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İSMMMO 21. OLAĞAN GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

DÜNYA İLE TÜRKİYE EKONOMİSİ DEĞERLENDİRMESİ VE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ GELİŞMELER
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, sevgili yol arkadaşlarım, sayın basın mensupları genel kurulumuza hoş geldiniz…
Bu toplantımızda heyecanımızı daha da artıran pek çok olay var… En önemlisi; mesleki mücadelemizde 20 yılı geride bırakmak. Neredeydik… nereye geldik? Buna baktığımız zaman başarı öyküsü yazdığımızı görüyoruz.
Hatırlayın değerli meslektaşlarım, 1980’lere kadarki dönemi düşünün; Faturaları yazdığımız mart ayını yoğun geçirdiğimiz,
yılın geri kalan 11 ayında ise ne yapacağımızı bilemediğimiz bir meslek icra ettik. Bu yıllarda katma değer vergisinin çıktığı 1984
yılı, meslek tarihimiz açısından önem taşır. 1984 aynı zamanda düzenli olarak muhasebe yazılımlarının yaygınlaşmaya başladığı
yıldır.
1989 yılı ise mesleğimizde ayrı öneme sahip bir kilometre taşıdır. Bazılarımız hatırlayabilir, bu döneme kadar, sırtımıza kazılı bir kâtip imajı vardı. 10 metrekarelik bürolarda, önüne poşetlerce faturaların yığıldığı kolluklu kâtipler…
20 Mart 1990 tarihi de önemlidir. Hatırlayanınız var mı? Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı… Bugün ruhsat diye dağıtılan
geçici izin belgeleri tutuşturuldu elimize… İyi hatırlıyorum, 50’şer lira para toplanmıştı. Bir mukavva kutu içersinde, yaklaşık 160
milyon lira teslim edildi. Alın Oda’yı kurun dediler. Ne oturulacak bir yerimiz var, ne de çalışacak insanımız...
O zaman tabii, dönemin koşullarını taşımadığı için belge alamayan, kaçak muhasebeci sorunu da var… En temel sorunlarımızı çözmekle işe başlamalıyız diye düşündük… Öncelikle müşterinin, bize yeni meslek unvanlarımızla hitap etmesini sağlamalıyız diye düşündük.
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Ve bunun yolunun da eğitimden geçtiğine inandık.199o yılına geldiğimizde odanın ilk eğitimini yaptık. Yine iyi hatırlıyorum;
dönem sonu semineriydi bu eğitim. İstanbul dışında, ticaret odasında yapılmıştı. Koca İstanbul’dan 30 kişi katılmıştı ilk eğitimimize. Buradan rahmetle anıyorum, o zaman ki başkan yardımcımız Erkin Balaban’la bu bize yapılır mı, deyip ciddi anlamda
üzülmüştük. Ama kendimize bir ilke edindik, bir hedef koyduk. Dedik ki; Gün gelecek yüzlerce meslek mensubuna eğitim vereceğiz…
Değerli meslektaşlarım, bizler daha yola çıkarken ‘eğitim, eğitim, eğitim…’ dedik. Bugün, 20 yıllık meslek mücadelesinden,
bir birikimden, bir kazanımdan söz ediyorsak, bunu, bu tespitimize borçluyuz. Mesleki mücadelemiz açısından dopdolu, kazanımlarla taçlandırılan 20 yılda, bizleri, yine eğitim bir arada tuttu. Bu süre içerisinde muhasebe mesleğini geliştirdik, kendimizi
geliştirdik, uzmanlaştık, imzamızı kazandık…
Mesleğimizin kilometre taşlarında hep birlikte mücadele ettik. Mücadele ettik ve hep daha iyisini hedefledik… daha iyisi için
çalıştık. 20 yıla neler, neler sığdırdık… Sizlerle hep birlikteydik;
1 Mayıslarda meydanlarda, eğitim salonlarımızda, işyerlerimizde… Balolarımızda, özel günlerimizde…
Hep bir aradaydık;
Meslek odaları koordinasyonunda, diğer odalarımızın toplantı salonlarında… Savaşa hayır eylemlerimizde… İlçelerimizde, komitelerimizde…
Sempozyumlarımızda bir araya geldik. Panellerimizde
tartıştık...
Medyada… tartışma platformlarında buluştuk.
Yolsuzluklara karşı yürüyüşlerde omuz omuza durduk. Cumartesi anneleri haykırışında, Tekel işçilerinin
direnişinde yine hep birlikteydik.
Hocalarımızla, gönül verenlerle, sözü olanlarla,
haykıranlarla… Meslek mücadelesinde bize omuz
veren herkesle… Dayanışmanın, kenetlenmenin önemini bilen herkesle çalıştık… Sizlerle çalıştık, hep beraber yürüdük.
Birlikte yürüdüğümüz yolda geldiğimiz nokta;
dayanışmanın, omuz vermenin adı oldu. Geldiğimiz nokta birlikteliğin başarısı oldu. Karşıdakini dinlemenin, eğitimin, günübirlik
hesaplar yerine, uzun vadeli program yapmanın, aydınlık geleceğe inanarak çalışmanın başarısını elde ettik.
Bu başarı hepimizindir. Hayal gücü olanındır.
Ünlü bir söz vardır; Büyük bir iş başarmak isteyenin, öncelikle büyük bir hayali olması gerekir… Biz hayal ettik ve 20 yılda
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gerçekten büyük bir şey yaptık. Başarıyı adım adım ördük. Örgütlülüğümüz yaşam için mücadele, gelecek için çözümdür dedik.
Neler yaptık diye şöyle bir baktığımızda raporlarca mesleki kazanım görüyoruz.
Bu kazanımları sizlerle zaman zaman paylaştık. Sizler de biliyorsunuz ki; çıtayı sürekli yükselttik… Çok büyük kazanımlar
elde ettik…

Değerli meslektaşlarım,
Mesleğimizde bugünü dünden gördük, yarını bugünden görüyoruz. Bu sayede, Türk muhasebe mesleğini dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere paralel bir noktaya taşıdık. Mesleğin bugünü ve geleceğinde, eğitimin vazgeçilmez olduğunun bilinciyle
çalışmalar yaptık. Eğitim birimlerini ilçelere yaygınlaştırdık. e-eğitimle bürolara, evlere uzandık. Üniversiteler ile yakın temasta
olduk. Mesleki kariyeri geliştirmek için bütün olanaklarımızı kullandık. Mesleki mücadeleyle yetinmedik, toplumsal kalkınmada
etkin rol aldık. Sorunlara mercek tuttuk, çözüm önerileri geliştirdik.
Saygın meslek için çıktığımız yolda;
Başardıklarımızla Türkiye genelindeki 80 bin meslek mensubumuza önderlik ettik. Çalışmalarımız, stratejik bilgi mesleğinin
altyapısı oldu. Muhasebe bugün stratejik bilgi mesleği kimliğine kavuşurken, bizler bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren donanımlı
çalışanlar olduk. Bu hedefe ulaşmak için Akademi’ye uzanan yolda, eğitim ağımızı sürekli genişlettik.
Bu kadar mı değerli arkadaşlarım? Yani bu çalışmalarla yolun sonuna mı geldik, işlerimiz bitti mi? Bütün sorunlarımızı çözdük mü?
Hayır.
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Yeni başlıyoruz…
Hala ciddi sorunlarımız da vardır… Ve bu sorunları çözmeye dönük somut projelerimiz, adımlarımız da vardır. Bunun için
olanaklarımız vardır.
Örgütlü gücümüz, mesleki sorunlara karşı ‘ortak akıl’ı oluşturmuştur. Olanaklarını hazırladığımız kurumsallaşma bizi yarın
da başarıya götürecektir. Kurumsallaşarak rekabet gücümüzü arttıracağız... Muhasebe mesleği, denetim mesleğine dönüşmekte,
fonksiyonu farklılaşmaktadır. Yasalaşmasını dört
gözle beklediğimiz Türk Ticaret Kanunu ve Basel II
düzenlemeleri alanımızı genişletecek. Mesleğimizin
önemi artıyor. Artık sadece vergi için değil, bilgi ve
karar için muhasebe yapacağız… Yarattığımız
katma değer artacak…

Bu döneme ilişkin projelerimizi birazdan sizlerle tek tek paylaşacağım.
Değerli meslektaşlarım,
Biz mesleğimizde yeni döneme hazırlanırken toplumsal sorunlara
duyarlılığımız da; eleştirilerimizi, önerilerimizi yine yüksek sesle dillendirme gücünü verecektir.
Sorunlara çözüm irademiz, yine bürokrasiyi bitirmek için en büyük
silahımız olacaktır. Karşılığı alınmayan hizmetlerin içinde boğulmamak
için, bu sorunları çözmek için yeterli gücümüz vardır. Gerek bağımlı gerek
bağımsız çalışanlarımızın yakınmalarını azaltacak projelerimiz, yine bizi başarıya ulaştıracaktır. Mesleki kariyerimizi geliştirmenin anahtarı, yine eğitim olacaktır, dayanışma olacaktır.
Değerli meslektaşlarım, biz kendimize mükemmeliyeti hedef edindik… Biliyorsunuz, iyi, mükemmelin düşmanıdır. İyi yaptık, yeter artık deyip, çabayı elden bırakmayacağız.
Tabii doğal olarak; dayanışmamızı istemeyenler,
Türkiye’nin sorunlarına, mesleğimize, birbirimize sahip çıkmamızı istemeyenler olacaktır.
Birikimlerimizi yok etmek isteyenler de olacaktır. Vardır.
Aydınlık yarınlara sahip çıkmamıza tahammül etmeyenler,
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Ceplerini doldurup köşelerine çekilmenin hesabını yapanlar da vardır. Her zaman olacaktır…
Türkiye’de milyonlar işsiz, her dört kişiden biri aç, yoksul. İşte böyle bir ortamda ‘her şey ne güzel, ne güzel’ nakaratlarını
ağızlarından düşürmeyenler de olacaktır. Hatta ve hatta bu Cumhuriyet’in temelleri sarsılırsa sarsılsın artık diyenler de çıkacaktır… Vardır, olacaktır da…
Sen bizdensin, öteki diğer taraftan diye konuşanlar, elbet bizleri hedef alacaktır.
Mücadelemizi, örgütlü gücümüzü takdir etmeyenler de olmuştur. Yine olacaktır…
Ama unutmayalım ki değerli arkadaşlarım, bizi bir arada tutan onlar değildir.
Unutmayalım ki; meslek yasamızı siyasi saldırı aracına dönüştürenler, bize sormadan değiştirenler, zaten bizi, mesleğimizi,
ülkemizi düşünmemiştir.
Unutmayalım ki; onlar sadece kendilerini düşünürler. Yolsuzluk yaparlar, mal mülk edinirler, Türkiye sevdası nedir bilmezler!... Vergi mi? Onu hiç vermezler…

Mesleğimizin sorunlarına, ülkemizin dertlerine asla ortak olmazlar… Öyle bir niyetleri de yoktur.
Değerli meslektaşlarım,
Bizler de meslek yasamızın günün ihtiyaçlarına cevap vermediğini biliyoruz. Meslek yasamızın, günümüz koşullarının gerisine düştüğünü bizler de görüyoruz.
Şeffaf ve uluslar arası muhasebe uygulaması için yeni Türk Ticaret Kanunu ve Basel II kriterleri devreye girecektir. Bu yasa-
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larla, mesleğimiz, işletmelerin kredi değerliliğinde vazgeçilmez olacaktır. Meslek mensuplarımızın kariyerinin de, objektif kriterlerle belirlenmesi, risk ölçümü ve kredilendirme sürecinde de yaşamsal önem taşıyacaktır. Bu süreç hem bankaları hem de küçük
ve orta boy işletmeleri çok yakından ilgilendirecek. Bizler bu süreci biliyoruz ve sorumluluğumuzun farkındayız.
Ama kimse unutmasın ki;
bu yapılanma sürecinde, meslek yasamızın; kurumlarımıza müdahale aracına dönüştürülmesi yutacağımız bir oyun değildir.
Bu kimseler, tarif ettikleri kesimleri, güç odaklarını, yönetimlerimize daha önce de sokmak istemişlerdir. Başaramamışlardır.
Yine başaramayacaklardır.
Unutmasınlar ki;
Meslek mensubumuzun oyuna sahip çıkıyoruz; 7.000 oy alacak bir aday yerine 2.000 oy alacak bir adayın, kurumlarımızda yönetici olmasını özerkliğe müdahale olarak görüyoruz.
Bizler, ekonominin önceliklerini kendine öncelik edinen, tarafların katıldığı ve mesleki sorunları odağına alan bir anlayışla
hazırlanan meslek yasası için var gücümüzle mücadele edeceğiz.
Biz biliyoruz ki;
Bugün, tahsilat, haksız rekabet, angaryalar gibi mesleki sorunları gündemine almayan, kariyer planlamasını, kurumsallaşmayı özendirmeyen, uzmanlaşmayı temel almayan hiçbir yasal düzenleme bizi ileriye taşımayacaktır. Böyle düzenlemeler, sadece adaletsizlik kaynağı olacaktır.
Bizi var güçleriyle sıkıştırmaya çalışanlar, meslek yasamızı kalkan yapanlar unutmasın ki;
Bizler, 20 yılı geride bırakan mücadelenin sahipleri, irademize güveniyoruz.
Sizlere güveniyoruz; siz yönetimlerinizin hizmetlerini, doğrudan değerlendirebilir, kimi seçeceğinize doğrudan karar verebilirsiniz. Özgür ifade olanağına hep beraber, sizlerle birlikte sahip çıkıyoruz.
Danışma meclisimizde, komitelerimizde yarattığımız çalışma ortamı ile meslekte ortak akılı harekete geçirdik. Mesleğin gelişimi için sorunlara çözüm temelinde çalıştık.
Kimse şimdi bize kalkıp ‘onu seçersiniz, diğerini seçmezsiniz!’ diyemez. Kimse kalkıp, ‘bana muhalefet edeni tutmayın’ diyemez. Kimse kalkıp, ‘sizin derdiniz ne, dağılın ki benim giyimini, kuşamını beğendiğim gelsin oraya’ diyemez.
Arkadaşlar, kimse şunu diyemez; ‘Bana alkış tutanı alkışlayacaksın, istediğimi yönetimi getireceksin, istediğim gibi yaşayacaksın!’
Yok böyle bir şey değerli arkadaşlarım!..
Bizim irademize siyasi müdahale, kurumlarımıza demokratikleşme değil, ayrımcılığı getirecektir. Biz bunu biliyoruz.
Hepiniz tanık oldunuz:
‘Yasanızı demokratikleşme için değiştiriyoruz’ dediler. Mesleki çalışmalarda, bizlerin değil, ilgili Bakanlıkların elini güçlendirdiler.
TÜRMOB’un delege yapısını değiştirdiler. Ama Odaların üst birliği olan bu çatı örgütte, tabanın seçtiği, sizlerin oy verdiği Oda
yöneticilerinin önünü kesmek istediler.
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Yine TÜRMOB yapısında son derece anti-demokratik düzenlemelerin kaldırılmasının da önüne geçtiler.
Aynı yasa yapıcılar; 9 kişiden oluşan TÜRMOB Yönetim Kurulu’nda 75 bini aşan muhasebeci, mali müşavirin neden sadece 4
kişiyle, buna karşılık 4 bin civarındaki yeminli mali müşavirlerin 5 kişi ile temsil edildiğini hiç sormadılar…
Bizler bu demokrasi anlayışının samimi olmadığını biliyoruz, unutmuyoruz. Siyasetin gölgesinde yapılan mesleki örgütlenmenin, mesleki sorunları ve çözüm önerilerini dışlayan yasaların, demokrasi ile bağdaşmadığını biliyoruz…
Biliyoruz ki;
Odalarda siyasetçilerin iktidarı, ekonomide kayıp demektir.
Biliyoruz ki;
Meslek örgütlerinde siyasetçilerin zaferi, üyenin kaybı demektir. Hepimizin kaybı demektir.
Onlar da bilsin ki;
Daha aydınlık bir Türkiye için çıktığımız meslek mücadelesinde kimsenin arka bahçesi olmaya niyetimiz yok. Asla olmayacağız!
Değerli meslektaşlarım,
Başarımız aynı zamanda ülkemiz ve mesleğimiz için daha çok şeyler başaracağımızın da teyididir…
Ülkemizde çok büyük sorunlarımız var ve çok büyük düşünmek zorundayız yine. Neden mi?.. Çünkü, küçüklerimize karşı
büyük sorumluluğumuz var. Ülkemizin bulunduğu nokta pek de iyi değil… Ne ekonomisi ne sosyal yaşamı iç acıcı. Kimse halinden memnun da değil. Çalışan mutsuz, işsiz aç, doktorlar ayakta... Eczacıları biliyorsunuz... Sanayici dertli, ihracatçı şikayetçi,
esnaf ise perişan. Hizmet verdiğimiz işletmeler yarınını göremiyor.
Değerli konuklar, bundan üç yıl önce 18’inci genel kurulumuzu açarken şöyle demiştik:
Ekonomide ikili bir yapı oluşmuştur. Kazanan azınlık kesim, kaybeden çoğunluk kesim var demiştik. Aradan geçen sürede
bu dengesizliği giderecek, azaltacak bir adım atılmamıştır. Kazanan daha çok kazandı, kaybeden kesin daha çok kaybetti.
Türkiye’nin yapısal sorunlarına, küresel krizin etkileri tuz biber oldu.
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UMUT YILI 2010’DA HENÜZ İYİLEŞME YOK
Şekil 1 (abd’de ev satışları)

Dünyada iyileşme beklentileri hala çok zayıftır. 2010 durgunluğun aşılması için umut yılıydı. Tahminler ve beklentiler hep bu
yöndeydi. Ancak krizin patlak verdiği ABD konut piyasasında bugün itibarıyla beklenen iyileşme yaşanmamıştır. Bu piyasada
daralma devam etmektedir. Amerikan İstatistik Bürosunun açıkladığı son verilere göre daralma yüzde 2.2’dir. ABD konut piyasasının hacmi ve hareket yönü, küresel makroekonomik görünüm için önemli fikir vermektedir. Yeni konut sayısının artması, inşaat sektörü ve bağlı sektörlerdeki canlanma yanı sıra istihdam olanaklarının artmasını da işaret etmektedir.
Hatırlarsınız, krizin de başlangıç noktasıdır. Ayrıca yatırımcıların ev alma kararlarının bankacılık sektörü üzerindeki etkisi
düşünüldüğünde bu verinin takip edilmesi önemlidir. Ocak 2009 döneminden sonra kısa süreli bir iyileşme olmasına karşın Şubat
2010’da yeni satışlar yüzde 6 düşmüştür. Burada bir çarpıcı daha veri var ki; krizden çıkışın henüz uzak olduğunu göstermektedir. ABD’nin 46 yıllık yeni konut satışları incelendiğinde Şubat 2010 dönemindeki 308 binlik yeni satışın 1970, 1982 ve 2008
krizlerindeki veriden daha düşük olduğu görülmektedir.
Bu da ortaya koyuyor ki; küresel kriz, pek çok otoritenin kabul ettiği gibi geçmedi ve toparlanma süreci çok yavaş olacak.
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MİLYONLARCA İNSAN İŞİNİ KAYBETTİ

Uluslar arası Çalışma Örgütü, ILO’nun verileri hepimiz için ürkütücüdür. Kriz son iki yılda 34, 2009’da 27 milyon kişiyi işinden etmiştir. Çalışabilir durumdaki her 100 kişiden 7’si, 100 gençten 13’ü işsizdir. Bu yıl işsizlik oranları düşmeyecek, aksine
Avrupa ve gelişmiş ülkelerde artacaktır. İşin öbür boyutunda da emekçinin yoksullaşması vardır; Kriz 2.2 milyar emekçiyi çalıştığı halde yoksul hale getirmiştir.
Tahminler de iç açıcı değildir. ILO, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerde 3 milyon yeni işsiz daha öngörmüştür.
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İŞİNİ KORUYABİLEN DE YOKSULLAŞTI
Değerli konuklar, ekonominin karşı karşıya olduğu tablo, yepyeni bir bakış açısını zorlamaktadır. 2008 – 2009 döneminde
çalışan yoksulların, yani bir işte çalıştığı halde yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısındaki artış da kaygı vericidir. Bu dönemde aşırı yoksulluk sınırı olan günde 1.25 dolar gelirle yaşayan emekçi sayısı 215 milyon kişi artmıştır. Bu kişilerin toplam sayısı
849 milyon. Günde 2 dolar gelirle yaşayanlar da 185 milyon kişi artmış, 1 milyar 368 milyona çıkmıştır.
KRİZ TÜRKİYE’NİN DE KRİZİ OLDU

Değerlendirmemize başlarken söylediğimiz gibi Türkiye’de ikili bir yapı var. Bu yapı giderek riski derinleştiriyor. Kazanan
azınlık ile kaybeden çoğunluk arasındaki uçurum büyüyor. Küresel kriz, Türkiye’nin krizi olmuştur. Bunun sonucunda Türkiye’de
en yakıcı sorun olan işsizlik artmıştır.
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YAPISAL SORUNLARA BİRİ DAHA EKLENDİ; İŞSİZLİK

Artık çalışan kesimin kaç katı büyüklükte bir kitle var ki; ne düzenli bir geliri ne de sosyal güvencesi var. İşte bu yoksullar
kitlesi dünyada da olduğu gibi Türkiye’de de en büyük risktir. Bu insanların umutsuzluğu, öfkesi, üretimden dışlanmış konumları
Türkiye’nin en büyük çıkmazıdır.
Küresel ekonomik kriz döneminde Türkiye’de işsiz kalanların sayısı, iflaslar, geçici iş ilişkisi ve işten çıkarmalar sonucunda
2.5 milyon kişiye ulaşmıştır. Bu insanların aileleri ile birlikte 10 milyon kişiye ulaştığı bir gerçek. 2004 yılında iş bulma umudu
kalmayanların sayısı 1 milyon 100 bin kişi iken bu sayı 2009’da 2 milyon kişiyi geçmiştir. İşte sadece bu iki veri, krizin faturasının kitlelere mal edildiğini ortaya koymaktadır.
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İŞSİZLİK SORUNU KAYIT DIŞINI BESLEDİ

İşsizlik sorunu, ücret düzeylerini, sosyal güvence konusundaki düzenlemeler ve denetimlere kadar, istihdam piyasasında her
noktayı etkilemektedir.
Nitekim, işsizlik sorununun büyümesine paralel olarak kayıt dışı istihdam da büyümekte, insanlar iş bulabildiğinde sosyal
güvence aramamaktadır. Bu konudaki veriler ürkütücüdür; son bir yıl içinde istihdama katılanların yüzde 70’i kayıt dışında kalmıştır.
Aralık 2009 itibarıyla son bir yıllık dönemde istihdam edilen kişi sayısı 985 bin kişi artarken, kayıt dışı istihdamdaki artış
675 bin kişiyi bulmuştur. Böylece son bir yılda istihdam edilenlerin yüzde 70’i kadar işgücü, kayıt dışı istihdam edilmiştir. Diğer
bir ifadeyle, son dönemde işi bulabilen, artık sigortayı soramıyor bile… Genel istihdam verilerinde de kayıt dışı oranı yüzde 43’ü
bulmuştur.
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ENFLASYON YOKSUL KESİMİ VURDU

Türkiye enflasyon sorununu çözmüş gibi bir tablo sergilese de enflasyon, yoksul kesimi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Gıda, konut ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle en zenginden en yoksula doğru gidildikçe endeks belirgin bir biçimde
artış göstermektedir. Her ne kadar, 2003-2006 döneminde denge yoksul kesimin lehine oluşsa da 2006’dan sonra patlak veren
gıda ve enerji krizi, yoksulun daha da yoksullaşmasını beraberinde getirmiştir. En zengin yüzde 20’lik dilimde enflasyon endeksi yüzde 176.4 iken, en yoksul kesimde bu endeks yüzde 188.2’ye çıkmaktadır.
UMUTLAR ZAYIF, BELİRSİZLİK GÜÇLÜ
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Derinleşen ekonomik kriz, iyileşme umudu ile tünelin ucundaki ışığı bekleyen tüm kesimlerde, beklentileri olumsuza çevirmiştir. Krize karşı etkili çözümler üretemeyen sisteme toplumun tüm kesimlerinden tepkiler artıyor. İşi olan-olmayan tüm kesimler, tarım üreticileri, sanayiciler, ihracatçılar, turizmciler eleştirilerini daha yüksek sesle dile getirmektedirler.
Sabrı hızla tükenen kesimlerin başında işsizler gelmektedir. Ancak diğer kesimlerde de beklentiler kötüleşmeye devam
etmektedir.
Tüketici güven endeksine baktığımızda da dişe dokunur bir iyileşme göremiyoruz. Endeks bu yılın başında, ocak ayında bir
önceki aya göre, yüzde 0.57 oranında arttı ve 79.24 değerine ulaştı. Ancak hala kriz öncesi bulunduğu yüzde 90-100 bandından
oldukça uzaktır. Reel ekonomiye güveni ifade edebilecek doğrudan yabancı yatırımlar, 2009 genelinde yüzde 58.4 azalmış, 7.5
milyar dolara gerilemiştir.
YOKSULLAŞTIRAN İHRACAT DA KURTARAMADI

İhracatçılarımız, Avrupa Birliği’nden kaybedilenin telafisi için yeterli desteği bulamamaktadır. Bir türlü çözülemeyen döviz
kuru sorunu, ihracatçının cesaretini de kırmaktadır. Dörtte bir oranda gerileyen ihracatın bu düzeyde kalması bile ancak ucuza
ihracat ile gerçekleşmektedir. İhracat gelirleri yüzde 25 dolayında gerilemesine karşın, ihraç edilen miktarı yüzde 10’larda seyretmektedir. Bu da daha ucuza mal satılarak dampinge gidildiğini, yoksullaştıran ihracat yaşandığını ortaya koymaktadır.
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HİZMET GELİRİNDE DE POLİTİKA DÜŞÜK FİYAT

İhracattaki durum, turizm sektöründe de geçerlidir. Turizmciler yatak kapasitelerini kullanabilmek için 2009’da tur fiyatlarını düşürmek zorunda kalmışlardır. Tıpkı inşaat sektöründe olduğu gibi, dolaylı olarak yumurta üreticisinden taksi şoförüne kadar
geniş bir kesimi etkileyen turizmde, turist başına gelir 2008’de 637 dolar iken 2009’da 537 dolara düşmüştür.
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YURTTAŞ GÜNÜNÜ BORÇLANARAK KURTARDI

Ekonomik kriz, borçla yaşamını sürdürmeye çalışanların sayısını adeta patlatmıştır. Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 91, ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı da yüzde 195 yükselmiştir. Merkez
Bankası verileri, deyim yerinde ise bu alanda tam olarak bir sosyal patlamaya işaret etmektedir. Ferdi kredi borcunu ve kredi
kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı, 2 milyona dayanmıştır. Anadolu’dan gelecek bulgur ne kadar süre idare eder bilinmez, ama
yurttaşımızın borçla yaşadığı kesindir…
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SANAYİ ÜRETİMİNDE İYİLEŞME SINIRLI

Sanayi üretiminde umut veren bir kıpırdanma olmuştur. Ancak bu sınırlı iyileşme işsize umut vermekten uzak olduğu gibi
Türkiye ekonomisini canlandıracak yapıya da sahip değildir. Sanayi üretimindeki artış oranları çok düşük seviyede kalmıştır. 2009
Aralık ayında sanayi üretim endeksi, 2008 yılının aynı ayına göre, yüzde 25.2, bir önceki aya göre de yüzde 8.7 arttı. Ancak bu
artışlar, takvim etkisinden arındırıldığında yüzde 8.3 ve yüzde 0.7 aralığına düşmüştür.
Şubat ayı sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ise ihtiyatlı bir iyimserlik yaratmıştır. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18, bir önceki aya göre yüzde 0.5 artan sanayi üretiminde bundan sonraki veriler de büyük önem
taşımaktadır.
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DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DARALMA UMUT VERİCİ

Yine de kısa vade için olmasa da orta ve uzun vade için umutlu olmak için nedenimiz vardır. Dış ticaret rakamlarındaki kısmi
iyileşme, 2010 yılının genelinde küresel büyümede kriz öncesine dönüşün işaretini vermiştir. Özellikle dış ekonomilerden gelen
dış ticaret hacmindeki büyüme rakamları, Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinden itibaren dış ticaret verilerinde bir iyileşme olacağı
beklentisini güçlendirmiştir.
2010 yılı Şubat ayı toplam ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 azalırken, toplam ithalatta yüzde 28.3’lük
artış yaşanmıştır. Bu rakamlarla, Türkiye’nin dış ticaret açığı, 2009 yılı Şubat ayına göre yüzde 418 artarak 3.3 milyar dolar seviyelerine yükselmiştir. Şubatta önceki aya göre ihracat yüzde 5.6 ve ithalat yüzde 1 artmıştır. Bu da bir önceki aya göre dış ticaret açığının yüzde 9.3 oranında iyileştiğini ifade etmektedir.
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TOPARLANMA SİNYALLERİ DESTEK BEKLİYOR

Dış ticaret istatistikleri için oldukça önemli bir veri olan ihracatın ithalatı karşılama oranı Türkiye’de son 5 yıllık dönemde artış
göstermektedir. Aslında bu durum ithalattaki yüzde 30’luk düşüşten kaynaklanmıştır. Yine de ihracatın ithalatı karşılama oranı
yüzde 93 seviyelerinden yüzde 67’ye düşmüştür ve bu olumludur.
Dünya Ticaret Örgütü, 2009 yılı için dünya ticaret hacminde yüzde 10 daralma öngörmüştü, ancak küçülme yüzde 12’yi
buldu. Bu durum özellikle Türkiye gibi ihracata dayalı büyümeyi hedefleyen ülkeleri vurmuştur. Son 70 yıllık veriler incelendiğinde, en yüksek düşüşü 2009 yılında gösteren dünya ticaret hacmi, 2010 yılı ile birlikte toparlanma sürecine girmiştir. Bu yılın
başından beri kaydedilen yüzde 9.5’lik büyüme umut vericidir. Ekonomideki toparlanma süreci, çeyrek dönemler itibarıyla büyüme rakamlarına da yansımıştır.
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ÜCRETLER ERİDİ, ÇALIŞAN EZİLDİ

Değerli konuklar, ekonomik büyümenin istihdama ve ücretlere yansıması ise oldukça uzun zaman almaktadır. Türkiye’de de
sadece işsiz değil, işi olan da mutsuzdur. Ülkemizde 13 milyona yakın ücretli-maaşlı çalışan bulunmaktadır. Bu kesimin 9 milyona yakını sigortalı çalışan, 2 milyonu memur, 2 milyonu da güvencesiz... Sigortalı çalışan 9 milyonun üçte ikisi 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerindeler. Yani üçte biri küçük işyeri çalışanı…
SADECE İŞSİZLE DEĞİL ÇALIŞANLA DA SORUN OLUR
TÜİK, 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerini temsilen 20 bin kadar işyerine ücret anketi uyguladı ve sordu: İşgücü maliyetiniz
nedir, sigorta primlerini çıkardığınızda, ücretlilerin eline brüt ayda ne para geçer? Cevaplardan derlenen sonuçlara bakalım;
* Ücretliler ayda ortalama yaklaşık 1500 TL brüt ücret alıyorlar. Bunun yüzde 20’si vergiye gitse, elde kalan 1200 TL.
* Ortalama 1500 TL brüt ücret, toplu iş sözleşmesi olan azınlık işyerlerinde 2700 TL, ama sendikasız yerlerde 1300 TL’ye
düşüyor.
* En yüksek ücret, petrol rafinajında, yani TÜPRAŞ’ta. Toplam ücretlilerin binde 2’si ayda 4 bin 800 TL brüt ücret alıyorlar.
En düşük ücret ise deri sektöründe ve ayda 800 TL brüt ücret. Böylece iki kutup arasında 100’e 17 ücret farkı var.
* En yüksek kârı eden bankalarda çalışanların ücreti diğer kesimlere göre daha iyi. Çoğu üniversite mezunu ortalama finans
çalışanı ayda 3 bin 500 TL dolayında maaş alıyor.
* İmalat sanayiinde en yüksek ortalama ücret ayda 2 bin 500 TL brüt ücret ile kimya-ilaçta. Onu, 1700 TL ile otomotiv, benzer ücretlere sahip elektrikli cihaz, metal sektörü izliyor.

246

21. OLAĞAN GENEL KURUL

05

İmalatta en düşük ücret tekstil konfeksiyon sektöründe ve ayda 874 TL. Neti 700 TL, yani asgari ücretin biraz üstü.
Sonuçta, kriz, milyonları işinden ederken, milyonlarca ücretli de asgari ücretli de enflasyon, vergi yükü ve zamlara karşı eziliyor… Ve bu veriler bize diyor ki; bu ülkeyi yönetenlerin işsizle olduğu kadar çalışan kesimle de ciddi sorunu vardır, olacaktır.
YÜKSEK VERGİ SABİT GELİRLİYİ VURDU

Değerli konuklar,
vergi ve prim yükü, sabit gelirliyi canından bezdirmiştir. 2007’de bin 500 lira maaş alan bir çalışan her 100 liranın 50 lira
95 kuruşunu vergi olarak öderken bu rakam 2010’da her 100 lira için 53 lira 33 kuruşa yükselmiştir. Aynı dönem içinde asgari
ücretle ücretlendirilen çalışanın cebine yansıyan fatura ise her 100 lira için 24 lira 30 kuruş yerine 30 lira 19 kuruş olmuştur.
Kişisel vergi harcamalarında, çalışan, her geçen yıl biraz daha vergi yükü altında boğulmuştur.
Vergi sistemimizde çarpıklıklar, mükellefi adeta kayıt dışına itmektedir. Kayıt dışındaki vergi ve prim kaybının faturasını ise
çalışan kesim ödemektedir.
Nitekim yaptırdığımız araştırmalarda, Türk halkının yüzde 87’sinin gerçek gelirin beyan edilmediğine inandığını görüyoruz.

247

05

21. OLAĞAN GENEL KURUL

VERGİDE ADALET SAĞLANMALIDIR
Oysa, kalkınmış, sorunlarını hafifletmiş, katma değer yaratan, küresel rekabette söz sahibi olan, ekonomisi güçlü, bağımsız,
demokrasisi de kaliteli bir Türkiye yaratmanın anahtarıdır vergi…
Bu anahtarı iyi değerlendirmeli, sürekli işlevsel tutmalıyız. Adil bir vergi sistemi kurulmasının zamanı, çoktan gelmiştir. Özerk
vergi idaresi, harcama ve tasarrufların kaynağının sorulması, borsa ve döviz işlemleri için finansal vergi işlemi uygulanması alınması gereken acil önlemler arasındadır.
KDV pazarlığına izin vermemek için her türlü harcamanın vergiden düşülmesinin yolu açılmalıdır. Kişilerden alınan Gelir
Vergisi oranı yüzde 15 yerine yüzde 10’dan başlamalı, verginin tabana yaygınlaştırılması için 18 yaşını dolduran herkes beyanname vermelidir.
Vergi sistemi, vergi adaletini gözetmek suretiyle üretim ve istihdamı teşvik etmeli, kanun arasında paralellik, tutarlılık sağlanmalıdır. Sistem hukukun üstünlüğünü, kişi haklarını esas alan bir yapıya kavuşturulurken yüksek oranların, kayıt dışını beslemesinin de önüne geçilmelidir.
Değerli konuklar, vergi konusunda yıllardır söylediğimiz eleştiri ve önerilerimiz geçerlidir. Bilinmelidir ki; geniş kitleler, elektrik, yol, su olarak döndüğüne inandığı, sağlık ve eğitime dönüştüğünü gördüğü, adil sistemine gönül vereceklerdir.
KRİZ VE KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE VARIZ
Bizler de kayıt dışı ile mücadelede İdare ile sürdürdüğümüz işbirliğini arttıracak, bu konuda bütün olanaklarımızı seferber
edeceğiz.
Vergi, bir ülkede demokratik yaşamın da ekonomik kalkınmanın da vazgeçilmez unsurları arasındadır. Vergi bilincinin geliştiği ülkelerde, hesap verme ve hesap sorma kültürü de gelişir. Bu kültür, ülkelerin her alanda gelişiminin aynı zamanda sigortasıdır. Mükellef ile idare arasında doğal köprü görevi gören biz mali müşavirler de ülkenin vicdanı, denetimin sigortası olmaya
devam edeceğiz.
Bizler, ekonomisi güçlü, demokrasisi kaliteli bir Türkiye’nin özlemini yaşıyoruz. Bunun için her türlü işbirliğine varız.
Türkiye’nin istihdama ceza gibi vergi uygulama lüksü yoktur. Kayıtlı ekonomiyi savunurken kayıt içindeki işletmeyi sürekli cezalandırırsak kayıt dışını büyütürüz.
Ekonomik krizin etkilerinin kendiliğinden sona ermeyeceği ortaya çıkmıştır. Bu senaryoya umut bağlayarak zaman kaybetmekten vazgeçmeliyiz. 2008 krizi 2001’den farklı olarak ani bir çöküş ve hızlı toparlanma şeklinde yaşanmayacaktır, bu ortaya
çıkmıştır. Uzun vadeye yayılan bir durgunluk getirdiğini görmeli ve önlemleri ona göre yoğunlaştırmalıyız.
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İŞSİZLİK ÖFKEYİ, ÖFKE KARANLIĞI BESLER
Değerli konuklar, işsizlik ve umutsuzluk öfkeyi besler… Öfke ise toplumların, yaşamın, insani bütün değerlerin en büyük
düşmanıdır. Tarih buna pek çok kez tanıklık etmiştir. Hemen her savaşta, öfke yaşama karşı ölümü, aydınlığa karşı karanlığı,
uzlaşmaya karşı ötekileştirmeyi, barışa karşı düşmanlığı beslemiştir. Öfke ve umutsuzluk, özgürlüklerin, gelişimin en büyük engellerindendir. Baskı rejimlerini de besler, faşist ve şoven eğilimleri de destekler.
İşte Türkiye böyle bir tablo ile karşı karşıyadır… Yeni yoksul sınıfın, geleceğinin planlanması en acil sorundur. Bu risk günübirlik hesapları, belirli siyasi çıkarları, oyunları kaldıramayacak kadar yaşamsaldır. Türkiye’nin ikilem içinde kalmaması gerekir.
Bu tabloyu iyi okuması, derhal bir kalkınma programını gündemine alması, çiftçisine kulak vermesi, işsizine alternatif yaratması,
çalışanlarına sahip çıkması gerekmektedir. Bugün çözüm üretme günüdür. Gümrük tarifesi oranlarını gözden geçirme zamanıdır.
Yerli üretimi teşvik etme vaktidir. Çözümün formüllerini yaşama geçirmek artık yarına bırakılamayacak bir iştir.
HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI
Bizler, sorunlarımız karşısında ‘bana ne’ deyip geçemeyiz. Hiçbir kesimin buna lüksü yoktur hiçbir örgütlü gücün… Ne meslek odalarının, ne sendikaların ne üniversitelerin… Hele, hele bugün ülkemizin yönetiminde olanların kesinlikle yoktur. Türkiye,
dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesine karşın, ihracatı 100 milyar doları bulmasına karşın, insanına umut verecek bir
noktadan uzaklaşıyorsa bir yerlerde bir şeyler yanlış yapılıyor demektir.
Birilerinin zenginliğine zenginlik katması, siyasi kariyerlerini garantilemek için hesaplara girmesi Türkiye’nin yarınlarını kurtarmayacaktır. Aslında hesap sahiplerini de kurtarmayacaktır. Bir söz vardır; Hepimiz aynı gemideyiz… Bu söz bugün yeniden
anlam kazanmıştır.
Bizler bu sorumlulukla büyük projeler hazırladık, hem mesleki ihtiyaçlarımız hem de ülkemizin aydınlık yarınlarını garantilemek için… Bunlardan biri de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile başlatacağımız iddialı eğitim kampanyası olacaktır.
EKONOMİDE İKİLİ YAPI EN BÜYÜK TEHLİKE
Değerli dostlarım, bir süre önce bir fıkra dinledim, bir dostum, Türkiye ekonomisinin halini özetlerken bu fıkrayı anlatıyordu, çok etkilenmiştim, sizlerle de paylaşmak isterim;
Ferrari bir gün yolda arızalanarak kenara çekmiş bir Murat 124 görür. Yanında durduğu Murat 124’ün sahibi aracın arıza
yaptığını söyler ve Ferrari’den kendisini en yakın benzin istasyonuna kadar çekmesini ister. Talebi kabul eden Ferrari’nin sürücüsü ‘Altımdaki araç hızlı, ben de sürat yapmayı severim. Hızlanırsam zarar görürsün, hızlandığımda selektör yap ki yavaşlayayım’
der. Murat 124 Ferrari’ye bağlanır, gitmeye başlarlar… Bir süre sonra Ferrari’nin karşısına bir Lamborghini çıkar. Tabi Ferrari
bu duruma dayanamaz ve Murat 124’ü unutarak yarışmaya başlar. Arkada dağılmak üzere olan Murat 124 durmadan selektör
yapar ama Ferrari’nin onu görecek hali yoktur. Yolda hız yapan araçları gören bir polis kontrol noktasına durumu bildirir;
“Ferrari ile Lamborghini yarışıyor. Bir de Murat 124 onları sollamaya çalışarak habire selektör yapıyor.”
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Bu fıkrada Türkiye ekonomisi Murat 124’e benzetilmişti… Bu benzetme gerçekten çok yerinde bir benzetme idi. Peki durum
değişti mi? Ne yazık ki Türkiye’de birkaç yıldır herkes bildiğini okuyor. Oysa bugün kişisel ihtirasları bir kenara bırakma, ortak
değerleri, ortak paydayı yüceltme günüdür.
EN BÜYÜK RİSK KAOSTUR, KÜÇÜK HESAPLARDIR
Türkiye, işsizliğin, yoksulluğun beslediği öfke nedeniyle bıçak sırtında gitmektedir. Yapmamız gereken ötekileştirmeyi, ayrılıkları, karanlıkları besleyecek tohumları yeşertmek değil, ortak paydayı, uzlaşma kültürünü yüceltmektir. Yapmamız gereken
toplumun bütün kesimlerinin duyarlı olduğu değerlerimize sahip çıkmaktır.
Türkiye, buna, işsizine çözüm arayışında da özen göstermelidir, Anayasa değişikliğinde de…
Alın teri dökülmüş haklardan, kanla edinilmiş değerlerden taviz vererek yapılacak yasal değişiklikler Türkiye’nin demokrasi açığını kapatamayacaktır. İhtiyacımız olan şey demokratikleşme hamlesi çerçevesinde, bütünlüklü bir yapıyla ve toplumun
bütün kesimlerini asgari müşterekte birleştirecek Anayasa’dır. Demokratikleşme hamlesinin olmazsa olmaz koşullarından biri de
seçim ve siyasi partiler reformlarıdır.
DEMOKRATİKLEŞME BİR BÜTÜNDÜR (anayasa görüşmelerindeki seyre bağlı olarak güncellenebilir, geliştirilebilir)
Değerli konuklar, bireysel özgürlüğe odaklı, toplumsal çıkarları yücelten, kamu yararını esas alan bir Anayasa yapmanın yolu
da; hiçbir odağa ayrıcalık verilmeden kuvvetler ayrılığı ilkesini gözetmektir. Ülke seçimlerinde yüzde 10 barajı, anti-demokratik
siyasi partiler yasasını gündemine almayan, demokratik düzenlemeler konusunda bir bütünlük içermeyen, Cumhuriyet değerlerini ve kurumlarını hedef alan düzenlemeler, Türkiye’yi bir adım öne taşımayacaktır.
Uzlaşma kültürüyle hazırlanmamış, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığını zedeleyen değişiklik talebi, demokratik kaygıların öne sürüldüğü iyi niyet girişimlerinin tümünü gölgede bırakmıştır.
YARGI BAĞIMSIZLIĞI DEMOKRASİNİN DE SİGORTASI
Önerilen değişiklikler, Anayasa Mahkemesi’nin denge ve kontrol yeteneğini hedef almıştır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin
belirlenmesi yetkisi Cumhurbaşkanı, yüksek yargı, parlamento ve üniversiteler arasında paylaştırılmalı, çoğunluk üye yüksek
yargı tarafından seçilmelidir. Parlamento tarafından üye seçilirken nitelikli çoğunluk aranması şart olmalıdır.
Yargı bağımsızlığı, demokrasinin de sigortasıdır. Demokratikleşme gerekçesiyle yargı bağımsızlığının zedelenmesi kabul edilebilecek bir girişim değildir. Toplumun bütün kesimlerinin mutabakat yasası olan Anayasa’nın bir kesimin dayatmasıyla değiştirilmesi, değiştirilirken yıllardır dile getirildiği gibi günün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak düzenlemeler yapılması da kabul edilebilecek bir girişim değildir.
Aksi halde, ülkemiz, darbe Anayasası yerine özlediği, Cumhuriyet değerlerini koruyan ve geliştiren, demokratik hamlelere
açtır. Sorunun bu çerçevede ele alınması büyük önem taşımaktadır.
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GÜN, EKONOMİYE ODAKLANMA GÜNÜDÜR
Sevgili meslektaşlarım,
Ferrari’nin arkasında dağılmak üzere olan Murat 124’e benzetilen Türkiye ekonomisi imdat sinyalleri vermektedir. Eğitim
sistemi, istihdam piyasası sağlıklı işlemeyen bir toplum, Anayasası değiştirilirken bile sesini yükseltemez. Yarınını göremeyen işletmeler gibi ülkeler de geleceklerini planlamadan ayakta kalmakta zorlanırlar. Kaliteli demokrasi ile güçlü ekonomi birbirini besleyen, birbirlerinden ayrılamaz olgulardır.
Bizler, güçlü ve kaliteli demokrasi istiyorsak, ekonomik kalkınmaya öncelik vermek durumundayız. Anayasa değişikliklerini
ele alırken de güçlü ekonomiden yoksun bir demokratikleşme olamayacağı gerçeğini bütün çıplaklığıyla görebiliyoruz.
KAOS YARATMAK DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETME ZAMANI
Peki biz bunu görebiliyoruz da neden siyasiler bu gerçeği yok sayıyor? Biz başka bir Türkiye’de, onlar başka bir Türkiye’de
mi yaşıyor?!.. Buradaki ironik tabloyu çözümlemek için ünlü düşünür Konfüçyüs’ün yaklaşımını hatırlayalım;
Konfüçyüs’e sorarlar: "Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?"
Büyük filozof, şöyle cevap verir: "Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe başlardım… Çünkü dil kusurlu olursa, sözcükler
düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa, yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa,
töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk, ne
yapacağını, işin nereye varacağını bilmez. İşte bunun içindir ki dil, çok önemlidir!”
TEDAVİ İÇİN DOĞRU TEŞHİS GEREKİR
Doğru çözümü bulabilmemiz için öncelikle doğru teşhis koymamız gerekir. Doğru dili kullanmak zorundayız. Verileri de toplumsal sorunları da konuşurken doğru dili kullanmamız gerekir. Başkalarının anlattığı Türkiye’yi bilmem, ama bizim gördüğümüz
Türkiye’nin işsizi 6 milyon! Bu 6 milyona köyünden koparılmış, yarın ne yapacağını bilmeyen başka milyonları da eklemek mümkün. Her yıl mezun olan ve istihdam edilmesi gereken 700 bin genci de unutmamalıyız.
Türkiye’nin karşısındaki tablo zorludur, çetindir. Türkiye büyümek zorundadır. Türkiye pek çok ülkeden daha fazla büyümek,
daha sağlam ilerlemek zorundadır. Bu insanlara iş, aş yaratmak için öncelikle siyasi irade, “İşte bakın ABD yüzde 1 büyürken,
Japonya yüzde 1.5 büyürken biz 3’ü yakaladık” dememelidir.
Pembe tablolar çizmek için enerji harcamayı bırakalım. Biz sadece işsizimize iş bulabilmek için, gelişmiş ülkelerden kat kat
daha fazla büyümeliyiz. Bugün ülkemizde kişi başına gelir 8.500 dolardır. Amerika’da bu 40 bin, Avrupa ülkelerinde 30 bin civarındadır. Yüzde 1’lik büyümenin gelire Amerika’daki gelire etkisi 400 dolar, Avrupa’da 300 dolardır. Biz de ise 85 dolardır. Yani
Türkiye çok daha fazla büyümek, daha hızlı koşmak, çok daha iyi düşünüp yarınlarını planlamak durumundadır. İşte bu nedenle öncelikle doğru teşhisi koymalıyız, doğru teşhis için de doğru dili kullanmalıyız.
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İŞİ OLAN HER BİR KİŞİ, ÜÇ İŞSİZE İŞ SORUYOR
Değerli meslektaşlarım,
Sizler de takip ediyorsunuz. Toplumsal sorunlar duyarlı bir tutumla, yurttaşımızın, ekonomimizin durumunu işleyen raporlar
açıklıyoruz. Biz burada kimseye özellikle vurmak için altı boş söylemler kullanmıyoruz. Buna özellikle özen gösteriyoruz. Ama
kimseye yaranmak için de sadece pozitif rakamlarla da konuşmuyoruz.
Hepimizin yaşadığı bir gerçek var. Yakıcı bir sorun; işsizlik. Bugün her gittiğim yerde, dostlarım yakınları için iş soruyor.
İnanın çok kötü hissediyorum. Bugün işi olan her bir tanıdığınıza dikkat edin, çevresindeki üç işsiz yakınına, dostuna iş aradığını
göreceksiniz. e-mailim’de CV diye arama yaptığımda, onlarca ileti geliyor, bunlar hala güncelliğini koruyanlar… İşte bugün karşı
karşıya olduğumuz tablo bu ise bir yerlerde, bir şeyler yanlış yapılıyor demektir.
İŞGÜCÜ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ
Bizler elbette umudumuzu koruyoruz. Ancak alınması gereken önlemler de vardır. Siyasi inatlaşmanın kimseye yarar getirmeyeceği de açıktır.
Krizin etkilerinin yaşanmaya başladığı günlerde önerdiklerimizi yeniden ve yüksek sesle söylemek istiyorum;
Şimdi yapılacak ilk şey işsizlikle mücadele ve emek gelirinin korunması olmalıdır. Bunun için önlem alınmalı, sermaye üzerindeki vergi yükü yaygınlaştırılmalıdır. Altyapı güçlendirilirken Gümrük Birliği çerçevesinin daraltılması ve sermaye hareketlerinin denetimi kaçınılmaz olmuştur. Amaç bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalıdır. İşgücü maliyetleri düşürülmelidir. İşsizlikle
mücadele ve emekçi halkın gelirlerinin korunması istikrar programının ana amacı olmalıdır. Bugün, Batı ülkeleri neoliberal modelin tüm öğelerini çiğnemişlerdir. Genişletici ve istihdamı arttırıcı önlemler almışlardır. Türkiye bu uygulamaları örnek almalıdır.
KAYBEDİLECEK BİR DAKİKA BİLE YOKTUR
Artık kaybedecek bir ay değil, bir hafta, bir gün değil, bir dakika bile kalmamıştır. Daha önce alınan kriz önlemlerinin etkileri tartılırken yeni önlemler devreye sokulmalıdır. İşsizlikle mücadele doğrultusunda esnek istihdamın önünü açan ve işten çıkarmayı kolaylaştıran yasal hükümler askıya alınmalıdır. Özel girişimlere vergi indirimi ya da işsizlik sigortası fonundan yararlanma
istihdamın korunması koşuluna bağlanmalıdır. İşletmelere kayıt dışılıktan çıkma ve işten çıkarmama şartları getirilerek teşvik
verilmelidir.
Hükümetin esnafa kredi ve faiz desteği milyonlarca insan için olumlu olmuştur. Ancak vergi muafiyeti, objektif kriterlere göre
uygulanmalıdır. Sağlanacak destek, esnafın da içinde olduğu kitlelere vergi ve zam olarak dönmemelidir. Yoksullaştırıcı ekonomi
politikaları, günübirlik popülizm esnaf kesimini de olumsuz etkiliyecektir. Her seçim öncesinde tanık olduğumuz küçük jestler,
büyük yükler olarak dönmektedir. Buna bütün kesimler dikkat etmelidir. Türkiye bütçe açıklarını kapatırken yine çalışan kesime,
vergi verene yüklenmekte, kaybeden çoğunluğu arttırmaktadır. Bunun yerine yapısal sorunları odağına alan bütünlüklü kalkınma planı hazırlanmalı, bütün kesimler aynı masa etrafında çözüm için çalışmalıdır.
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SERMAYE GELİRİNE VERGİ YAYGINLAŞTIRILMALI
Sermaye gelirleri üzerindeki vergi yükü yaygınlaştırılmalıdır. Borsa ve döviz işlemleri üzerine düşük oranlı, ancak yaygın bir
finansal işlem vergisi uygulanmalıdır. Tüketici güveninin sağlanması ve iç pazarın canlandırılması büyük önem taşımaktadır.
Enflasyon hedeflemesi anlayışı terk edilmelidir. Krizin yayılma biçimi sadece fiyat istikrarını sağlamış olmanın makro ekonomik istikrarı sağlamayacağını ortaya koymuştur. Merkez Bankası dövizin reel fiyatını hedef alan ve Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesini önleyecek tedbirleri uygulamaya koymalıdır.
TOPLANTILAR YAPILMALI, UZUN VADELİ DÜŞÜNÜLMELİDİR
Tekrar etmekte yarar görüyorum; uzun vadeli önlemleri de ihmal etme lüksümüz yoktur. Gümrük Birliği’nin çerçevesi, Dünya
Ticaret Örgütü’nün imkan verdiği koruma önlemleri kullanılarak ya da doğrudan Gümrük Birliği hükümlerine başvurarak daraltılmalıdır. Yabancı sermaye giriş, çıkışı yurtdışından borçlanma ve sıcak para hareketleri ek vergi, munzam karşılık oranları gibi
önlemlerle sınırlandırılmalıdır.
Bugün artık Türkiye’de üretimi özendirmenin, yeniden canlandırmanın zamanıdır. Krizin başında yapılan arama toplantıları
yeniden başlatılmalı, bu çözüm platformlarına bütün sektörler ve bütün kesimler katılmalıdır. Alınabilecek önlemler tartışılmalı,
derhal harekete geçilmelidir. Türkiye, teşvik politikasını da gözden geçirmeli, istihdam ve katma değer yaratan sektörlere öncelik tanımalıdır.
VERGİ DENETİMİNİN SİYASALLAŞTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ
Değerli meslektaşlarım,
Bir önceki Genel Kurulumuzda da verdiğimiz bir mesaj vardı; Vergi denetiminin siyasallaşması son derece tehlikelidir demiştik. Aynı mesajı yinelemek istiyorum. Bu geçen süre içinde özerk bir idare için herhangi bir adım atılmadığı gibi, hepimiz çeşitli
kodlarla sıkıştırmalara, risk yaratacak uygulamalara tanık olduk.
Öyle bir dönem yaşıyoruz ki; Türkiye’nin, bütün değerlerine, bütün renklerine sahip çıkması büyük önem taşımaktadır.
Toplumsal mutabakatın son derece önemlidir ve her alanda zorunludur. Ötekileştirme kültürünü yaygınlaştırmak, kimseye bir şey
kazandırmayacaktır.
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MESLEĞİMİZİ YARINLARA HAZIRLIYORUZ
Değerli meslektaşlarım, Türkiye'nin kalkınması için yapılması gerekenler bir bütündür ve herkese görev düşmektedir. Bizler
de makro ekonomi politikalarına dönük öneri ve eleştirilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Tabii burada herkesin kendi alanında
farklılık ve farkındalık yaratmasının önemi de büyüktür. Bizler, öncelikle kendi mesleğimize, örgütlülüğümüze sahip çıkarak,
sorunlara çözüm konusunda kenetlenerek örnek oluşturuyoruz. Mesleki saygınlığımızı ve verimliliğimizi arttıracak projeler hazırladık. Meslek mensuplarımızın zorlu rekabet koşullarına uyumu için yol haritası çıkardık. Bunun için kurumsallaşmayı eylem planına bağladık. Mesleğimizin geleceğini oluşturacak bu projeleri hazırlarken mevcut çalışmalarımıza ilave olarak; çağımızda ortaya çıkan ve geleceğimizi şekillendirecek faktörleri esas aldık. Yani ekonomimizi büyütecek, kamu yararını gözetecek, mesleğimizi de toplumda daha saygın ve güvenilir hale getirecek biçimde geleceğe yön vermeyi programladık.
MESLEK İÇİN PROJELERİMİZ HAZIR
Sunumumun başında söylediğim gibi, yeni döneme ilişkin belli başlı projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bu bölüme geçmeden önce bürokrasi ile bizi inciten, acıtan bir konudan bahsetmek istiyorum. Ba-Bs formları.
Hepinizin yakından bildiği gibi bu formlar kayıt dışı ile mücadele çerçevesinde isteniyor. Ama gelin görün ki, kayıt dışı ile
mücadele için istenen, vergi matrahını hiç etkilemeyen bu formları vaktinde teslim etmediğinizde, süreye bağlı olarak ceza kesiliyor. Mükellef cezalandırılıyor. Bizler de arada kalıyoruz. Oda olarak çözün diyorsunuz, haklısınız. Ancak ne yazık ki burada
muhatap bizler değiliz, asıl muhatap müşteri.
Sizler de biliyorsunuz, belgeni geç teslim ettin diye müşteriye para cezası kesiliyor. Yine de elimizden geleni yapıyoruz.
Anlatmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu ayıbı ortadan kaldırmak. Çözülene kadar da uğraşacağız, ama buradan da seslenmek istedim; ey iş dünyası size haksız kesilen cezalara karşı susmayın. Bizler bu cezalardan sorumlu değiliz. Bu sorunun farkındayız, ağırlığını biliyoruz ve yakından takip ediyoruz...
Değerli meslektaşlarım, şimdi size projelerimizden söz etmek istiyorum;
ULUSLARARASI MESLEKİ UYUM İÇİN DÜĞMEYE BASTIK
Uluslar arası mesleki uyum projesi hazırladık. Bu proje, uluslararası mesleki kuruluşlarla olan mevcut ilişkilerimizi geliştirerek, mesleğimizin uluslararası düzeyde yürütülebilmesini sağlamaya yönelik projedir.
TÜRMOB’un Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, IFAC ile birlikte yürüttüğü “Düzenlemelerin Uluslararası Standartlara
Uyum Projesi” çerçevesinde 2010-2015 dönemine ilişkin Eylem Planı ve Stratejisini hazırladık.
TÜRMOB Eylem Planı ve Stratejisi projesi, uluslararası standartlara ve uygulamalara uyum sağlamayı ve bu uyumun sürekliliğini korumayı temel edindi. Projede, yeni yapı ve örgütlenmelerin oluşumunu, mevcut düzenleme ve uygulamaların gözden
geçirilmesini öngördük… Bunun için yedi temel hedef belirledik. Bu eylem planının hayata geçirilmesi ile birlikte Türkiye’de mali
müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin uygulamaları, uluslararası standartlara ulaşmış olacak. Bu standartlar kısaca;
Kalite Güvence Sistemi, Uluslararası Eğitim Standartlarının Benimsenmesi ve Sürekli Mesleki Gelişim Merkezinin Kurulması,
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Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarına Uyum, Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına Uyum, Mesleki
Soruşturma ve Disiplin Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum, Etik Kurallara
Uyumun Sağlanması Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi...
KURUMSALLAŞMA PROJEMİZDE İLERLİYORUZ
Değerli meslektaşlarım, bizi hem bugün güçlendirecek hem de yarının daha da zorlu rekabet koşullarına hazırlayacak
kurumsallaşma projemizi hazırladık ve bu konuda önemli adımlar attık. Kurumsallaşma projemizin temel amaçlarından biri de
TTK’nın yasallaşmasıyla yeni fırsatlar yakalayabilmek, uluslararası mesleki standartları uygulayabilmek, müşterilere toplam kalite yönetimi çerçevesinde muhasebe, denetim, danışmanlık hizmeti sunabilmek…
Toplam kalite yönetiminde mesleki eğitim için meslek mensuplarımızın kurumsallaşmasını sağlamaya bir yönelik projedir bu.
Kurduğumuz İSMMMO Akademi'nin programı da uzmanlaşma sağlarken, bu projemizin amaçlarına hizmet edecektir. Daha önce
başladığımız gibi, her aşamasında yeni detayları sizinle paylaşacağız.
MUHASEBE BÜROLARINDA ULUSLARARASI KALİTE
Muhasebe Büro Yönetim Rehberi Projesi, TÜRMOB’un Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, IFAC ile işbirliği içinde
oluşturduğu bir proje. Amaç, muhasebe bürolarında yapılan denetim, müşavirlik işlerinin kaliteli biçimde yapılabilmesini sağlayacak kalite kontrol rehberi. Bu projenin gerçekleştirilmesiyle muhasebe bürolarımızda yapılan işler uluslararası kaliteye ulaşabilecektir.
KOBİ'LER İÇİN DENETİM REHBERİ PROJESİ
KOBİ’ler İçin Uluslararası Denetim Standartlarına Uygun Denetim Rehberi projemizde, küçük ve orta boy ölçekli
işletmelerde uluslararası denetim standartlarına uygun denetim yapılmasını hedefledik. Bu projenin hayata geçirilmesiyle meslek
mensuplarımız, uluslararası düzeyde denetim yapabileceklerdir. Bunu sağlamak, yeni iş alanları açmak, yeni fırsatlar yaratmak
açısından çok önemlidir. TÜRMOB'un yine Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC ile işbirliği burada da söz konusudur.
MESLEKİ UZMANLIK PROJESİ
Değerli meslektaşlarım, bugün hepimiz için yaşamsal önem taşıyan bir olgu var. Yeni iş alanlarına açılmak zorundayız. Bu
gerçeklik, haksız rekabeti de önlemeye yardımcı olacaktır, yeni ruhsatlar verilmesini de sağlayacaktır. İşte bu nokta yine bizi çok
heyecanlandıran bir başlangıç yaptık. Uluslararası kriterleri de gözeterek Mesleki Uzmanlık Projemizi hazırladık. Bu çerçevede
çalışmalara da başladık. Başlangıç için Bağımsız Adli Muhasebecilik Uzmanlığı, İç Denetim Uzmanlığı, Stratejik Yönetim
Muhasebesi Uzmanlığı, Şirket ve Marka Değerleme Uzmanlığı, Yabancı Sermayeli Şirketlerde Muhasebe Uzmanlığı alanlarını
hedefledik.
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ZAMANA ENDEKSLİ ÜCRET HESAPLAMA PROJESİ
Değerli meslektaşlarım, öyle bir mesleği icra ediyoruz ki; 40'tan fazla yasayı takip ediyoruz. Deyim yerindeyse sabahlara
kadar çalışıyoruz. Ama gelin görün ki, yaptığımz işi, yarattığımız katma değeri anlatmakta zorlanıyoruz. Müşteri hala tam olarak
bilmiyor. Bilmeyince ne oluyor, hakkımızı almakta zorlanıyoruz, düşük ücretlere çalışmak zorunda kalabiliyoruz. Bu da haksız
rekabeti doğuruyor. İşte bu sorunu en aza bitirmeyi hedefleyen bir proje oluşturduk. Düşük ücrete karşı savaş açtık ve çoğunuzun bildiği gibi zamana endeksli ücret hesaplama projesi hazırladık. Bu konuda değerli katkılarınıza başvurduk. Hedefimiz, yaptığımız iş esas alınarak verdiğimiz zaman ve emek doğrultusunda ücret alabilmek.
E-TÜRMOB PROJESİ
Değerli meslektaşlarım, artık bilgiye hızlı erişim çağımızın rekabet avantajlarından biri. Bunu dikkate alarak hazırladığımız
e-TÜRMOB projesiyle tüm meslek odalarımıza, meslek mensuplarımıza zaman kazandırmayı hedefliyoruz. İş ve işlemlerin bulunulan yerden yapılmasını sağlayacak elektronik TÜRMOB projemiz için altyapı hazırlığı hızlı bir biçimde devam ediyor.
LUCA PROJESİ
Mesleğimize önemli katkılar sağlayan LUCA muhasebe yazılımının yeni TTK'nın yasalaşmasıyla Türkiye Finansal Raporlama
Standartları; KOBİ Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Denetim Standartları'nda kullanımı için LUCA Projemizi hazırladık.
TASHİLAT SORUNU PROJESİ
Değerli konuklar, gözde dediğimiz mesleğimizin sorunları da büyük. Tahsilat, yaşadığımız ekonomik krizin de tuz biber ektiği en önemli sorunlar arasındadır. Bunun için hazırladığımız çözüm projemiz, binlerce meslek mensubumuza soluk aldıracaktır.
Tahsilat sorunu, her ne kadar bugünden hemen yarına çözülecek bir sorun değilse de POS cihazı kullanımıyla, orta vadede önemli bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz.
TÜRKİYE VERGİ DAİRELERİ UYGULAMALARI BİRLİĞİ REHBERİ / KAMU İDARELERİ İLE MESLEK
MENSUPLARININ İLİŞKİLERİ PROJESİ
Bir diğer önemli sorun da, vergi dairelerinde karşılaştığımız tutarsız, farklı uygulamalar. Bunun için Türkiye Vergi Daireleri
Uygulamaları Rehberi Projesi'ni yaşama geçiriyoruz. Buna paralel, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SPK,
BDDK gibi, zaman zaman muhatap olduğumuz kamu kurumları ile ilişkileri geliştirmeyi gündemimize aldık. Bunun için Kamu
İdareleri ile Meslek Mensuplarının İlişkileri Projemizi hazırladık.
Değerli meslektaşlarım, sizlere bahsetmekten gurur duyacağım bir diğer projemizde Eğitim Projemiz. Mesleki mücadelemize
"eğitim, eğitim, eğitim" diyerek başladığımızı söylemiştim. Bugün de aynı yaklaşım içinde "yaşam boyu eğitim" diyoruz.
Üniversitelerle işbirliği içinde sürdürmek üzere hazırladığımız eğitim projemizde gelecekte yüz yüze eğitimlerimiz yanı sıra uzaktan eğitime (e-learning) ağırlık vererek devam edeceğiz. Türkiye Finansal Raporlama, KOBİ'lerde Finansal raporlama standartla-
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rı, Türkiye Denetim Standartları, yabancı dil, bilgi teknolojileri, kişisel gelişim alanları projemizin en önemli ayaklarını oluşturmaktadır.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE MESLEKİ EĞİTİMİ KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ
İddialı projeler belirledik. Hepsi mesleğimizi geleceğe, geleceği bugüne taşıyacak projeler. İşte bu projelerden biri de Toplam
Kalite Yönetiminde Mesleki Eğitimi Kurumsallaştırma... Uzun bir adı var! Nedir, tam olarak ne yapacağız, biraz üzerinde durmak
istiyorum;
Değerli arkadaşlarım, muhasebe artık denetim boyutu ön plana çıkan bir mesleğe dönüşmektedir. Bu sancılı bir geçişin de
ifadesidir. Bir kere İstanbul'da, bir metropolde yaşamaktayız. Bu bizi zaman açısından oldukça fazla zorlamaktadır. Hepimizin
genellikle zamanla yarışı söz konusu. İşte bunun için eğitimi kurumsallaştırmaktan, meslek mensubumuz nerede ise oraya götürmekten bahsediyoruz. En hızlı, en etkin eğitim olanağını da bulmamızın yolu, yine zamanla yarışmaktan geçmektedir. Bu projemizin merkezine e-enstitü'yü oturttuk. Geçiş sürecinde e-enstitü ile uzaktan eğitimi geliştirmeyi, kuracağımız sanal sınıflarda, ihtiyaç duyulacak herşeyi işlemeyi planladık.
Eğitimi kurumsallaştırma ve elektronik ortama tamamen taşıma projemizle yeni dönemde de artık günün 24 saati bulunacağınız yere web üzerinden uzanabilmeyi sağlayacağız.
BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARI PROJESİ
Projelerimizi planlarken sadece ofisi olan ya da evden çalışan arkadaşlarımızı değil, bağımlı çalışan meslek mensuplarımızı
da düşündük. Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları projemizle, şirketlerde çalışan üyelerimizin beklentileri, sorunları doğrultusunda
ihtiyaca uygun çözükler üretmeyi hedefledik. Daha önce hazırladığımız yol haritası, uygulama rehberi bu projedeki başlangıç
çalışmalarından biri oldu. Bu alandaki çalışmalarımız devam edecek.
SOSYAL SORUMLULUK RAPORLARI PROJESİ
Değerli meslektaşlarım, uzun süredir toplumsal sorunlar konusunda raporlar yayımlıyoruz. Bunu yapmamızın iki nedeni var;
Birincisi biz Anayasa'nın 135'inci maddesine göre kurulmuş bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüyüz. Bu konuda Anayasa
der ki; meslek örgütleri kendi mesleklerini, üyelerini geliştirmek ve Türkiye'nin ekonomik, toplumsal kalkınmasına katkı sunmak
durumundadır. Yani, Türkiye'nin sorunlarını gündeme getirerek çözüm önerileri geliştirmek bizim görevimiz. Ama ikinci bir neden
de; topluma karşı hissettiğimiz sorumluluk. Biz varlık nedenimiz tarif edilirken çerçevesi net bir şekilde çizilen görevimizi layıkıyla yapmak istiyoruz.
Değerli konuklar, zaten,
'eğitim, eğitim, eğitim' diye çıktığımız yola çıkma nedenimiz, bizi bu yola çıkarken motive eden özlem,
daha kalkınmış,
daha müreffeh,
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daha çağdaş,
daha aydınlık bir Türkiyedir. 20 yıldır yürüdüğümüz yolda hedeflediğimiz budur!
Laik, demokratik bir Türkiyedir! Ekonomisi güçlü, bağımsız bir Türkiyedir!
Demokrasisi tam,
kadınıyla erkeğiyle eşit,
insanların giyimiyle değerlendirilmediği,
kullandığı kelimeye bakarak taraf görülmediği,
Eğitimde fırsat eşitliğinin olduğu,
Etnik kökenin sorulmadığı, mezheplerin gözetilmediği
işsizliğin, çaresizliğin kol gezmediği bir ülkedir.
İSMMMO SORUMLULUĞUNUN FARKINDADIR
Bizler; kadını erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, eğitimde kalkınmış, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye hayalini kurduk. Eğitim diyerek, bu hayallerimiz için yola çıktık.
Bizler sorumluluğumuzun farkındayız.
Daha aydınlık yarınlar için, daha çok çalışmak gerektiğinin farkındayız. İşte bu bilinçle yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz, taa ki bütün hedeflerimize ulaşana dek. Taa ki Türkiye göz kamaştıran aydınlığa çıkana dek!
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederken hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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