
İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI’NIN 

04.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN 24. OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISI 

 

 

SABRİ TÜMER 

 

Sayın Bakanım, sayın TÜRMOB’un değerli Genel Başkanı, İzmir’in 

değerli Başkanı, Ankara’nın Başkanı, Adana’nın Toros Dağları’nın 

ötesinden bize selam getirmiş Adana’mızın Başkanı, TÜRMOB’un değerli 

Kurul Üyeleri, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası olarak şahsım ve 

Yönetim Kurulu adına hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.  

 

24. Olağan Kongremizi gerekli nisap sağlandığından açıyorum. Hepimize 

daha nice 24 yıllar geçmesini cani gönülden temenni ediyorum. Dilerim ki, 

bu kongremizde de Türkiye’nin amiral yapısı olan Odamıza yakışır bir 

şekilde kongremizi bitiririz. Sağlıklı bir şekilde kurullarımızı oluştururuz, 

sizinle hizmete devam ederiz düşüncesiyle bu kongremizin başarılı 

geçmesini cani gönülden temenni ediyorum.  

 

Şimdi Divan’ı oluşturacağız. Bir önerge var. Bu önergede Divan 

Başkanlığımıza Kurucu Başkanımız ve Onursal Başkanımız sayın Sezai 

ONARAL, Sayın Hakan TAŞTAN arkadaşımız var Başkan 

Yardımcılığında. Sayın Osman Okur, sayın Yusuf EVREN ve sayın Fatma 

GÖK hanımefendiler de üye olarak talep ediliyor. Sayın Masum TÜRKER 

arkadaşları tarafından öneriliyor. Ben bu Divanı oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oybirliğiyle Divan oluşmuş oluyor. Ben 

Divan’ı kürsüye davet ediyorum, lütfen. 

 

Evet, benim bir görevim daha var. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

 

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran büyük insan Mustafa Kemal ATATÜRK ve 

silah arkadaşları ve aramızdan ebediyete intikal etmiş olan 

meslektaşlarımız için bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Buyurun.  

 

Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Kurucu Başkanıma kürsüyü teslim 

ediyorum, buyurun efendim.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Sayın Başkan ve değerli Başkanlar, bir bahar sabahında beni buraya 

getirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Üstelik uzun sürelerden beri 



İstiklal Marşı’nın bu güzel ortamda yaşandığına yeniden şahit oldum, onun 

için de size teşekkür ediyorum.  

 

Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraber olmak, benim için büyük bir 

mutluluk. Bana bu teveccühü gösterdiğiniz için hepinize teşekkür 

ediyorum.  

 

Tabii burada Genel Kurul Başkanı olacak çerçevede çok değerli 

üstatlarımız ve arkadaşlarımız var. En iyi örnek sayın Mustafa ÖZYÜREK. 

Ama ben ondan daha erken geldiğim için buraya, Genel Kurul Başkanlığını 

kapmış oldum böylece. 

 

Bu Genel Kurullar bizim mesleklerimizim bayramıdır. Bu bayram 

çerçevesi içerisinde bir Genel Kurul yaşayacağımızı umuyorum. Odamızın 

gelenekleri ve standartları çerçevesinde bir güzel gün yaşayacağımızı 

tahmin ediyorum. Bu konuda tüm yöneticilerin ve hazirunun bizlere bu 

çerçeve içerisinde destek vereceklerine inanıyorum. Bu Genel Kurullarda 

tabii genelde Başkanlar çok konuşurlar biliyorsunuz. Ama benim 

bulunduğum yerlerde ben fazla konuşulmasından pek hoşlaşmam onu 

peşinen söyleyeyim. Ben zaten de fazla konuşmam. O güzellik ve espriler 

içerisinde bu görevimizi beraberce sürdüreceğiz.  

 

Burada bir Gündemimiz var. Prensip olarak bu Gündemin okunarak 

oylanması gerekiyor biliyorsunuz. Müsaade ederseniz, Hakan bey bunu bir 

okuyalım. Bunu baştan sona okuduktan sonra nasıl bir işlem yapacağımıza 

karar vereceğiz.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Birinci maddeyi geçmiştik zaten. Başkanlık Divanı seçildi. İkinci madde 

Genel Kurul adına imzalama yetkisi, Genel Kurul Tutanaklarını biraz sonra 

Başkan oylamaya sunacak.  

 

Üçüncü maddede, Yönetim Kurulu faaliyet ve hesaplarıyla ve Denetim 

Raporunun okunması ve görüşülmesi, 

 

Dördüncü maddede, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası, 

 

Beşinci maddede, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim ve 

Disiplin Kurullarına verilecek huzur haklarının saptanması,  

 

Altıncı maddede, Genel Kurula taşınmaz alım satımı ve borçlanma 

konusunda yetki verilmesi,  



 

Yedinci maddesinde, yeni çalışma dönemi Oda giriş ücretiyle, yıllık aidat 

miktarının saptanması ve ödeneceği tarihlerin belirlenmesi,  

 

Sekizinci maddede, yeni çalışma bütçesinin görüşülmesi, Yönetim 

Kurulu’na fasıllar arası aktarma yapma yetkisi verilmesi ve bütçenin 

onaylanması,  

 

Dokuzuncu maddede, yönergelerin görüşülmesi ve onaylanması,  

 

Ve en önemli madde, Onuncu madde, Yönetim, Denetim, Disiplin ve Birlik 

Temsilcilerinin aday olanların adlarının belirlenmesi, 

 

Onbirinci maddede, dilekler ve kapanışla bugünü tamamlamış olacağız. 

Yarın da seçim icra edilecektir.  

 

Bu gündeme ilave yapmak isteyen yada önerisi olan varsa, 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Evet, değerli meslektaşlarım Hakan bey okudu, Bu Gündemi değiştirmek 

isteyen veya bazı eklenmeler yapılmasını arzu eden veya buradaki sırayı 

değiştirmek isteyen arkadaşlarımız varsa, lütfen şu aşamada bize bilgi 

versinler. Ama anladığım kadarıyla bir itiraz yok. O zaman yayınlanmış 

olan ve Hakan beyin okuduğu Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

 

Evet, burada üçüncü maddeye geçmezden önce bir sinevizyon gösterimiz 

var.  

 

Efendim bu programı heyecanla dinledik. Eski günlerimizi hatırladık. 

Başka bir deyişle gençliğimizi hatırladık.  

 

MUSTAFA ÖZYÜREK 

 

Değişen bir şey yok Başkanım, herkes hala genç. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Mustafa bey sen, ben hariç. Odamıza bu gösteriyi bize gösterdikleri için 

şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca 90’lı yıllarda söylediğimiz lafların yani 

“bu Odayı kuralım ama içine de biraz sevgi koyalım” diyorduk. Otuz sene 



sonra dünya gözüyle bu sevgiyi görmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. 

Yönetime çok teşekkür ediyorum.  

 

Efendim burada bir oylama gerekiyor, Hakan bey şunu okur musunuz 

lütfen. Kusura bakmayın benim gözümde biraz katarakt olduğu için her 

şeyi göremiyorum yani, görmekte şart değil.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Değerli arkadaşlar, Genel Kurul belgelerinin bugün burada konuşulanları, 

yapılanların tanzim edilerek Divan tarafından imzalanması konusunda 

Divanımıza yetki vermenizi isteyeceğiz. Yetki verenler lütfen işaret 

buyursunlar, teşekkür ediyoruz, oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Oybirliğiyle kabul edildi.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Evet. Başkanım bir anons daha edeyim. Bugün bir de seçim olacağı için 

Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ve Üst Birlik Delegasyon seçimi 

yapılacağından aday olmak isteyen arkadaşlarımızın ya da listelerinin 

Divan’a biran evvel verilmesinde fayda var. Bu süreyi şu anda 

başlatacağız.  

 

Onuncu maddede tanıtımları yapacağız ve sonuçta da İlçe Seçim Kurulu’na 

göndereceğiz. O nedenle başvuruların şu andan itibaren Divanımıza 

verilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz.  

 

DİVAN BAŞKANI VEHBİ KARABIYIK 

 

Efendim bu konuda biliyorsunuz onuncu maddede “geçici bölüm” var. 

Fakat bu Genel Kurul seçimli olduğu için, artık eskiden olduğu gibi 

seçimsiz Genel Kurul yok biliyorsunuz. Sadece üç senede bir yapılıyor. 

Şimdi burada arkadaşlarımızın hazırlıklı olması, dolayısıyla ilk uyarıyı 

söylüyoruz. Ama seçimle ilgili konuşma bölümünü sırası geldiği zaman 

yapacağız, yani prensip olarak. Arkadaşlar biliyorlar ama şu anda sadece 

bilgi sunduk. Buradaki Onuncu maddedeki sırayı buraya çıkartmadık, onu 

teyiden belirtelim. Çünkü biliyorsunuz bir kural vardır “usul esastan önce 

gelir”, bir yanlışlık yapmayalım baylar.  

 

Evet, şimdi sırayla devam ediyoruz.  



HAKAN TAŞTAN 

 

Edeceğiz Başkan, ama saati söylemedik. 11,30’a kadar bu başvuruların 

Divana yapılması gerekiyor ki, biz de listeleri oluşturup İlçe Seçim 

Kurulu’na gönderelim. Tanıtımları son maddede yapacağız. 11,30’a kadar 

aday başvurularını yapıyoruz.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Benci 11,30 biraz gayri insani bir saat, 12,00 diyelim de düz olsun. 

Buçukla falan uğraşmayalım. Evet, şimdi devam edelim.  

 

Sayın Başkan sıra sizde buyurun, evet Oda Başkanı.  

 

İSTANBUL YMM ODASI BAŞKANI VEHBİ KARABIYIK 

 

Çok teşekkür ediyorum sayın Başkanım, Onursal Başkanım. Sayın Bakan, 

TÜRMOB’un sayın Başkanı, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası sayın 

Başkanı, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası sayın Başkanı, Adana 

Yeminli Mali Müşavirler Odası sayın Başkanı ve bize iyi dileklerini 

gönderen diğer Oda arkadaşlarım, tüm kendisi gelen, çiçek gönderen 

herkese Odamız adına teşekkür ediyorum. Sayın Ali İhsan bey Gaziantep 

Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı, gediğini görmedim kusura bakma. 

Biz aşağı yukarı bir ay önce falandı, Antep’te bir toplantı yaptık. Orada 

gördüm ki, Antep Odası misafirlere yemek ikram etmek için kurulmuş, 

yani günde dört öğün, beş öğün neredeyse yemek yedik, tadını 

unutamıyorum. Gitmeyenlere tavsiye ederim. Özellikle Ali İhsan beyin 

misafiri olmasını tavsiye ederim.  

 

Değerli Yeminli Mali Müşavirler Genel Kurulumuza tüm konuklarımızla 

birlikte hepiniz hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Konuşmama sadece Faaliyet 

Raporu sunulmadan önce Oda adına sizlere “hoşgeldiniz” demek için söz 

aldım ve bu şekilde bitireceğim, çok uzatmayacağım. Daha sonra belki 

faaliyet bölümündeki konuşmalarla ilgili ilave bilgi gerekirse, ben ve 

Yönetim Kurulu arkadaşlarım birlikte elden geldiğince açıklamalarda 

bulunmaya çalışırız.  

 

Sayın Bülent SOYLAN’a çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir sunum 

hazırladı. Gayet amatörce hazırladı, ama sanki bir ustanın elinden çıkmış 

gibi geldi bize. Orada otuz yaşımızda olduğumuzu, gençliğimizi, resimden 

de gelişmeler çok belli oluyor hepimizin gençliği ve bugünkü hali. Anlattı 

ve sonunda benim dileklerimle bitirdi. Bu Oda’nın, bu mesleğin otuz yıl 

değil, elli, yüz, yüz elli yıl olması gerekiyor. Bunun için yapılacak bir tek 



şey var. O da hayatta olmak, Oda olarak, meslek olarak ayakta ve hayatta 

olmak.  

 

Sayın Kurucu Başkanımızın söylediği gibi “sevgiyle ve kardeşçe”. Küçük 

çıkarlarla, küçük hesaplarla birbirimizle uğraşarak bu mesleği ve bu Oda’yı 

ayakta tutmak mümkün olmaz. Sekiz Yeminli Mali Müşavir Odası hep 

birlikteyiz. Bütün Oda Başkanı kardeşlerime ve bütün arkadaşlarıma çok 

teşekkür ederim. Çok büyük bir kardeşlik içinde, çok büyük bir dayanışma 

içinde yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız, belki yapmamız gereken 

bunun on katıdır. Biz ancak belki bu kadarını âcizane yapabildik. 

Birlikteyiz ve yaptığımız önemli işlerden biri de, Yeminli Mali Müşavirlik 

konusunda bir “algı” çalışması yaptık.  

 

Biliyorsunuz, ben daha dün bir olay yaşadım. 30 Nisan Kurumlar Vergisi 

Beyannamesi veriliyor artık, adamlardan bir tanesi vergisini eksik ödemek 

istiyor. Hiçbir gerekçesi yok, eksik ödemek istiyor mükellef, “hepiniz aynı 

şeyi yapıyorsunuz” diyor kavga dövüş. Geçici Verginin şeyi atlanmış, 

şimdi anlatacağım. Ödettik. Yeminli Mali Müşavir neye yarıyor? Nerede 

göstereceğiz arkadaşlar? Nasıl söz söyleyeceğiz? Maliyeye laf 

söyleyeceksin “şunu ödemiyor” işte 100 bin, 200 bin, 500 bin her neyse, 10 

milyon her neyse, “ödemiyordu, ben ödettim” nasıl yazacaksın cezasını 

örtme şansımız yok. Ama bunu niçin yaptığımızı biz biliyoruz, mükellef 

biliyor. Bakın bu anket henüz daha sonuçlanmadı. Yeminli bölümü bitti, 

ama işadamı bölümü maalesef bitmedi. Çünkü özellikle işadamını istiyor 

Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan arkadaşlarımız da var onların görüşleri 

de çok değerli. Ama biz işadamını istiyoruz, onları da yakalamak çok zor, 

CEO'su, patronu hepsi diyor ki “işi var” falan, ama belli bir yere geldik. 

Daha ham halde bu bilgiler. Yeminli bölümü tamamdır.  İş alemi bölümü 

ham halde, bilimsel olarak bunu açıklamak pek doğru değil, ama bu anketi 

yapanlar bize dediler ki, “henüz doğrulanmamış olsa da bunları sizin 

bilmenizde fayda var”.Ben de size şimdi açıklıyorum.   

 

Değerli arkadaşlar, katılımcıların % 91’i, yani mükelleflerin % 91’i 

“Yeminli Mali Müşavirler devletin vergi denetim yükünü hafifletir” diyor, 

Katılımcıların % 89’u “Yeminli Mali Müşavirlerin faaliyetleri kayıt dışı 

ekonomiyi azaltır”. Katılımcıların % 81’i “YMM ile çalışmalarımız şirket 

düzenini olumlu yönde etkiledi” diyor. 

 

Bunları döverek söyletemezsiniz. Nitekim İzmir’de yaptığımız en son 

sempozyumumuzda önemli bir olguya sahip çıktı, hatırlarsınız, İzmir 

Odası’na bu arada çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir sempozyum 

olmuştu. İş adamı ne dedi hatırlıyorsunuz, “ben Yeminli Mali Müşavirlere 



sormadan adım atmıyorum”. Nasıl göstereceğiz, nasıl çalışacağız, bu anketi 

belki alacağız elimize götüreceğiz.  

 

Çalışmaya katılanların % 81% i, “YMM’ye çalışmalarımız vergi uyumu 

artırdı” dedi, bunu mükellef söylüyor arkadaşlar. % 88’i neredeyse 

tamamdır. “YMM’yle çalışmalarımız vergisel riskleri azalttı”, % 94’ü, 

“YMM’yle çalışmalarımız vergi bilincinin gelişmesine katkıda bulundu”, 

% 81’i “YMM’yle çalışmalarımız kurum ve kuruluşlar nezdinde 

tablolarımıza duyulan güveni artırdı”, % 87,5, “YMM’yle çalışmalarımız 

kurumsallaşma yolunda işletme yönlemesine katkı sağladı” diyor. 

 

Değerli arkadaşlarım, şimdi konuşmamı şöyle bitireceğim;  

 

Yeminlilerimizin % 92’si müteselsil sorumluluk anlayışı yerine, kusur 

sorumluluğu getirilmeli, “bu mesleğin otuz, elli, yüz, yüz elli yıl olması 

için ayakta kalmamız gerekiyor” demiştim, bu ruh size bağlı, bu Yeminli 

Mali Müşavirlere bağlı. Bu Yeminli Mali Müşavirler bu mesleği tuttuğu 

sürece, bizlere, seçilenlere kuvvet verdiği sürece, bu uyum içinde olduğu 

sürece ve ben bu uyumu görüyorum. Bir liste yaptık, o listeye hepinizin 

destek vermesini bekliyoruz. Çünkü ön seçimler yeterince demokratiktir. 

Bu bir seçimdir. Çok büyük seçimler, çok büyük zorlukla yapılmıştır. 

Bunların delinmemesi lazım ve bu listeleri eğer siz destek verirseniz, çok 

büyük bir katılımla gelirseniz, biz de aynı hızla devam ederiz saygıdeğer 

meslektaşlarım.  

 

Sözlerimi şöyle bitiriyorum; İleriye doğru otuz yıldan başlayıp, yüz yıl, yüz 

elli yıl olmamız sizler umutlandırıyorsunuz. Bakın şöyle demişsiniz, beni 

çok etkiledi şu ifade, Yeminli Mali Müşavirlerin % 65’i “tekrardan meslek 

seçme fırsatım olsa, yine Yeminli Mali Müşavir olurdum”. 

 

Ben hepinize saygılar sunuyorum. Başarılı Genel Kurullar sunuyorum.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Efendim sayın Başkan’a çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel Odamızın 

felsefesini anlattılar ve yapılan faaliyetlerini de zaten ayrıntılı bir şekilde 

Faaliyet Raporu’nda yazılı.  

 

Çok değerli misafirlerimiz var. Bunlardan söz almak isteyenlere mümkünse 

beş dakika süreli olmak üzere söz verelim. Masis bey beş dakika yeter mi? 

Buyurun. 

 

 



MASİS YONTAN 

 

15 dakikada anlaşalım. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Müessesemizde pazarlık yok yalnız.  

 

MASİS YONTAN 

 

Sayın Divan, Ankara Odamızın, İzmir Odamızın, Adana Odamızın, 

Gaziantep Odamızın değerli Başkanları, TÜRMOB’un saygıdeğer Onursal 

Başkanı, TÜRMOB’da benden önce görev yapan sevgili Başkan, sayın 

Bakanım, TÜRMOB’un Saymanı, TÜRMOB’un Denetleme Kurulu 

Başkanı, Disiplin Kurulu Başkanı, Disiplin Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve 

siz değerli meslektaşlarım hepinizi şahsım ve TÜRMOB adına sevgiyle 

saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoşgeldiniz, umudum güzel bir kongre 

olsun.  

 

Evet, biraz önce şurada bir sinevizyon izledik. Oda Başkanımız ve 

Odamızın Onursal Başkanı sevgili sayın Sezai ONARAL Başkanımıza çok 

teşekkür ediyorum. Gerçekten burada birliği, bütünlüğü sağladınız. 

Emeğiniz için çok çok sağolun. Size sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum. 

Ve o günkü Yönetimde Sezai Başkanla birlikte görev alan Sayın Hüseyin 

Perviz PUR’a da bugün burada değil herhalde, teşekkür ediyor, sağlık 

diliyorum. Sevgili Süleyman GENÇ üstadımız burada çok teşekkür 

ediyorum, sağlık diliyorum. Recep BODUR üstadımız sevgiler sunuyorum, 

saygı sunuyorum. Oda’nın Yönetim Kurulu’nun en gençlerinden biriydi. O 

günden bugüne kadar ve şu anda da Oda Başkanımız sevgili Vehbi 

KARABIYIK Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ve sanırım otuz yılda en 

uzun yöneticilik yapan yönetici sizsiniz. Bugün de seçildiğinizde tam 32 

sene yöneticilikte bulunacaksınız. 

 

VEHBİ KARABIYIK 

 

Allah daha nicelerine nasip eylesin.  

 

MASİS YONTAN 

 

Ve geçen dönem gerçekten üç yıldır bize hizmet eden, başarılı hizmetler 

sunan sevgili Mehmet Nadi ABBASOĞLU’na, sevgili Sabri TÜMER 

üstadımıza, sevgili Sadrettin DEMİRAY’a, sevgili Hamdi GEZMİŞ’e, 

sevgili Hakkı KOÇAK’a, sevgili Bayram TURANÇİFTÇİ’ye gerçekten 



emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hakkı KOÇAK’a 

tekrar başsağlığı diliyorum.  

 

Disiplin Kurulu Başkanımız sayın Ahmet KAVAK hocam, gerçekten 

Ahmet hocama, sayın Burhan KARAİBRAHİMOĞLU’na, sayın Emsal 

ÖZCAN’a, sayın Mustafa KAŞİF üstadıma da çok teşekkür ediyorum. Çok 

hassas, böyle çok adil bir şekilde disiplin işlerini yürüttüler.  

 

Ve Denetim’e geldiğim zaman, biraz üzüntülüyüz, sevgili Arif AYTULUN 

kendilerine sağlık diliyorum, şifa diliyorum. Gerçekten özellikle üzülüyor, 

inşallah yakında sağlığına kavuşur. Sevgili sayın Erkin ŞAĞBAN üstadıma 

ve sevgili sayın Durmuş YILDIRAN üstadıma da çok teşekkür ediyorum.  

 

Yine bir teşekkürüm Platform'a. Yeminli Mali Müşavirler gerçekten çok 

güzel, çok verimli çalışmalar yapıyorlar, çok teşekkür ediyorum.  

 

Ve Oda personelimize, Oda çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 

Gerçekten hizmetleriyle bizlere çok çok yardımcı oldular. Kendilerine çok 

teşekkür ediyorum.  

 

Sevgili meslektaşlarım, biraz önce sevgili Başkanımız konuşurken çok 

güzel şeyler söyledi, müşteri memnuniyeti. Ancak, ne var ki değişen, 

yetişen dünyada artık hizmetler değişiyor. Önümüzdeki yirmi yıl içinde 

dünyadaki mesleklerin % 14’ü tamamen ortadan kalkıyor. % 32’si ise 

büyük bir değişime uğruyor. Ve bu meslekler içinde baktığımız zaman, ne 

yazık ki bizim mesleğimiz de kaybolacak, ya da büyük değişikliklere 

uğrayacak mesleklerden biridir. Bir de gerçekten hayatta kalmamız, daha 

verimli ve yararlı işler, mali tablolar yaratmamız, bugün var olan 

bilgilerimizi daha da derinleştirmemiz gerekir. Yani mali tabloları 

denetlerken, finansal tabloları üretirken taraflara daha yararlı, daha faydalı, 

daha misyoner olmamız lazım. Satranç oynadığımız gibi, iki hamle 

sonrasını, üç hamle sonrasını görmemiz lazım.  

 

Bunun dışında aklen ve fikren daha ehlileşmemiz lazım. Yani iş yaparken, 

düşünürken biraz daha felsefi düşünmemiz lazım. Bu konuda kendimizi 

geliştirmek zorundayız. Özellikle teknolojiye adaptasyonu mutlaka 

sağlamak zorundayız. Yeni teknoloji robotlar, dijital yapay zekâ, teknoloji 

derken, artık dünyanın nereye gideceği gerçekten belli değil.  

 

Yirmi sene içinde yaklaşık dünyada 250 bin insan işini kaybediyor. Ama 

bu işte kaybedenlerin bir takım kısmı da teknolojik gelişmelerden dolayı 

olacak, dolayısıyla seçilecek arkadaşların görevi artık meslektaşlarımızın 

mesleğimizi geleceği götürmek, geleceğe hazırlamak. Geçen yine Bursa’da 



Uludağ Üniversitesi’nde yaptığım bir platformda söylemiştim. Saygı değer 

hocalarımız, sayın Rektörüm de oradaydı, artık geleceği öğretmeleri lazım. 

Artık geleceğe hazırlanmamız lazım. Eğer geleceğe hazırlanamazsak, eğer 

geleceği kucaklayamazsak yarınlarda ne yazık ki vahim tehlikeler bekliyor.  

 

Evet, bugün itibariyle 4780 Yeminli Mali Müşavir arkadaşımız var sekiz 

büyük Oda’da. Şu anda en büyük Odamız İstanbul Odası’dır ve Genel 

Kurulu’ndayız. İstanbul Odamıza baktığımız zaman, 2255’i üyemiz var. 

Bunun 1422’si serbest çalışıyor, 832’si ise şirketlerde ya da devlete bağlı. 

Yani neredeyse üç’te biri. 

 

Ankara’ya geldiğimiz zaman, Ankara Odamızın 1458 üyesinden 558’i 

serbest çalışıyor, 870’i bağımlı,  başkent olmasının özelliklerinden dolayı.  

Ve şu anda TÜRMOB’daki üye sayısına baktığımız zaman, yeminlilerin 

ancak % 37’si bağımlı, diğerleri bağımsız çalışıyor. Şu anda TÜRMOB’da 

üye sayımız 112 bin 875. Yani Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 108 bin. 

Yeminli Mali Müşavirlerin sayısı 4 bin 780. 

 

Eğitim durumuna girmeyeceğim. Yaş durumuna da, sayın Başkan dedi, ona 

da girmeyeceğim. Ama şu var: Gerçekten artık kendimizi geliştirmemiz, 

kendimizi yenilememiz lazım.  

 

Sözlerime son vermeden yine bir teşekkürümü daha yapmak istiyorum. 

Gerçekten Maliye Bakanı sayın Naci AĞBAĞ’a tespitleri bakımından çok 

teşekkür ediyorum.  

 

Ve sevgili Gelir İdaresi Başkanı Adan ERTÜRK’ü de rahmetle anıyorum, 

genç yaşta kaybettik, ruhu şad olsun.  

 

Osman DİNÇBAŞ Bakanıma teşekkür ediyorum. Nurettin NEBATİ Bakan 

Yardımcıma teşekkür ediyorum. Bülent AKSU Bakan Yardımcıma 

teşekkür ediyorum.  

 

Gelir İdaresi Başkan Vekilim sayın Bekir BAYRAKDAR’a çok teşekkür 

ediyorum. İstanbul’daki çalışması sonrası, artık Gelir İdaresi’nde çalışıyor, 

gerçekten ona da çok teşekkür ediyorum.  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalışan Başkan Yardımcılarına teşekkür 

ediyorum.  

 

Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu Genel Kurul’da ne olursa olsun, 

biraz önce Divan Başkanım söyledi. Bu genel kurul şölendir, bu genel 

kurullar bayramdır, aynı anda, aynı zamanda bir hesap sorma platformu. 

Lütfen yapılmayanları söyleyin. Nasıl yapılacağını da söyleyin. Yani 



eleştiriyi yaparken sadece “şu yapılmadı” değil, nasıl yapılacağını söyleyin. 

Dolayısıyla eleştiri yaparken hem eleştiri, hem öz eleştiri, ben bir Genel 

Başkan olarak kendim her platformda söyledim “beni eleştirin, hesap 

sorun” gerçekten hepimiz ben ve yöneticiler var olan sorunları çözmek için 

varız, yoksa soruları yaratmak için değil, onun için ne olursa olsun her 

platformda hesap sorun, hesap verin. Beni gördüğünüz her yerde hesap 

sorabilirsiniz. Her alanda, her platformda yapamadıklarımı söylerim, 

arkadaşlarım da öyle, yaptıklarımızı söyleriz, yapamadıklarımızı da 

söyleriz. Niye yapamadıklarımızı da söyleriz. Açık, şeffaf, net hesap 

verilebilir bir yönetim anlayışı. Artık demokrasiyi, hukuku yerleştirmemiz 

lazım. Artık yöneticiler gerçekten bir hizmetkârdır. Bugün ülkemiz 

maalesef çok sıkıntılardan geçiyor. Enflasyon, ekonomik sıkıntılar. Başka 

siyasi sıkıntılar. Bunların hepsini inşallah elbirliğiyle başaracağız.  

 

Evet, bu Genel Kurulun faydalı, verimli, yararlı geçmesini diler, hepinize 

tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum, sağolun, var olun.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Efendim biz de sayın TÜRMOB Başkanı’na bütün buradaki çalışanlar dahil 

herkese teşekkür ettikleri için, teşekkür ediyoruz. Eleştiri konusuna 

girmeyeyim TÜRMOB Başkanı olduğu için, ama bir şey söylemek 

mecburiyetindeyim. Odamızın üyesi, delegesi ve TÜRMOB Başkanı, 

eskiden bu Odalarda böyle konuşuyordu. Ancak o zamanlar sayın 

Başkan’da biraz rekaket vardı, ama Başkan olduğu zaman bayağı bunları 

aşmış. Ben de kendisini bu yüzden kutluyorum sayın Başkan. “rekâket"i 

galiba anlamadılar, anlayanlara söylüyorum.  

 

Efendim bu konuda başka konuşmak isteyen misafirlerimiz var mı? Oda 

Başkanlarımızdan? Buyurun sayın İzmir Oda Başkanımız sayın Şadi 

ÇETİN bey hoşgeldiniz. 

 

SAYIN SADİ ÇETİN 

 

Sayın Divan, sayın hazirun hepinizi şahsım ve İzmir Yeminli Mali 

Müşavirler Odası adına saygılarımla selamlıyorum. Genel kurullar hesap 

görme, durum değerlendirme gibidir. Bugün burada mutlaka geçmişten 

bugüne kadar yapılan şeylerin değerlendirilmesi yapılacaktır ve buna göre 

de bundan sonraki dönem için neler yapılması konusunda mutlaka çok 

değerli fikirler üretilecektir. 

 

Ben uzun uzun konuşmak için değil, sizleri selamlamak için söz aldım. Az 

önce açılış konuşmasında sayın İstanbul Başkanımız çok güzel ifade etti. 



Biz Türkiye’deki sekiz Yeminli Mali Müşavirler Odası, bundan birkaç 

hafta önce 101’nci toplantımızı yaptık. Bizden önceki Başkanlarımız, 

bizden önceki üstatlarımız gerçekten çok güzel bir gelenek başlatmışlar. 

Biz de aynı yoldan elele, kardeşçe ilerliyoruz. Büyük ATATÜRK’ün dediği 

gibi “birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yenecektir”. Bu inançla 

biz sizlerden aldığımız büyük emaneti koruyabilmek, bunu daha ileriye 

taşıyabilmek için canla başla çalışıyoruz. Bu konuda İstanbul Odamızın 

gerçekten çok büyük katkıları olmuştur. Sayın Başkanımızın bu 

toplantılarda çok değerli katkıları olmuştur. Ben huzurlarınızda sayın 

Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. İstanbul Odası’na çok teşekkür 

ediyorum.  

 

Aynı şekilde bundan sadece 18 ay önce İzmir’de az önce sayın Başkan da 

ifade etti, gerçekten çok güzel bir sempozyum yapıldı. Bu sempozyumun 

diğerlerinden farkı, bu otuz yılda dördüncü sempozyumumuzdur. Bu 

sempozyumun diğerlerinden farkı, biz ilk defa iş âlemine açılıyoruz. Bizim 

Odamızın öncülüğünde yapılmıştır. İş âlemi geldi. Çünkü biz hep 

kendimizi anlatıyoruz. Bürokratlarla sürekli olarak görüşmeler yapıyoruz, 

ama asıl bizden hizmet alanların ne düşündüğü çok önemliydi. Onlar 

geldiler. Az önce sayın Başkan cümleleri aynen söyledi “biz olmadan bir 

adım dahi atmayacak duruma geldiler”. Yani toplumda gerçek bir 

karşılığımız var, bunu kesinlikle bilmemiz lazım. 

 

İstanbul Odamız bu konuda çok güzel bir çalışma yapıyor, “algı çalışması” 

yapıyor. Ben eminim bu çalışma tamamlandığında bütün toplumda, bütün 

paydaşlarımız Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin ne kadar önemli ve 

değerli olduğunu, ekonomiye ne kadar büyük katkıları olduğunu, mutlaka 

bu çalışmadan teyit edecektir. 

 

Öncelikle sempozyumdaki katkıları için, bu algı çalışmasındaki özel 

gayretleri için, İstanbul Odamızı yürekten kutluyorum. Değerli hazirun 

İstanbul Odası bizim için, mesleğimiz için çok önemli bir Oda’dır. 

Türkiye’deki her iki Yeminli Mali Müşavirden biri bu Oda’nın üyesidir. 

Dolayısıyla biz İstanbul Odası’yla, sizlerle gurur duyuyoruz.  

 

Ben sözlerimi fazla uzatmadan şöyle tamamlamak istiyorum. Yarın 

yapılacak olan seçimlerin önce İstanbul Odamıza, mesleğimize, ülkemize, 

vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar 

gerek İstanbul Odası’na, gerekse diğer bütün Odalarımıza mesleğimize 

hizmet vermiş olan bütün yöneticilerimize şükranlarımı arz ediyorum. 

Onlara minnettarım, çok çok teşekkür ediyorum.  

 



Ve aynı şekilde yarın seçilecek olan yeni yöneticilerimize de şimdiden 

başarılar diliyorum. 

 

Ve diğer Odalarımızda, yine bu biliyorsunuz Mayıs ayı komple seçim 

ayıdır. Bu seçimlerde seçilecek olan bütün meslektaşlarımızın yolu bahtı 

açık olsun. Mesleğimiz inşallah hak ettiği yere ziyadesiyle gelecektir. 

Hepinizi İzmir’deki bütün Yeminli Mali Müşavirler adına, İzmir’deki 

efeler adına yürekten selamlıyorum, Genel Kurul’unuz başarılı geçsin. 

 

DİVAN BAŞKANI SEAZİ ONARAL 

 

İzmir Başkanımız Şadi beye teşekkür ediyoruz hem mesleğimiz, hem 

Odamız için söylediği güzel şeyler kaydedildi.  

 

Efendim konuşma sırası sayın Profesör Cemal İBİŞ de, buyurun efendim. 

 

PROF. DR. CEMAL İBİŞ 

 

Sayın Divan Başkanım, sayın Divan Üyeleri, sayın Bakanım, sayın YMM 

Odası Başkanı ve misafir Oda Başkanları Yeminli Odamızın Yönetim, 

Denetim, Disiplin Kurulları, sayın Genel Başkanım, TÜRMOB Başkanım, 

sayın temsilcileri, sayın hocalarım, çok değerli yeminli meslektaşlarım 

hanımefendiler ve beyefendiler, öncelikle hepinizi şahsım ve akademisyen 

YMM’ler adına saygıyla selamlıyorum. Genel Kurulumuzun mesleğimiz 

için hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyorum.  

 

Biz akademisyen YMM’ler olarak mesleki sorumluluğumuzun da bilinciyle 

mesleğimizin sorunlarına bilimsel temellere dayalı olarak tespit edilmesi ve 

mesleğimizin daha da gelişmesi için neler yapabiliriz amacıyla kolektif bir 

arayış çalışmalarına başladık ve sizlerin de katkı ve katılımlarıyla, 

inanıyoruz ki hep birlikte mesleğimizdeki gelişmeyi ve katkıya vereceğiz. 

 

Efendim bilindiği gibi, dünyada yaşanan globalleşme teknolojik ve 

demokratik yapıdaki değişiklikler doğal olarak bizim icra ettiğimiz 

mesleğimizin yapısını ve karakterini değiştirmiş ve değiştirmeye de devam 

etmektedir. Bu değişimi yakalamak ve yönetmek mecburiyetindeyiz. Biz 

böyle düşünüyoruz. Burada kanımca sihirli kelime “değişim” ve “değişim 

yönetimi”dir. Bunun farkına varmalıyız, algılamalıyız ve buna hâkim 

olmalıyız. Bu bağlamda kanaatime göre, önümüzdeki dönemde İstanbul 

Yeminli Mali Müşavirler Odamızda yapılması gerekenler burada söylendi. 

Genel Başkan söyledi. Somut önerilerimizi arz etmek isteriz.  

 



Bir, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamızın stratejisi hazırlanmalı. 

Tekrar ediyorum, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamızın stratejisi 

hazırlanmalı. Ve mümkünse bu strateji tüm üyelerin katkısı ve onayı 

alınarak ve tüm YMM’ler tarafından da içselleştirilerek uygulanmalı ve bu 

uygulamada izlenmeli.  

 

İki, Yeminli Mali Müşavirler Odamızda ihtisaslaşma ve farklılaşma 

çalışmaları tamamlanmalıdır.  

 

Strateji bir, ihtisaslaşma ve farklılaşma iki.  

 

Üç, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamızda üyelere sertifikalı 

teknoloji eğitimi verilmelidir. Tüm üyelere, isteyen tüm üyelere bu yol 

açılmalıdır.  

 

Dört, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamızda “Kalite Kurulu” 

oluşturulmalıdır. Ve meslekte kalite standartlarına uygun çalışmalar da 

titizlikle izlenmelidir. 

 

Beş, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamızda iletişim teknolojisi 

oluşturularak çağımızın ve mesleğimizin olmazsa, olmazı iletişim tüm 

paydaşlarla en etkin bir şekilde olmalıdır.  

 

Altı, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamızda uluslararası çalışmalara 

ağırlık verilen temsil sağlanmalı, İngilizce web sayfamız acilen 

oluşturulmalıdır. En başta belirttiğim globalleşme değişim bunu getirmiştir. 

Artı üyelerimiz biliyorum ve diyorlar, uluslararası şirketlerin bizim 

Odamızın web sayfasında bizi daha iyi tanınmasının yolu açılmalıdır. 

 

Yedi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamıza mesleğimizin 

saygınlığının belirtildiği için ben ve  akademisyenler grubu diyorum, daha 

artırılması için eğitim faaliyetleri sürekli ve zorunlu hale,-zaten var-, 

getirilmeli ve verilmelidir.  

 

Bu çalışmaların hayata geçirilmesi için akademisyenler olarak katkı 

vermeye ve ülkemizin, mesleğimizin ve biz Yeminli Mali Müşavirlerin 

daha iyi bir geleceği için hep birlikte çalışmaya hazır mısınız? 

 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum, Genel 

Kurulun başarılı geçmesini diliyorum. 

 

 

 



DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Strateji olarak yedi, sekiz notu 

kaydettik. Eminim ki, yeni yönetici arkadaşlar bunu değerlendirir. 

Gündemde çok önemli konular var. Misafirlerimiz dışında talep de var, 

onlara söz vereceğiz, müsaade ederseniz onları dilekler bölümünde 

yapalım. Genel Kurulun hızlı bölümünü geçelim.  

 

Şimdi burada bir önerge var. Hakan bey okur musunuz lütfen.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

“24’üncü Olağan Genel Kurul Başkanlığı’na, Gündem’in 3’üncü 

maddesiyle ilgili olarak Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap Raporları basılı 

olarak dağıtıldığından, okunmadan görüşmelerin başlatılmasını teklif 

ediyoruz” Hamit ÖZTAŞKIN, Mehmet VODİNA ve arkadaşları.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Baylar, hepinizde gayet güzel basılmış metinler var. Hepiniz de okudunuz. 

Eğer Genel Kurul uygun görürse bunları okumadan oylayalım. 

Görüşülmesini istemeyenler, okunmasını istemeyenler? Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Teşekkür ediyoruz.  

Geçelim bir sonrakine Hakan bey, ne var? 

 

Şimdi burada arkadaşlarımız bu faaliyetlerle ilgili söylemek istedikleri bir 

şeyler varsa, onları dinleyelim, sadece faaliyetlerle ilgili, yani seçim 

bölümünü bulaştırmadan. 

 

MASİS YONTAN 

 

Sadece Denetleme Kurulu Raporu okunmalı.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL   

 

Tabii onu okuyacağız. Evet, buyurun Sinan bey.  

 

SİNAN ARSLAN 

 

Sayın Divan, sayın Oda Başkanım, sayın misafirler, değerli Oda üyemiz, 

bütün katılımcıları saygılarımla selamlıyorum. Toplantımızın mesleğimize 

ve Odamıza faydalı geçmesini ben de diliyorum. Bu konuşmayı bağımsız 

olmanın rahatlığıyla yapıyorum. Çünkü mozaik sistemi bir bağımlılık 



yaratıyor ve şimdiye kadar neden konuşma yapamadığımı düşündüğümde, 

bağımsız olmanın rahatlığıyla bu konuşmayı yapma keyfini yaşıyoruz, sizle 

de paylaşmak istiyorum.  

 

Odamızın tabii ki faaliyetlerinde güzel iyi şeyler, faydalı şeyler tabii ki var. 

Bu sebepten ben hem geçmiş dönemlerde katkı sunan, hem de bu dönem 

katkı sunan başta Yönetimimiz ve diğer Kurul üyelerine de teşekkür etmek 

istiyorum. İki faaliyetinde ben de bulunduğum için “Türk Halk Korosuyla, 

Zeybek Ekibi”, Odamızın da ne kadar anlayışlı ve yardımcı olduğunu da 

oradan biliyorum.  

 

Fakat takdir edersiniz ki, Oda Faaliyetlerinin sadece güzel şeyleri söyleyip, 

ayrılmak doğru olmaz. Şimdi öncelikle Oda faaliyetlerindeki eksiklerini, 

aslında bağlı olduğu ana neden üzerinde durmak istiyorum. Mozaik 

kesinlikle, sayın Divan Başkanımızın da çok büyük katkıları olduğunu 

bildiğim için, o yıllarda çok faydalı, çok güzel şeyler yapılmasına neden 

olmuştur. Fakat aradan uzun yıllar geçtikten sonra, bunun değişmemesi 

anlaşılır gibi değil. Ben son 13 yıldır Oda üyesi olarak bunu 

gözlemlediğimde, izlediğimde Oda faaliyetlerine olumsuz yansıdığını 

gördüm, ama ifade etmek gerçekten zor. Onu üç yıldır çok samimi olarak 

fırsat bulduğum her ortamda doğru anlaşılması için söylüyorum, orada 

burada mozaik yöntemi artık Odamıza zarar veriyor, kimseyi 

konuşturmuyor, öneriler sunamıyoruz, eleştiri sunamıyoruz, konuşma dahi 

yapamıyoruz, daha da önemlisi Genel Kurula gelmiyoruz. Çok üzgünüm, 

bu Genel Kurulda bu kadar sayıyla toplandık. Çok büyük sorunlar var. Çok 

daha bizim itibarımıza yakışan ve büyük kalabalıklarla gelen, bunu 

yapamamış olmanın ben şahsen üzüntüsünü yaşıyorum.  

 

Naçizane bu eleştirimi yaparken çok sevdiğim Oda Yöneticilerimize 

saygısızlık olmamasına çok özen gösteriyorum, ama ağzımdan bir yanlış 

kelime çıkarsa da lütfen anlayışlı olun, kastım çok açık. Odamızı daha iyi 

günlere götürme ve Odamıza daha güzel şeyler yapmak.  

 

En çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi mozaik sistemi dışına çıkmanın 

neredeyse sağlanmak amacına gelecek bir psikolojiye büründürmek 

isteyenler olmuştur. Büyüklerimiz, yani küçükseme görünümü. İnsanlar bu 

sıkıntıları yaşamamak için etkisiz kalıyor. 

 

Ben üç yıl önce bağımsız delege adayı olarak ilk seçime gelmiştim ve 

sonraki zamanlarda yazılı olarak da kayda alınması için de özen 

göstermiştim. Mozaik ilk yıllarda çok yeni sistemdi. Ama artık 30 yıl 

boyunca değişmemesi kabul edilemez. Oda faaliyetlerimize yansıyor. Nasıl 

yansıyor? İşte bu Genel Kurullarımızın zayıf olması bile, Oda 



faaliyetlerimize otomatikman yansıyacak. Yeterince eleştiri yoksa, 

yeterince öneri yoksa, iyi kötü değerlendirme yoksa, bu da faaliyetlere 

yansıyacaktır. Zaten Odamızım faaliyetleri yaparken de, ben daha önce 

fırsat buldukça Onursal Başkanız Sezai üstada da ifade etmeye çalışmıştım 

bir platform toplantısında. En son Odamızın platform toplantısında yine 

bunu sunmaya çalışmıştım. Eğer mevcut yönetimlerimizin karşısındaki 

üyelerimizin bir bölümünün farklı düşünüyor gözükse de, mutlaka olumlu 

etki için, olumlu bir motivasyon olacak, biz bunu kaçırıyoruz. Dolayısıyla 

Oda Yöneticilerimiz de haklı olarak eksik motivasyonla statüyü devam 

ettirme dışına çok fazla çıkamıyorlar.  

 

Şimdi ben genç yeminli olarak anılıyorum ama yaşım 53 olmasına rağmen 

ve 13’üncü yılımı da doldurduğuma rağmen, bir defa burada benden daha 

genç olanlar olduğu için artık onlara da olumlu bir mesaj vermek istiyorum. 

Mutlaka konuşmalıyız. Düşüncelerimizi söylemeliyiz. Bakın, bilmiyorum, 

birçoğumuzun bunları paylaştığını düşünüyorum. Mütevazı ofislerimizde 

tek kişilik Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetimizde, aslında biraz zayıf 

kaldığımız, keyifsiz olduğumuz, hatta bazı sürekli yaşadığımız durumlar 

söz konusu. Oda Yönetimimizin çok ciddi girişimleri olacak. Neler 

olabilir? Mesela çok rapor yazanla, çok az rapor yazan arasında bir denge 

sağlayabilir, Ya da kapasitesinin üzerinde rapor yazanları bir parça 

engelleyebilir. Ve de o bahsettiğim mütevazı ofislerimizde tam 

kurumsallaşamadığımız, o mahcubiyet yaşadığımız faaliyetlerimizle, keşke 

Yeminli Odamızın güçlü alt yapıları olan mekânları ücreti karşılığında, 

ama daha bir güçlü görüntüsü olan mekânların oluşmasına yardımcı olsun. 

Ben örnek olsun diye bu önerileri sundum. Sözü de çok uzatmak 

istemiyorum.  

 

Son söz olarak mozaik yapısının Odamıza artık zarar verdiğini, değişmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Ve ben bağımsız hareket ederek birden fazla 

listelerle Genel Kurullarımızın daha yapıcı, daha kuvvetli Odamıza katkı 

sunacağını düşünerek bağımsız adaylığımı Divan’a sundum, desteklerinizi 

bekliyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Efendim Sinan beye çok teşekkür ederiz. Şimdi faaliyetle ilgili beyanda 

bulundukları için Sinan bey, biz de aynı şekilde değerlendirdik. Ki Sinan 

bey. Can cağcımız yeni bir şeyler söylemek lazım. Doğru, doğru, yani 90’lı 

yıllarda hep beraber yaşadık bunları. Ben bunun savunucusu olmak 

istemem. Ama o yıllarda bir mecburiyetti. Bunu da söylemek 

mecburiyetindeyim. Çünkü hiç kimse birbirini tanımıyordu. En önemlisi, 

ilk yıllarda büyük çoğunluk maliyecilerden oluştuğu için, biz maliyedeki 



kavgaları buraya getirmemek için özellikle bunu yaptık. Bunu bilmenizde 

fayda var. Çünkü biz biliyorsunuz eleştirici ve kavgacı bir milletiz. Ben de 

öyleyim zaten, bakmayın siz bizim yaşımıza. Ama o yıllarda böyle bir 

gerek vardı. Bu aşağı yukarı otuz sene devam etti. Ve ne olacaktı o zaman? 

Kavga gürültü, iki senede bir seçim, tekrar kavga gürültü, tekrar kavga 

gürültü, bu önlendi. Kusura bakmayın ben bunun muhatabı değilim ama bir 

Yeminli Mali Müşavir olarak konuşuyorum. Ben bunun çok iyi bir sistem 

olduğunun savunucusu da değilim. Her yerde söylemem, burada 

söyleyeyim. Bu aynen en iyisi değil, en az kötü olanı, evlilik gibi, 

insanoğlu en iyisini bulamadığı için bunu böyle yapıyoruz. O yüzden ben 

zaten bu konuda eleğini asmış, bir yere gelmiş bir Yeminli Mali 

Müşavirim. Ama bundan sonra yeni bir dünya kurulur, herkes yerini alır, 

yeni tartışmalar olursa, bu da Odanın dinamizminin bir gereğidir. Belki de 

gelişmek için bunlara gerek var. Takdir tamamen sizlerindir baylar. 

Teşekkür ediyorum.  

 

Şimdi müsaade ederseniz bu konuşmayı yaparken şu muameleyi de 

bitirelim kusura bakmayın biraz geç kalmıştık. Denetim Kurulu okunması.  

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Üstat ufacık faaliyetle ilgili… 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Muammer bey vereceğim sana zaten, sana uzun süre vereceğim. Peki, 

faaliyetle ilgili kısaca, bu Sinan beyin söylediklerinin tekrarı olmasın. Bu 

konuda belki Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımız cevap vermek 

isteyebilir, değerlendirilir yani, evet buyurun. 

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Sayın Divan, sayın Bakanım, sayın Onursal YMM Başkanımız, sayın 

TÜRMOB Genel Başkanım, saygıdeğer konuklar, sayın Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz, sevgili dostlarım hepinize “merhaba” diyorum. İkinci 

konuşmamı yapmadan önce giriş için söz aldım. Esas bu konuda sayın 

başkan faaliyetler ile ilgili bir şey söyledi. Onu kendisinden izin alarak 

açıklamak istiyorum.  

 

Arkadaşlar biz bu dönemde çok şeyler yapmak istedik. Ekonomik sıkıntılar 

oldu. Bir kere siyasal, sosyal sorunlar oldu, biz hiçbir şey yapamadık. “bir 

gayrimenkul aldık” dedi. Ben bu işlerin dışında elbette kim olursa olsun 

yapabilecekleri işler vardı, onları yaptılar. Şu ana kadar emeği geçenlere, 



katkı sunanlara, taş üstüne taş koyana saygımız büyük, hepsine 

şükranlarımı arz ediyorum. Yiğidi öldür, hakkını yeme, en çok Sezai 

Başkanımı beni eleştirmede bulundu, ama en çok da sever, beni sever, niye 

muhalefet grubu olduğumuz için. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Hocam, duygular karşılıklı.  

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Burada duygusal bir sunum yapıldı. İzninizle bunun duygusal ağını açmak 

istiyorum. Bizim Nasrettin Hocamız var. Çok af dersiniz, merkebini 

kaybediyor, başlıyor aramaya ve ıslık çala çala merkebini arıyor. Diyorlar 

ki, “hem merkebini kaybettin, hem ıslık çalıyorsun”, diyor ki, “bak şu 

karşıda bir dağ var, o dağı da bir aştımı tamam”. Şimdi bu Genel Kurul, son 

Genel Kurul. Yani mozaik listesiyle hazırlanan ve gerek TÜRMOB’da, 

gerek buradaki son Genel Kurulunu yapıyorsunuz. Şimdi Faaliyet 

Raporu’nu iki dakikada özetleyebilirim, iki dakika, iki dakika, “okuduk, 

kabul etmedik” demek bize yakışmıyor. Biz gerçekten Yeminli Mali 

Müşavir olarak ezberlediklerimizi tekrar ediyoruz, gerçekleri takip 

edemiyoruz. O yüzden hocanın strateji geliştirme önerisine de aynen 

katılıyorum, bunlarla ilgili komite kurulmasının gerekli olduğuna 

inanıyorum. Ve “aldık” dedikleri gayrimenkulle ilgili olarak da eleştirim 

var. Bu eleştirim yarın “TÜRMOB’u kapattık” deseler elinizdeki 6 milyon 

borçla kalıyorsunuz. borç riskiniz var. Ben kayıtlara girsin diye 

söylüyorum. Yani gayrimenkul alımı doğrudur, ama borçlanarak alınması 

yanlıştır. Paranız varsa alırsınız. Geçen Genel Kurulda borçlanma yetkisi 

vermedik. Borçlanma yetkisi başka bir şey, gayrimenkul alma yetkisi başka 

bir şey. Onu yani ben burada herhangi bir “niye yaptınız”, sadece kayıtlara 

geçsin. Yani Muammer ÖZKOCA olarak hak mücadelesi yapabilmem için 

elimde bulunsun diyorum. Tahmin edilen borcu 600 kişiye paylaştıralım, o 

da 10 bin lira. Kollarımızı sıvayalım, onu da vakıflaştıralım diye öneride 

bulunmak istiyorum.  

Ben bunları sadece söylemek için söz aldım, hepinize saygılar sunuyorum.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Efendim sayın Muammer ÖZKOCA’ya teşekkür ediyoruz. Tabii 

söyledikleri bazı şeyler Yönetim’i ilgilendirdiği için ben bu konularda 

müsaade ederseniz cevap vermeyeyim. Bu konuda başka konuşma yoksa, 

Yönetimdeki arkadaşlarımız cevap vermek istiyor musunuz sayın Başkan? 

Buyurun Bahri bey.  



 

BAHRİ OLGUN 

 

Saygıdeğer değerli Divan, önce Divan Başkanımızı epey zamandır 

görmemiştik, gördüğüm için çok mutlu olduğumu ifade edeyim. Son derece 

sağlıklı gördük, mutlu olduk.  

 

Değerli arkadaşlarım hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Tek tek saymıyorum, saymaya başladığımız zaman, burada çok değerli 

arkadaşlarımız var öncelikle. Genel Kurulla ilgili faaliyet raporunu dün, 

önceki gün inanın tektek sayfa sayfa, satır satır okudum. Çalışma raporuyla 

ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Dikkat ettiğim birkaç soru oldu. 

Bunlardan biri, bundan önceki Genel Kurulda söz alıp, ifade ettiğim 

Yeminli Mali Müşavir arkadaşlarımızın toplumdaki YMM algısıyla ilgili 

bir çalışması olduğunu öğrendim, bu beni son derece mutlu etti. Şu 

düşüncem her zaman olmuştur arkadaşlar, biz sadece kendimizi vergiyle, 

vergicilikle sınırlayan bir davranış içinde gibi görüyorum, Yeminli Mali 

Müşavirler aynı zamanda son derece iyi ekonomisttirler, biz Yeminli Mali 

Müşavirler olarak topluma kendimizi anlatırken vergi ve vergiciliğin 

dışında, finansal tabloların ve analizlerin dışında da bir takım bilgilere, 

deneyimlere de sahip olduğumuzu anlatmamız gerekir. Yeminli Mali 

Müşavirler Odası’nın, Odalarının, Odalar Birliği’nin yılda birkaç kere son 

derece önemli konularda, ya da tespit ettiği konularda raporlar yayınlaması 

gerekir. Ve toplumun kabulünü şöyle bir algısı alınması gerekir. Gücümüzü 

göstermek bakımından, yeminliler ne diyor bu konuda acaba? Bunu 

dedirtemediğiniz zaman algınızdaki eksiklik devam eder. Biz İstanbul 

Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın bütün üyeleri, arkadaşlar inanın 

içinizden gönül bağıyla bağlı, hepinizi seviyorum, tartışmasız. Şuradan on 

kişilik, hiç böyle oturma sırasıyla seçelim, hepsi yöneticilik yapabilecek 

bilgi ve kalitededirler, bunu tartışmaya gerek yok. İçimizden bazı 

arkadaşlarımız sadece değerlendiriyoruz ve başarılı olmaları için de dilek 

ve temennilerde bulunuyoruz. Herhangi bir görev verdikleri zaman da, onu 

yapmak için elimizden geleni yapacağımızı bilmelerini istiyoruz. 

 

Yine gördüğüm şeylerden biri disiplinle ilgili, eski disiplinci olduğum için, 

yani beni ilgilendiriyor. Biliyorsunuz, TÜRMOB’da da Disiplin 

Kurulu’nda bir dönem görev yapmıştım. İstanbul Odası’nda da yapmıştım. 

Şimdi bu konudaki çalışan arkadaşlarımızın, her halde yönetici 

arkadaşlarımızın Maliye Bakanlığı temsilcileriyle yeminliler hakkındaki 

olumsuz rapor yazma konusunda iletişime geçmeleri faydalı olmuş olabilir. 

Geçmedilerse, bugünden sonra geçsinler. Arkadaşlar şu kelime için özür 

dilerim. “eften püften gerekçelerle” Yeminli Mali Müşavirlerimiz hakkında 

olumsuz raporlar yazılabiliyor, ona cesaret edilmesi bizim 



edilgenliğimizdendir, bizim biraz suskun kaldığımızdandır, biraz fazla 

belki şu cümleyi kurmak yanlış olabilir “yüz vermiş olduğumuzdandır”. 

Biz birikimli, deneyimli, ülkesini, yurdunu seven ve elinden gelen her şeyi 

toplum için, meslek için yapmaya hazır bir grubun neferleriyiz, 

bireyleriyiz. Bizim temsilcilerimiz, yöneticilerimiz arkasındaki bu güçle 

kendilerini güçlü hissederek gerektiğinde masaya yumruğu usulünce elbette 

vurabilmelidir.  

 

Bu katılımda eksiklik vesaire falan, mozaik biter bitmez vesaire falan, 

benden önce söz alan arkadaşlarımız galiba adaylar. Şunu da söyleyeyim, 

herhangi bir yerde adaylığım söz konusu değildir. Bu anlamda lütfen öyle 

değerlendirmeyin. 

 

Daha öncede söylemiştim, arkadaşlar Yeminli Mali Müşavirlerin bir 

yardımcıya ihtiyacı var. Bunu da kurumsal anlamda ihtiyacı var. Yeminli 

Mali Müşavir yemin etmiş, kendisini gerekli yerlerde temsil eden en az üç 

yılı aşmış meslek mensubunu görevlendirmeyi bir yardımcılık sistemine 

ihtiyacımız var. Yani herhangi bir işi, rapor teslimine, işte vergi dairesine 

ben gidiyorum. Gerek yok yani, müdürle görüşmeyeceğim, bir tane rapor 

için kalkıp gidiyoruz, gerekmez, yardımcımız götürebilir, ya da başka türlü 

işlerde görev tanımı yapılarak gerçekleştirebiliriz. Çünkü kendimize 

ayıracağımız zamanı, daha fazla böyle fuzuli işler için ayırıyoruz. Bizim 

daha çok okumaya, birbirimizle gelişimci olmaya hepimizin paylaşmaya 

ihtiyacımız var. Kendimize daha çok zaman ayırmaya ihtiyacımız var. 

Yaşlarımızda ilerliyor, kendimize iyi bakmamız lazım, beslenmemize, 

uykumuza vesaire daha çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla bu noktada 

da bir çalışma yapılmasını istiyorum. Daha öncelerde de bunu dile 

getirmiştim, herhangi bir şey olmadı. Yasal bir engel olduğu kanaatinde 

değilim, yönetmelikte vesaire'de yer verilebilir gibi geliyor.  

 

Son olarak şunu ifade edeyim arkadaşlar. Yine çalışmalar raporunda birçok 

konu detaylı anlatılmış. Yeni binanın dışarıdan fotoğraflarını gördüm. 

İnşallah oradaki toplantı düzeni vesairesi burası gibi olmaz. Burada şu 

ayakların vesairenin şeklide insanın motivasyonunu, toplantı 

motivasyonunu engelliyor. Çalışmalarımızın platformun vesairenin yararlı 

olduğunu görüyorum. Ama lütfen herkesten rica ediyorum. TÜRMOB 

yöneticilerimiz burada, arkadaşlar biz bize olalım. Şarkı söyleyelim 

anladık. Türkü söyleyelim anladık. Çok da güzel şarkı türkü söylüyoruz. 

Ama dışa dönmeliyiz. İçe dönük duruyoruz. Birbirimize aslanım, kaplanım, 

büyük başkan, üstler, ondan sonra gerisi yok, olmadı, olmuyor. Biz 

kendimizi topluma yeterince an-la-ta-mı-yo-ruz. Anlatmamız lazım. Bunun 

için birçok öneri yapıldı, yapılabilir de., “strateji, taktik” ne derseniz deyin, 

dış dönmemiz lazım. Yakışıklılıksa yakışıklılık valla hiçbir problem yok 



Divan Başkanımıza bakın, bundan güzel anlatım şekli mi olur? Hiçbir 

eksiğiniz yok. Ne bilgimiz, ne donanımız eksik. Biz kendimizi yeterince 

anlatamıyoruz, “anlatmamız gerekiyor” diyorum.  

Hepinizi seviyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum, sağolun.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Bahri beye çok teşekkür ediyoruz. Ben kendisini çok eskiden beri 

tanıdığımı hatırladım. Bu kadar güzel konuşmuyordu. Sizi tebrik ederim, 

çok güzel konuştunuz. Özellikle benimle ilgili söyledikleriniz bayağı beni 

mutlu etti. Ben de size sağlıklar ve mutluluklar diliyorum.  

 

BAHRİ OLGUN 

 

Başkanım yirmi yılı aştık.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Biliyorum, hatırladım ben sizi, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu 

beraberdik. Ama bu bana şunu hatırlatıyor; Kusura bakmayın, ne derseniz 

deyin, yani bu Oda’da bir güzellik var. Zaman içerisinde herkes bir şeyler 

öğreniyor ve gelişiyor kardeşim. Bunu burada pirifani olarak sizlere 

söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü ilk yıllarda o birbirimizden uzak 

yaklaşımların bu kadar sıcak noktaya gelmiş olması, beni çok mutlu ediyor. 

Kusura bakmayın eksiğimiz var mı? Çok. Gayet güzel soruyor arkadaşlar. 

Ancak İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nda bu yaklaşım çok 

önemli baylar. Ben yanlış örnekler vermek istemem. Toplumsal örgütlenme 

siz daha iyi biliyorsunuz, piyasada çalışıyorsunuz. Böyle birbiriyle inceden 

kesişerek birbirini eleştiren, böyle birbiriyle bir araya gelen insanlar kolay 

değil. Tabii ki burada çok büyük bir birikim var. Bahri beyin dediği gibi, 

“herkes bu Oda’nın yöneticisi olabilir”, ancak bir tek şartla, seçim şansı 

olmak kaydıyla. Seçim şansı olan arkadaşlar ancak seçiliyor. Sistem ne 

olursa olsun. Yani ben sistemi savunmuyorum, ama eninde sonuna otuz 

senenin sonuna geldiğimiz yerde hala bakın birbirimizi hiç eleştirmeden, 

elfali galize etmeden devam ediyoruz.  

 

Ben hepinize çok teşekkür ediyorum, bunu bir iltifat ifadesi olarak görmüş 

olmaktan dolayı.  

 

Şimdi Denetim Kurulu’na girmezden önce, 12’ye 5 var.  

 

 

 



HÜSNÜ ERDOĞMUŞ 

 

Söz alabilir miyim? Sadece rakamlar konusunda.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Hüsnü ERDOĞMUŞ sana vereceğim söz. Bak senin ismini gayet iyi 

biliyorum, gördün mü?  

 

YALÇIN ÖNER 

 

Ben de söz istiyorum. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Eyvaaah, Yalçın BIÇAK. Vereceğim, vereceğim. Müsaade ederseniz, 

bunları dilekler bölümünde yapalım. Çünkü 12’de adayları vermemiz 

lazım. Bu söyleyecekleriniz Faaliyet Raporu ile ilgili değil mi? Bir dakika, 

o zaman seçimle ilgili “12” dedik, bu 12’yi biraz sıkıştı galiba, müsaade 

ederseniz 1’e uzatalım mı? Tamam mı? Şimdi konuşacağız ama, bence 

12’iyi, 13’e kadar uzattık. O yüzden seçime gitmezden önce konuşmalara 

devam ediyoruz o zaman.  

Evet, sayın Hüsnü ERDOĞMUŞ. 

 

HÜSNÜ ERDOĞMUŞ 

 

Sayın Hazirun hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım teşekkür ederim 

söz verdiğiniz için. Rakamlarla ilgili hızlı bir konuşma yapacağım. Ayrıca 

sizi görmek te mutluluk tabii, hatta Mehmet YAZICI hocamı da demin 

gördüm, buralardaydı. Mehmet YAZICI hocam da bu Odada sizi en çok 

sevenlerden biri, onu da söyleyeyim yani.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL   

 

Haklısın, ben Mehmet hocaya sataşacaktım ama önde Mustafa ÖZYÜREK 

olduğu için onu tercih ettim. Yoksa Mehmet YAZICI ….. 

 

HÜSNÜ ERDOĞMUŞ 

 

Başkanım, bundan önceki seçimlerden biriydi galiba, sizin olduğunuz 

Başkanlık döneminizde, burada oyumuzu kullandık, ben eve giderken 

hocamla kapıda çarpıştım, “hocam ne tarafa” dedim, “Emirgan’da 

oturuyorum” dedi. O zaman metro da Taksim’den başlıyordu. Biz buradan 



İstiklal Caddesini yürümeye başladık Taksim’e kadar. Ben muhalif 

konularda konuşurken beni öyle bir etkiledi ki, Taksim’den metroya girene 

kadar sizi methetti. Metroya girdik, 4 Levent’e kadar çalışıyordu metro, 4 

Levent’te çıktık, ben böyle kalaylanmış bir tencere gibi oldum, kapağında 

“Sezai ONARAL” yazan yani. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Hocam her şeyi biliyordum, ama tencere olduğumu bilmiyordum.  

 

HÜSNÜ ERDOĞMUŞ 

 

Konuya geleyim ben. Şimdi biz bu bölümde harcama ile ilgili konuşmadık. 

Bizim 6 milyon 250 bin lira bir giderimiz var yıllarını verdiğimiz Odamıza. 

Asla burada bir eleştiri, kötü niyet addedilmesin. Yönetim ve sayın 

Başkanımız çok kaliteli ve sevdiğim insanlar sonuçta, ama şöyle bir eleştiri 

de yapmak istiyorum. Bizim 1 milyon 732 bin lira alacağımız görünüyor 

şeylerde, bu 3 milyon 282 bin lira şu anda alacak var. Yani burada tahsil 

edilemeyen nedir? Aslen dikkat çekici bir şey, nisbi aidatlar burada devreye 

girmiş. Bizim Odamızın tabii bazı masrafları yüksek gibi gözükebilir. 

Huzur hakları 1 milyon 653 bin lira, bizim ayda 137 bin lira huzur hakkı 

giderimiz var. Ayda 105 bin lira personel giderimiz var. Ayda 61 bin lira 

başka çeşitli giderler adı altında giderimiz var. Bu arada bina tamiri 

yapılmış 337 bin lira, kayda değer bir rakam, tabii açıklanması gerekir. 

Yani aslında burada bazı bölümler çok hızlı geçti gibi geliyor. Denetçi 

arkadaşların kısa bir bilgi vermesi, toplantının şanına daha yakışır diye 

düşünüyorum.  

 

Diğer dışarıdan sağlanan harcamalara baktığımda da 1.554 bin lira bir 

rakam var. Yani ayda 150 bin lira gideri var. Yalnız önemli şeyi fark ettik 

Süleyman üstadımla yan yana otururken ona baktık, ona cevap bulamadık.  

Şimdi böyle bir gayrimenkul almışsın da yani, burada hakikaten çok büyük 

bir gol attı hakikaten takım, tebrik ediyorum Yönetimi. Ama şöyle bir şey 

var. Orada tapunun resmini koymuşlar. O da çok güzel. Tapunun resminde 

devir bedeli 5 milyar 137 milyon yazıyor. Acaba iki tane mi  tapu var? O 

zaman oldu. Şimdi tek tapu resmi var. Orada 5 milyar 137 milyon yazıyor. .  

 

Sayın Başkanım kalkmışken böyle hızlı bir şekilde isteklerimi söyleyeyim 

de, yani şimdi biz mozaik sistemi modern bir sistem, ben asla 

reddedemeyeceğimiz ağabeylerimiz, meslektaşlarımız var. Yani birileri 

karaya vurduğu zaman, sevgi ve saygıyla karışık bir laf vardı ya, şakayla 

karışık Sadri Alışık… Şimdi bir ağabeyimiz çıkıp “ben aday oldum” dediği 

zaman, diğerleri hicap duyarak aday olamıyor. Yani işin içinde gerçekten 



demokrasi açısından bir baskı var. Gruplarda bir baskı var. Yani mozaik 

sistemi ilerde gitmez. Biz de yaşadık. Ben bu Oda’nın gençlerinden 

kendimi hissediyordum. 21’inci seneye girdim. Dolayısıyla bizim, ama şu 

anda mozaik sistemi bırakamayız. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani 

bir genç takımınız var diyelim ki, asla o genç takımların A takımına çıkma 

şansı yok. Çocuklar orada oynuyorlar, gençler bir grup, oradan jübile yapıp 

gidiyorlar. Ama yukarıdakiler kalıyor. Ben 62 yaşındayım, ama bizi 

yönetenlerimiz 65 yaş ve üstü, bize 40’la 50 yaş arası bir grubu seçmemiz 

lazım mesleğin geleceği için. Konuşuldu, söylendi, sayın Başkan da onu 

söyledi. Benim aday olarak bir oyluk burada gücüm var bir seçmen olarak.  

 

Ben şunu istiyorum basit anlamda; Yeni binaya taşınalım diyorum, yani 

yeni bina biran önce bitsin, buranın önemli bir kira gideri var, yeni binaya 

taşınalım.  

 

İki, medyayla iletişim kuralım, mutlaka konuşalım, yani Başkanımız, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz gerekirse bir takım yollarla, bunu açık 

söylüyorum, medyaya para vereceksiniz, medyayla konuşalım. Para verip, 

ayda bir kere bizim Yeminli Mali Müşavirler Odamızın temsilcisinin 

Başkanın medyada görüntüsü olsun. Burada büyük şirketler, yani üç 

büyükler, dört büyükler, vizyon şirketler Yeminli Mali Müşavir unvanı 

kullanmıyorlar. Ayrı bir şekilde,  bir hava içinde onlar bu mesleğe katkıda 

bulunmuyorlar.  

 

Diğer bir şey, vergi dairelerindeki saygı meselesi var, bu çözülmedi. Vergi 

dairelerindeki saygı meselesi, ciddi anlamda ele alınmalı. Bakın, bir 

mükellefinizle kalkıp vergi dairesine bir problem için gittiğiniz zaman 

“ağabey hoş geldin” pozisyonu oluyor. Başlıyor sizinle oynamaya, bakın 

bu çok önemli bir konu. Bizim bu konuda süratle ciddi anlamda iç 

denetimlerle konuşmamız lazım. Vergi dairesindeki saygınlığı bir yasa 

emri gibi oradaki personele anlatılmalı, siz müşterinizin yanında iki paralık 

olmayacaksınız. Bakın diyor ki üstat, “aaa siz bizim Yeminli Mali 

Müşavirimizsiniz, yani siz olsanız ne olur, olmasanız ne olur? 

 

Son bir konu da, bizim ticaret erbabıyla yakın temasa girmemiz lazım, iş 

çevreleriyle, Yönetimden ben onu bekliyorum. Yani Ticaret Odaları 

vesaire, buraya önemli kişileri davet etmemiz lazım. Onlarla yakın ilişkiye 

girmemiz lazım.  

 

Ben yeni Yönetim’e başarılar diliyorum. Beni yarın sabaha kadar bir olay 

etkilemezse, büyük oranda sayın Başkanıma oy vereceğim gibi durumu var.  

 



Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını 

diliyorum.  

 

DİVAN BAŞKAN SEZAİ ONARAL 

 

Sayın Hüsnü ERDOĞMUŞ’a teşekkür ederim. Ve sayın Yalçın BIÇAK, 

buyurun efendim.  

 

Ş. YALÇIN BIÇAK 

 

Ben kimseye “saygılar sunarım” demeden, buraya katılan herkesi 

selamlıyorum. Bu tür toplantılarda insanların birbiriyle böyle devam etme 

şeklinde riayet etmesini ben çok doğru bulmuyorum. Daha net olmalıyız. 

Genel Kurul yapılıyor. Dört yılda bir yapılan bir Genel Kurul, belli kişiyle 

yapıyoruz, Sayı 2 bin, fiilen çalışan 1.300’ler. Burada bir eksiklik var. 

Burada program var. Belki yarın oy kullanmaya gelecek sayısı 500, 

buradaki mevcudun on katıdır. Niye bu hale geldik? Bu doğru bir şey mi? 

Doğru olmayan yapılan, doğru bir şeylerle sonuca varmak mümkün mü 

sizce? Bir yapı oluştu. Bunu çok pozitif yerlere bağlayanlar var. Buraya 

kadar geldik, buraya kadar geldik derken, her şey güzel de, 30’uncu yılda 

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası şu kolonların arasında bir Genel 

Kurul yapıyor. Benim tarzım değil. Burada eğitim yapılıyor. Benim 

geleceğim eğitim yeri böyle olmamalı. Ama geldiğimiz nokta maalesef bu.  

 

Ben bununla hiç de böyle tatmin olmazken, meslek olarak şunu da ifade 

edeyim; Dışarıda bir yukarıya doğru çıkış da görmedim. Yani iş alemi 

içinde veya çevre içinde, ülke içinde saygınlığımızın arttığını iddia 

etmiyorum, tersine aşağıya doğru indiğini görüyorum. Bu genel kamuoyu 

nezdinde böyle söylüyorum. Diğer yandan zaten ülkemizin kendi problemi, 

yapılan yasalarda, çıkarılan kanunlarda bizim bir etkinliğimizin olmadığını 

da maalesef görüyorum. Bizim bir etkinliğimiz olsa en azından bu insanlar 

birbiriyle çekişmez, günlük olmaz, bir tutarlılık arz ederdi diye 

düşünüyorum. Orada etkinliğimiz yok.  

 

Diğer yandan Bağımsız Denetim Kurulu var. O da kendi içinde bir etkili 

olmaya çalışıyor.  

 

Biz de böyle elli kişiyle dört yılda bir yapılan Genel Kurulda, elli kişiyle 

bizim için sonuç bu. Ki burası Yeminli Mali Müşavirler Genel Kurulu, 

buradaki herkes daha ciddi konuşulması gereken, akademik olarak profesör 

unvanına sahip kişi “benim” diyor. Ama şu hesaplara baktığımızda, bizden 

önce Hüsnü bey söyledi. Tapu, 5 bin lira görünüyor ve iki tane yer alınmış 



deniyor. 6 milyon borcumuz var dediler, ihraç olanların borçları 

görünmüyor. Yanlış mıyım? 

 

Şimdi bu yönetim biçiminin bu şekle gelişinin sonuçları ne diye baktığım 

zaman, şöyle bir şey geliyor. Denetimler birbirinin devam, bundan altı yıl 

kadar, yedi, sekiz yıl önceki toplantıda rahmetli Ekrem BASMACI’yı 

örnek göstermiştim ve demiştim ki, “bunun rekorunu mu kıracaksınız”, 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Yok onu kıramadık.  

 

Ş. YALÇIN BIÇAK 

 

Kıramadınız evet, o 52 yıl İstanbul Ticaret Borsası’nın Başkanlığı’nı 

yapmıştır.  

Yasa değişti. Sonuç olarak geldiğimiz yerde bir rekabet unsuru, bir 

demokrasi yok diye düşünüyorum. Bir rekabet unsurunun olmayışı, kimse 

bir şey yapmak için Genel Kurul da kendini tanıtmıyor. Bir yönetim doğal 

olarak geliyor, seçiliyor, oy verseniz de, vermeseniz de aynı şekilde 

seçiliyor. Bir Genel Kurulun burada bir inisyatifi olmadı hiç. Ben “bu 

yanlıştır” anlamında söylemiyorum. Ben bu bizi verimsiz hale getiriyor. 

Yönetime talip olacak kişiler çıkar der, “ben şu şu şuyum, şöyle 

yapacağım, böyle yapacağım”, öbürü de başka bir şey söyler, insanlar bu 

tercihleri çarpışmada görür, ona göre bir karar verir. Oradan bir doğruyu 

bulur. Biz de iki fikir yok. Biz de hep tek fikir oluyor otuz senedir. Tek 

fikirle gidiyoruz.  

 

Bu beraberinde başka bir şey daha getiriyor. Şimdi elimizde bir bilanço var. 

Gelir Tablosu var ve geleceğe dönük yapılmış Bütçe var. Şimdi ne 

görüyoruz. Bir gelirimiz var “maktu” aidat geliri. Aidat gelirleri “nisbi” 

gelirler. Altında bir karar madde, iki gelirde fazla veya eşitinde, yani yasal 

olarak tanımlanmış maktu aidat, nisbi aidat, bunlar yasal. Nisbi aidat kalktı 

ama, yasal diyorum, ben ödüyorum. Esas gelirlere bakıyorsunuz ve 

sözleşme satış geliri, faaliyet belgesi satış geliri, arkadaş aidat tutarı kadar 

kanunla belirlenmiş aidatlar kadar bir parayı bu belgeleri satmak suretiyle 

alamazsınız. Alırsınız, alırsınız, aldınız, ama bu hukuki değil. Şimdi ne 

getirdi beraberinde? Rahat harcamayı getirdi. Zor mu? Tabii ki, onlarca 

harcamayı belgeledin, doldurdun, en küçük bir yanlışlık yok. Ama o 

harcamalara karar verirken “nasıl olsa şu kadar belge satıyoruz, nasıl olsa 

şu kadar aidat elde edeceğiz”.  

 



Ben baktım önümüzdeki dönem için hazırlanan bütçe var. 2020 yılında  3 

milyon 600 bin lira sözleşme satışından, 1 milyon 41 lira faaliyet 

belgesinden gelir elde etmeyi. 2021’de 4 milyon 320 bin lira, 2022’de 5 

milyon 184 bin lira sadece sözleşme satış geliri, 5 milyon sözleşme satış 

geliri yanında 2 milyon 73 lira da faaliyet belgesi satış gelirleri, bunların 

toplamı 7 milyon, maktu ve nisbi aidatlardan bekledikleri tutar da yine 6 

milyon, 7 milyon civarında. Bu program hiç iyi değil. Bunu satabilirsiniz. 

İnsanlar veriyor olabilir, bu hukuki değil. Bunlar yanlış işler.  

 

Beraberinde gelir belli olunca, başka şeyler gider kararları alıyorsunuz. 7 

milyon Yönetim Kurulu huzur ücretleri, 2020 de 2 milyon 123 bin, sonrası 

2 milyon 571 bin, sonra 3 milyon 85 bin. Bu rakamların hemen altında 

personel cetveli var. Bu personel cetveli Yönetim Kurulu huzur cetvelinin 

% 65’i seviyesinde, burada kaç kişi çalışıyor? Bilmiyorum. Burada çalışan 

sayısını bilmiyor musunuz? Yani İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 

Başkanı, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nda çalışan personel 

sayısını gerçekten bilmiyor mu?   

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Yalçın bey devam edin lütfen.  

 

Ş. YALÇIN BIÇAK 

 

Şimdi kendi içinde “bu kaç yıldır konuşuyor” diye düşünebilirler. Bir şey 

daha söylemek istiyorum. Bilgisayar gideri diye bir gider var. Bu bilgisayar 

gideri ne oluyor da 4 bin liraymış, sonra 70 bin lira olmuş, 2018’de 40 bin 

lira, 2019’da ilk üç ayında 23 bin lira, 2020’de 140 bin lira, 21’de 200 bin 

lira, 22’de 240 bin lira bilgisayar gideri öngörmüş. Biz bilgisayar ticareti 

mi yapıyoruz? diye soru sorulmaz tabii, yani bilgisayar programı, 

bilgisayarla ilgili bir yatırım yapacaksanız, alırsınız, beş sene, on sene, bir 

daha bir yatırım yapmazsınız.  

 

Sonuç olarak, sizleri biz kendi içinde böyle bir yere geldi. Burada kimseyi 

suçlamıyorum. Ama benim gönlüm çok rahat, çünkü bizim Yeminli Mali 

Müşavir olarak çok daha farklı, çok daha değişik yapıyı özlüyorum. 

 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Yalçın beye çok teşekkür ediyoruz.  Şimdi mi söz istiyorsunuz, yönetimle 

ilgili, buyurun Yusuf bey. Bir de Mehmet bey istiyor. Bundan sonra 



faaliyetle ilgili son söz olacağını ifade etmek mecburiyetindeyim, ama 

Mehmet hoca konuşmak isterse ona bir şey diyemeyiz.  

 

YUSUF İLERİ 

 

Değerli Başkanlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğrusu ben de 

gelirken konuşma yapacağıma daire kafamda en küçük bir şey yoktu. 

Burada konuşmalar yapılınca, sunum yapılınca her meslekte olduğu gibi, 

benim de böyle içimden, ben de istesem tabii şey yapar.  

 

Şimdi bunları tabii ki istedim. Özellikle şunu söyleyeyim; Tabii burada bir 

Yönetim var. Vehbi KARABIYIK beyin Başkanlığı’nda, benim 

konuşmalarım aslında hepimizle ilgili, yani bütün mensuplarla ilgili bir şey.  

 

Zaten Vehbi KARABIYIK Başkanlığı’ndaki Yönetim, bu mevcut durumlar 

içinde son derece iyi yönettiğinde de bir şüphe yok. Şimdi buradaki soru 

şu; Biz galiba olup bitenlerin farkında değiliz. Az önce sunumda ifade 

edildi. Yani mesleğimiz sayın rahmetli Turgut ÖZAL’ın hükümet 

programına konulmasıyla şekilleniyor ve bugünlere geliyoruz. Şimdi 

geldiğimiz noktada baktığımızda derin bir ekonomik krizin içindeyiz, 

sonuçları öngörülemeyen ekonomik bir kriz. Şimdi bu ekonomik, bu derin, 

sonuçları öngörülemeyen dile kolay bir kriz, işte bugüne kadar ekonomik 

krizlerde aşağı iniyordu. Sonra efendim hızla biraz irtifa kaybederken, 

yukarı çıkılıyordu. Şimdi de deniliyor ki “bu bu değil”, peki, bu değil 

nedir? Nereden geldik buraya? Yani bir sürü nedeni var, tarım var, ticaret 

var, sayarız. Ama burada Maliye Bakanlığı’na da büyük bir operasyon 

yapacak. Yani bu süreçte ne yapıldı? Maliye Bakanlığı’na yapılan 

operasyon, işte Hazine Maliye Bakanlığı’ndan kurtarıldı. Örneğin, vergi 

terk edildi, borçlanma esas alındı.  

 

Şimdi mesela Yeminli Mali Müşavirlik gibi özelleştirilen efendim bir 

meslektir bu bağlamda. Şimdi bu dönemde Maliye Bakanlığı’nın içi 

boşaltıldı, yani çok nitelikli, değerli kamu mensupları sınav şartı da 

aranmaksızın. Şimdi Maliye Bakanlığı’nı otuz yıldır, otuz yaşında, kırk 

yaşındaki kişiler yönetici, çünkü kalmak istemiyor, çıkmak istiyor. Bu da 

bir taraftan bakıyoruz bu kurullar, konuşmaktan da çekiniyoruz yani herkes 

bir şey söylüyor. Konuşurken bir takım kırılganlıkların, alınganlıkların 

olacağını düşünüyoruz. O yüzden yine biz oralarda çıkış yapabiliriz. Ben 

bunların dışındayım. Mesela söyleniyor, işte “mozaik bırakalım”, şey 

yapalım, bırakamazsınız. Orayı aşamazsınız. Olumsuz bir takım şeyler 

varsa, bunların doğrusu nedir? Oradan ineceğiz, gideceğiz yani. Maliye 

Bakanlığı’nın çok değerli kurumları, kurulları kapatıldı. Dünyanın hangi 



büyük, hangi gelişmiş ülkesi böyle gelişmiş kurulları elinin tersiyle atar. 

Ama bunlar, benim söylemek istediğim şey, bugünkü mesele değil. 

 

Şimdi berbere biri gidiyor. Soruyor “kaç kişi var içeride”, berber diyor ki 

“dört kişi var”, biraz sonra üç, beş kişi daha geldi,  işte “kaç kişi var”,  “altı 

kişi var”, “yedi kişi var”, böyle gidiyor. Bir gün berber çırağına diyor ki, 

“şunu bir takip et, bu nereye gidiyor, ne yapıyor”. Biraz sonra çırak geliyor, 

diyor ki, “sizin eve gitti” diyor. Yani bakın, biz vergi tekniğinin o daracık, 

muhasebenin o dar şeylerine düğümlenmişiz. Doları da, düşünüyoruz. Yani 

biz buraları, şeyi de belirliyoruz. Ülke gidiyor, Türkiye’nin en büyük 

kurumu geçenlerde laf çıkardı dedi ki, “ben 2,5 milyar Dolar satıyorum”. 

Arkadaş sen 2.5 milyar Dolar niye girdin? Bütün firmaların durumu bu, 

hepsi girmişler niye girdin? Sen niye sermayeyi servete dönüştürdün. Sen 

tam tersine serveti sermayeye dönüştürmen lazım.  

 

Şimdi ne oldu mesela bu dönemde? İşte Maliye Müfettişleri, Hesap 

Uzmanları bunlar çok değerli kurullar. Bunları şey yapamayız, kolay kolay 

çıkacak şeyler değil. Ama sen, ben kafasına sokuldu. Efendim hangi kurum 

başkanlığı kimin elinde olacak. Buralarda maalesef bugünde gelmişim şu 

ortama, halen biz bunları analiz edeceğimize, battıkça gidiyor, battıkça 

gidiyor. Biz Yeminli Mali Müşavirler kimiz? Biz sermayenin bürokratıyız. 

Sadece devletin bürokratı olmaz arkadaşlar. Sermayeyi yönlendiren, onu 

yönetecek, ona en değerli bilgileri verecekler olan bizler, ama bizler 

oturmuşuz, tamamen vergi hukukunun, muhasebenin, bundan şeye 

takılmışız, vergi haklarının yasa dışı olduğunu ilan edemiyoruz. Yani bu 

vergi haklarının olduğu bir ortamda bu kadar yani ne gereği var Yeminli 

Mali Müşavire, ben meslek yapamıyorum ki, bunların yasa dışı olduğunu 

ilan etmemiz lazım. Bunların Türkiye’nin ciğerini söktüğünü ilan etmemiz 

lazım.  

 

Şimdi bir arkadaşımız geldi, yine küresel bir şeyden aldı getirdi, bilgisayar 

rakamlarına taktı. Burada herkes bilgisayarlardan çok güzel faydalanıyor 

Ben tabii dediğim gibi… 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Yusuf bey biraz kısa kes.  

 

YUSUF İLERİ 

 

Hemen bitiriyorum, sayın Başkanın uyarısıyla da burada bitiriyorum. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum.  

 



DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Efendim Yusuf beye çok teşekkür ediyorum. Eski dostumuz, uzun uzun 

anlattı ama anlattıklarını bir cümleye irca edeyim. Demek istiyor ki 

“toplumsal olaylar dolayısıyla Yeminli Mali Müşavirlik de fazla gelişmeler 

olmayabilmiştir”. İyi izah ettim mi? Tamam, teşekkür ederim. Bir cümleyle 

anlatıver şekerim. Tamam, dilekler bölümünde bir tur daha söz vereceğim 

Yusuf beye.  

Evet, Mehmet SİPAHİ Bey buyurun. Son eleştirmen, pardon eleştirici 

Yeminli Mali Müşavir Mehmet bey, buyurun. Bu da eski dostumuz.  

 

MEHMET SİPAHİ 

 

Şimdi bir aslan, afedersiniz bir eşeği yakalamış ormanda. Eşek demiş ki, 

“tamam kes beni, bari bana bir konuşma yapma fırsatı ver, ondan sonra ben 

teslim olurum”, konuşma sonrası aslan demiş ki, “Allah belanı versin nasıl 

bir şey söyledin”, çekmiş gitmiş.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL    

 

Şimdi son söz Başkan olarak ben de profesör hikâyesi anlatacağım, tam 

yerine geldi.  

 

MEHMET SİPAHİ 

 

Önce şu mozaik işini konuşalım. Biz mozaikle biz Başkanla faaliyet 

döneminde hep ters düştük. Ben diyordum ki, “ebruli yok bunda, ebruli”. 

Sayın Başkan diyordu ki, “yok mozaik olsun”. Mozaik bildiğimiz model. 

Yeminli Mali Müşavir dediğin zaman bütün renkler toplanır. Ama 

ebrulinin özelliği nedir beyler? Bütün renkler var, Biz böyle bir şey talep 

ediyoruz, hala talebimiz de geçerli.  

 

Şimdi diğer taraftan şunu söyleyeyim; Burada herkes yaptı, mesela 

TÜRMOB Başkanı YONTAN dedi ki, “yapıyoruz, ediyoruz….”  

 

Şimdi ben şunu söylemek istiyorum; Maliye Bakanlığı’nın tasallutundan 

bayanlar, beyler. Tasallutundan burayı kurtarmak lazım, burada bir arkadaş 

da söyledi. Burayı Maliye Bakanlığı’nın etkisinden kurtarmadıktan sonra 

Yeminli Mali Müşavirler hiçbir şey olamaz Mesela sayın Başkanla biz hep 

ters düştük. Sezai bey hep derdi ki, “Maliye Bakanlığı bizim 

müşterilerimiz”, hayır efendim. 

 



Ben başka bir şey söyleyeceğim, bu Maliye Bakanlığı’nın, dolayısıyla 

Maliye Bakanlığı zaten aksırırsa vergi daireleri verem gibi.  

Diğer taraftan ben bir başka konuya daha gireceğim. Türkiye hafıza 

kaybediyor, Türkiye’nin hafızası yok ediliyor. Dolayısıyla Türkiye hiç 

konuşamıyor. Ama Maliye Bakanlığı bizim işverenimiz değildir.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Efendim Mehmet beye çok teşekkür ederiz. Geçmişle ilgili her şeyi 

söylediği için, ben de bir şey söylemek mecburiyetindeyim. Baylar “Maliye 

Bakanlığı bizim en büyük müşterimiz” derken, iş almak için biz bunları 

söyledik. Kadere bak, ismini bilmiyorum o zamanın Gelirler Genel Müdürü 

arkadaşımız aynen Mehmet beyin dediği gibi, “biz müşteri değiliz” dedi. 

Fakat sonra da bu Oda’ya Yeminli Mali Müşavir olarak geldi ve müşteri 

peşinde dolaşıyor. Yaşanmış şeyleri ben hatırlatırken aynen uygulanır 

anlamında söylemiyorum. Yaşananları tekrarlamayalım.  

 

Bir de, bir ricam daha var. Her gelen konuşmacı bir fıkra anlatırsa, zaten 

çok fıkra var kusura bakmayın. O yüzden bunlara girmeden esasen 

konulara girelim, bu konuda başka söyleyecek meslektaşımız yoksa 

Denetim Kurulu Raporu, bir de Yönetimdeki arkadaşlarımızdan buna cevap 

vermek isteyen var mı? Önce Sabri bey bir defa bunlara cevap versin, 

buyurun Sabri bey. Belki Masum TÜRKER bey de konuşur. Sonunda 

konuşmuyor diye şikâyet edeceğiz, görürsün.  

 

SABRİ TÜMER 

 

Evet, sayın Divan, saygıdeğer arkadaşlarım tabii ki Genel Kurullarda 

eleştiri güzel bir şey. Genel Kurullarda eleştiri çok önemli ve güzel bir şey, 

çünkü bundan notlar almak suretiyle önümüzdeki dönemde seçilecek 

arkadaşlara yeni ufuklar, yeni eylem, yeni atılım yaratıyor ve bu notlar da 

alınıyor.  

 

Şimdi sayın Sinan arkadaşıma açıklayarak cevap vermek istiyorum. Şimdi 

mozaiki oluşturduğumuz geçmiş otuz yıl içinde , Yusuf İLERİ çok güzel 

söyledi. O mozaik kanalıyla ulaşacağımız bir çok alanlara ulaşabiliyoruz. 

Gerçi bizim birinci derecede ulaşmamız gerekli olan Bakanlıklar vesaire 

veyahut da Sanayi Odası vesair, o kişi arkadaşlarımız Yönetim Kurulu’nda 

veya komisyonlarda olduğu takdirde, komisyonlarımızı bile mozaik 

şeklinde oluşturuyoruz. Her gruptan arkadaşlarımızı alıyoruz. O kanalla, 

kanallarımızı açmaya gayret ediyoruz.  Şimdi genellik ve gerçekten bir 

aksaklık yok, herhangi bir aksaklığı yok. Ancak, bugüne kadar bir liste 

çıkıp da mozaiği destekleyen insanlar “niçin liste çıkarıyorsunuz” dedi mi? 



Böyle bir şey oldu mu? Böyle bir baskı grubu oluşturuldu mu? Böyle bir 

şey yok. Demek ki “mozaik” dediğimiz olay, bakın bugünkü mozaiği 

söyleyeyim size. 800 kişinin oyuyla gelmiştir. Neden? Ben 300 küsur 

kişiyle ön seçim yaptım serbestler olarak. Ön seçime 300 kişi geldi, aday 

olanlara 300 kişi oy verdi delege dâhil. Vergi Denetmenleri aynı keza. Ama 

sayın Yalçın BIÇAK, Hesap Uzmanları başka bir şey yaptıysa ben 

bilemem.  

 

Ş. YALÇIN BIÇAK 

 

Benim söylediğimi anlamamışsınız. ……Söylenecek başka bir şey yok.  

 

SABRİ TÜMER 

 

Buraya gelen o listedeki arkadaşlarımız, Kontrolörler 196 kişiyle yaptınız. 

Oyunu verdi. Ve geleceğe dönük olarak da liste çıkartmakta hiçbir mahsur 

yok. Yani hiçbir mahsur yok. Listeye kim karşı? Yani ne olacak ki? Liste 

bugün bireysel adaylar oluyor. Çıkarın listeyi koyun başına, tüm yönetim, 

denetim, disiplini koyun, “bizim listemiz de bu” deyin. Şahsi “evet” 

diyorsunuz da öyle değil mi? Niye liste olmadığı takdirde hayır mı 

verecek? Çünkü bunu ben de temenni ediyorum. Daha çooook uzun yıllar 

bu mozaik usulü devam eder. Ben mozaik usulü Odalarda da şunu gördüm. 

200 – 303 kişi üyesi var. Üç tane liste çıkıyor. Sayın Başkan, 200 -300 kişi 

üyesi olan bir yerin üç tane liste çıkması demek, ne demek? Yani bilinç 

içerisinde yapacakları halde, böyle üç tane liste paramparça, bu mesleğin 

bilime ihtiyacı varken, omuz omuza olması gerekirken, üç tane liste, “ben 

de aynı yapacağım”, yap o zaman, nasıl olacaksa görecekler.  

 

Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım mesleğin saygınlığı, saygıdeğer arkadaşlar 

“mesleğin saygınlığı” derken, mesleğin saygınlığını Yeminli Mali Müşavir 

kendi kazanıyor. Oda Yeminli Mali Müşavirin saygınlığını kazandıran bir 

olay, eğer siz bir Yeminli Mali Müşavirin ayda 5 bin lira alan bir yere tam 

tasdik yapıyorsa, gidip de 2.500 lira veriyorsanız, kusura bakmayın bu olay 

tamamen Yeminli Mali Müşavirlerin olayı, bu bir gerçek. Ne yapacak 

yani? Mükellef parayı, olayı çok iyi bilen uyanık iki YMM’yi birbirine 

kafa kafaya vurduran yapıda, “sen bana 5 bin lira alıyorum, 4 bin lira 

alıyorum, öbür YMM vardır, “ben 2 bin liraya yaparım, hatta bağımsız 

denetimi bedavaya yaparım”. Aynen böyle sayın Başkan. O zaman kusura 

bakmayın ama, olayın içinde olan bizleriz, biziz, bunu aşacak olan da biziz. 

Başkası yok.  

 

Ama şuna katılıyorum. Bugün vergi dairesinde maalesef Yeminli Mali 

Müşavir geldiği takdirde bir “hoşgeldiniz, buyurun” deme nezaketini 



maalesef bulamıyoruz, ama bu da Türkiye’nin gerçeklerinden bir tanesi 

değerli arkadaşlarım. Türkiye’de kurumların ne olduğunu sadece Maliye 

Bakanlığı’mı? Maalesef demokrasinin gelişmemesinden dolayı devletin 

güç kullanmasını kendine alan insanlar ki, burayı istediği yönde 

yönlendirmesinden kaynaklanan bir olaydır. Hatta şöyle diyebilirim ki, 

bunu çok kullanır sayın Sezai Başkanım, ceberrut devletin aynen Yeminli 

Mali Müşavir diye ben başına vurdum gibi, ezmek isteyen bir zihniyet var 

karşımızda. Nerede geçeriz? Demokrasi hukukunda geçeriz. Var mı 

Türkiye’de? 

 

Evet, çok önemli bir noktaya yakalanıyoruz. Tabii ki doğru söylüyorlar, 

Yeminli Mali Müşavirler sadece vergide değerlendirilecek insanlar değil. 

Ve yetişme tarzı donanımlı, ekonomiyle ilgilenmesi gerekli olan meslek 

mensupları. İşte ekonomik endeksi yapıyoruz işte, getirdim ve Maliye 

Bakanlığı’na verdik, kaptı Maliye Bakanlığı ve ekonominin ne halde 

olduğunu, aşağı doğru gittiğini ve bunun kısa bir zaman içerisinde tekrar 

yukarı çıkaramayacağını rakamları verdik burada. Bunu çalışıyoruz ve 

devam edeceğiz buna da ve bunun da en büyük kaynağı Yeminli Mali 

Müşavir, sizlerden aldığımız bilgiyle ekonomik endeksler tespit ediliyor. 

Bir şeyden yardım eksikliğini hissediyorum. Sayın İSMO Başkanı sayın 

Yahya ARIKAN’ın İstanbul SMMM Odası’nda sayım yaparken 

ekonominin, bunu gerçekten diyorum bizler ve TÜRMOB’un da yapmış 

olması, yapacağı ki, çünkü kamuoyunda, gazetelerde, medyada yer alacağız 

ki, o zaman bize diyecekler ki, “gerçekten Yeminli Mali Müşavirler 

konunun uzmanı”, “siz ne düşünüyorsunuz bu konuda” diye 

söyleyebileceklerdir yahut da çağırıp fikirlerimizi alabilecekler.  

 

Burada ben biz ve TÜRMOB dâhil bir eksiklik olduğunu hissediyorum. 

Bunu birçok toplantılarda da gerçekten söylüyorum, buna sahip olmanız 

tabii, Türkiye’de iki tane çok akademik Oda var diyoruz burada, biri 

TÜRMOB, biri BAROLAR BİRLİĞİ. İnsan haklarının olmadığı yerde 

hiçbir şey olmaz. Karın doymuyorsa ve insanlar yaşayacak şekilde vergi 

dağılımı olmuyorsa, fakire maalesef alarm veriyorsa % 70 yeterli geliri 

alamıyorsa, buradaki en büyük olay biziz. Onun için bu iki akademik Oda 

çok yönlü Türkiye’de gündemde olacak ve bu olayları yaratacak en büyük 

Odalardan biri diye düşünüyorum.  

 

Şimdi ben öyle meslek odalarıyla hiç görüşmem. Serdar ÖZŞENER’in 

İzmir’de yapılan son sempozyumun içinde biz de vardık. İstanbul Odası 

olarak düzenleme kurulunda bizzat sayın Vehbi Başkanımla ben vardık. 

İzmir’de bir komisyon oluşturduk “sen ben bizim oğlan” oynama havasına 

girdik. Yani “bürokrasiden çağıralım, Bakanlıktan çağıralım, bunu 

konuşalım”. Sayın Şadi Başkanım burada, dedim ki “olmaz, niye olmaz, 



kardeşim biz artık aştık bunları, yani Maliye bürokrasisiyle gelip, 

birbirimize dert anlatmaktan geçtik”. Ne olacak? İş âlemi, nasıl yapacağız? 

Dedik ki, “biz çağırırız”, İstanbul olarak üstümüze aldık. Dedim ki, “biz 

Başkanla işadamlarını getireceğiz, İhracatçılar Başkanı’nı getireceğiz, 

LİMAK Holdingi’nin sahibini getireceğiz”. İzmir’deki Başkanlar, Sanayi 

Odası, Ticaret Odası, Esnaf Odalar Birliği, bunları öyle çalışmacı olarak 

çağıracağız, öyle kürsülerde oturup da konuşmacı değil. Gerçekten tüm 

İstanbul’dan geldiler ve İzmir’dekiler, hepsi şunu söylediler, “biz Yeminli 

Mali Müşavirlerden çok memnunuz”. Bugün bizim anketimiz, o da onu 

taşıyacak göreceksiniz. Yeminli Mali Müşavirler hem kendileri 

işadamlarıyla en üst seviyeye çıkacaklar. Ben buna adım gibi inanıyorum. 

Buna açılacağız, doğru. Bizim açılacağımız, Batı’daki gibi mesleğin 

gelişmesi böyle olur. İşadamı isteyeceğiz, Maliye Bakanlığı istediği 

takdirde, meslek bir yerde Maliye Bakanlığı’nın bir bürokrasisi olarak 

görülüyor. Bundan uzaklaşıp, iş adamı diyecek ki, “ben Yeminli Mali 

Müşavirden memnunum, çok iyi çalışıyorum ve kayıt dışını önlüyor ve 

Maliye Bakanlığı’na karşılık, diğer devlet kurumlarına karşı savunuyorum 

finansal tablolarımı” diyecek faaliyetler lazım.  

 

Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım, burada bazı arkadaşlarım, soruyor yine 

sayın Yalçın bey “kaç personel var”, sevgili üstadım 11 çalışanımız var. 

Biz bu koca Oda’yı 11 çalışanla idare ediyoruz, 11 çalışanla. Gerçekten 11 

çalışanımız var. Çay, ve sair hizmetler dâhil. Elinizi vicdanınıza koyun, 

benim yazıhanemde dört, beş tane adam çalışıyor. Onun için tüm tasarruf 

imkânlarımızı kullanıyoruz.  

 

Saygıdeğer Muammer arkadaşım, bakın biz parayı biriktirdik 5 milyona 

yakın, 5,5 milyona yakın para duruyor. İstanbul YMM Odası gibi 2300 

kayıtlı olup, çalışanı olan bir Oda’nın bir yerinin olmaması acı bir olay. 

Tüm Odaların var. Ve ben sayın ABBASOĞLU’na çok teşekkür ediyorum. 

Çok güzel bir öncülük etti bize. Birçok yerleri gezdik ve bu aldığımız yer 

en güzel yer, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’na yakışan bir yer. 

Onun için bizim bir mülkümüz var. Yarın biz buraya girebileceğimiz 

takdirde, hedefimiz o bedava oturacağız. Ama şartlar ne gösterir bilemem. 

taşınacağız ve böyle bir olayla da karşılaşmayacağız. Bir katı böyle boylu 

boyunca toplantı katı ve eğitim salonları yapacağız. Bir katında da altında 

seçilirsek tabii, güzel bir Odamız, çalışanlarımız, Yönetim Kurulu toplantı 

yerleri olacak. Ve bu borcu da ödeyeceğiz. Borç olmadan hiçbir şey 

alınmaz. Bunu böyle bilmenizi özellikle rica ediyorum.  

Beni dinlediğiniz için de hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim.  

 

 

 



DİVAN BAŞKAN SEZAİ ONARAL 

 

Sayın Sabri TÜMER’e teşekkür ediyoruz. Şimdi hızlı gidelim dedik ama, 

bence Denetleme Kurulu’nun raporunu okuyalım, bu işi bitirelim. 

Denetleme Kurulu Başkanı Dursun bey buyurun.  

 

DURMUŞ YILDIRAN 

 

Değerli hazirun hepinizi saygıyla selamlıyorum. Denetleme Kurulu 

Raporu, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu. Denetleme 

tarihi, 17.04.2019. Denetleme süresi 01.05.2016 - 01.05.2019. İstanbul 

Yeminli Mali Müşavirler Odası 01.05.2016  - 31.03.2019 faaliyet dönemi 

3568 Yasa hükümlerine dayanarak düzenlenmiştir. 

 

Denetleme Kurulu her ay yaptığı toplantılarda, gerekli denetimleri 

yapmıştır. 17.04.2019 tarihinde yapılan son Denetleme Kurulu 

toplantısında 04-.05 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’a 

sunulmak üzere işbu raporu düzenlemiştir.  

 

Yapılan denetlemelerde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’yla sunulan 

bilanço ve gelir tablolarında ayrıntılı olarak bilgi bulunmakla birlikte, 

31.01.2019 tarihi itibariyle ekte sunulan raporda belirtildiği üzere 

01.05.2016 – 31.03.2019 gelir / gider farkı 5.038.000,65 TL.  

Özkaynak devri 6.033.119,00 TL.  

 

Harcama belgeleri usulüne uygun olarak alınmış olup, dosyalarında 

saklanmaktadır.   

 

31.03.2019 günü itibariyle kasa ve banka ve diğer varlıklar Yönetim 

Kurulu Faaliyet Raporu’yla bunlar bilanço ve gelir tablosunda ayrıntılı 

olarak yer almaktadır.  

Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin de defter belgelerde yer alan 

kayıtlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir.  

 

Mesleki eğitim amacıyla kurulmuş olan Eğitim ve Kültür Merkezi İktisadi 

İşletmesi denetlenmiş olup, denetim sonucunda. Yönetim Kurulu Raporu 

ile İktisadi İşletme bilanço, gelir tablosunda ayrıntılı bilgi bulunmakla 

birlikte, kasa ve banka mevcudu ile diğer bilanço ve gelir tablosu kalemleri 

kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir.  

 

İktisadi İşletmenin son dönem faaliyet kârı 680.913.00 TL’dir.  

 



Yönetim Kurulu tarafından sunulan bilançoların, gelir tablolarının 

onaylanmasını, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi Genel Kurulun takdir ve 

tensiplerine sunarız.  

Saygılarımızla, Denetleme Kurulu.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Efendim Denetleme Kurulu’na teşekkür ediyoruz. Raporlar okundu, 

Denetleme Kurulu Raporu okundu.  

Şimdi ibra bölümüne geldik. Öncelikle Yönetim Kurulu’nu ibra edeceğiz. 

Yönetim Kurulu faaliyetlerini ibra eden arkadaşlar lütfen ellerini 

kaldırsınlar. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

 

İbra etmeyen Muammer ÖZKOCA, onu yazalım oraya, başka ibra etmeyen 

arkadaş var mı? 

Mali tabloların oylanması, ibra edilmesi oylarınıza sunuyorum. Burada 

itiraz eden yok galiba, oybirliğiyle kabul edildi.  

 

Birinci de Muammer beyin itirazı var.  

 

Denetleme Kurulu raporu oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul 

edildi. 

 

Muammer bey buna karşı çıkmıyorsun. Muammer ÖZKOCA müstenkiftir. 

“müstenkif” bu güzel bir laf.  

 

Şimdi sayın Başkan’a söz vereceğiz ama, saat 12.45, bu yazıyı saat 13.00 

yerine getireceğiz dedik. Sayın Başkan müsaade ederseniz 5 dakika sonra 

söz vereyim. 13.00’de bitireceğimiz için, artık tekrar ertelemeyeceğimiz 

için,  

 

Şimdi 10’uncu maddede seçimle ilgili arkadaşlarımızın söz hakkı saklı 

kalmak kaydıyla, bu seçimde aday olacak arkadaşlarımızın ve adayların 

listesini okuyorum. Hakan bey buyurun okuyun. 

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Son beş dakikaya girdik aday olacaklar için. Bu saate kadar Divan’a gelen 

adaylıkları ben okuyacağım.  

Yönetim Kurulu Mozaik Grubu, grup olarak tek grup var, mozaik grubu.  

Bunun dışında bağımsız adaylar var. Yönetim Kurulu için mozaik grubu, 

Talha APAK, Muammer ÖZKOCA. 

 



Denetim Kurulu için, sadece mozaik grubu.  

Disiplin Kurulu için, mozaik grubu ve Sinan ARSLAN.  

 

Delegasyon mozaik grubu artı Fuat GÜNAY, Muammer ÖZKOCA, Ayfer 

GÜLSOY, İbrahim AKBAYRAK, İbrahim Cem TÜRE, Fatma 

ÇELİKLER ve Sinan ARSLAN.  

 

Mozaik Grubu listesini de sırayla okuyayım, Yönetim Kurulu:  

Vehbi KARABIYIK, Sabri TÜMER. Halil İbrahim AKTAN, Bayram 

TURANÇİFTÇİ, Hakkı KOÇAK, Zafer ALTINTAŞ. Hamdi GEZMİŞ. 

Yedekler: Ahmet Müfit ERKARAKAŞ, Nazım ÖZ, Saadettin DEMİRAY, 

Muharrem ÖZDEMİR, Hamit ÖZTAŞKIN, Güventürk KALASLIOĞLU, 

Kemal AKSU. 

 

Mozaik Grubu Denetim Kurulu:  

Vahap ADIYAMAN, Saniye Sevim DİLEKLİ,  Durmuş YILDIRAN 

Yedek: Bülent DOĞU.  

 

Disiplin Kurulu: Ahmet KAVAK, Mustafa KAŞİF, Emsal ÖZCAN, 

Hakverdi YARADILMIŞ, Kamber KAYA. 

Yedekler: Yasin ÜNAL, Mehmet ÇAĞAN, Turgut ÖZCAN. 

 

Delegasyon asıl listesi mozaik grubunun:  1- Sezai ONARAL, 2- Vehbi 

KARABIYIK, 3- Masum TÜRKER, 4- İbrahim TÜRKİŞ, 5- Masis 

YONTAN, 6- Hasan KURT, 7- Yeşim ERTUĞRUL, 8- Mustafa 

ÖZYÜREK, 9- Yusuf EVREN, 10- Süleyman GENÇ, 11- Nazım ANIL, 

12- Ali Refik ARKAN, 13- Hüsnü ÜNALAN, 14- Mehmet Nadi 

ABBASOĞLU, 15- Mehmet Necip ÖZER, 16- Bülent SOYLAN, 17- 

Murat KOÇ, 18- Emre KARTALOĞLU, 19- İsmail Hakkı GÜNEŞ, 20- 

İrfan Hüseyin YILDIZ, 21- Erdoğan KARAHAN, 22- Hacı Gökhan GÜL, 

23- Nail SANLI, 24- Alper KUŞ, 25- Fatih ÖNER, 26- Erkin ŞAĞBAN, 

27- Ülkü SÖNMEZ, 28- Cemal İBİŞ, 29- Savaş ERAY, 30- Coşkun 

GÜLEN, 31- Namık Kemal KOÇ, 32- Hamit ÖZTAŞKIN, 33- Tayyip 

YAŞAR,  34- Levent UYAR.  

 

Yedek adaylar: Osman ARIOĞLU, Necati AKIN, Cafer KINACI, Bayram 

ÇAKIR, Ali İhsan İNCEOĞUL, İbrahim KILINÇ, Ersin ŞAHİN, Ceyhan 

İNALTONG, Mehmet Ali KOCABAŞ, Ahmet ASLAN, Şerafettin 

KARAKIŞ, İrfan GEDİK, Mehmet VODİNA, Ali Ercan YILDIRIM, 

Ahmet Cihat KUMUŞOĞLU, Mehmet KARAHAN ve Şahin KAMACI.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 



Evet baylar, liste halinde müracaat eden artı tek tek müracaat eden, tek tek 

okundu. Bu listenin son şekli, bu konuda “nasıl bu işler oluyor konusunu” 

artık ben anlatmayayım da, ben çok anlattım. Sayın Başkan’dan rica 

edelim, söz hakkı sırasında bunun nasıl yapıldığını anlatırlarsa ben de 

memnun olurum. Buyurun sayın başkan buyurun.  

Bunu bu şekilde gönderiyoruz.  

 

İSTANBUL YMM ODASI BAŞKANI VEHBİ KARABIYIK 

 

Teşekkürler sayın Başkan. Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme, Disiplin 

Kurullarını ibra ettiğiniz için teşekkür etmek üzere burada huzurundayım. 

Eğer uygun görürlerse Denetleme Kurulu adına da sizlere teşekkür 

ediyorum. Bunu fırsat bilerek, yarın da seçim olduğu için Divan 

Başkanlığı’ndan hoşgörünüze sığınarak çok fazla değil, en fazla üç, beş 

dakika sizlere bazı açıklamalar yapmak istiyorum.  

 

İlk yapmak istediğim açıklama şu; Genel Kurul da hakikaten çok sağlam 

öneriler, eleştiriler, çok sağlam hususlar ileri sürüldü. Hâlbuki ben 

başlarken böyle tozpembe güzel dünyayla başlamıştım. Hazirun, şimdi 

kafasında bir soru işareti oluşmuştur “bu söylenenler de bu birbirini 

tutmadı” diye, çok uzatmadan söyleyeyim.  

 

Bütün yapılan eleştiriler, bütün söylenen sözler, bizim için önemli, 

yapabiliriz, yapamayız. Seçim için olanlarını ayrıştırayım. Onlar ayrı. Ama 

biz alacağımızı aldık. Sözlerin arasından yapılması gereken 

yapamadıklarımızı, onlarla ilgili de söyleyeyim, yapamadıklarımız vardır, 

aldık. Hakikaten sizler çok önemli bir kurumsalın İstanbul Yeminli Mali 

Müşavirler Odası’nın, tüm Yeminli Mali Müşavirler kalburüstü bir yerdir 

burası. Şahitlerim olduğu için, sözde sığınarak ifade etmek istiyorum.  

 

Daha yeni, geçen dönem, yeni Yeminli Mali Müşavir, aramıza katılan 

arkadaşlar, daha bu Oda’ya geldiği halde bütün sorunlarını anlattım. Bütün 

bu söylenenlerin % 90’ı söyledim. Daha sonra platformda aynı şeyleri dile 

getirdik. Daha sonra da bizim panellerimizde bunların hepsini dile 

getirdim.  

 

Değerli Yeminli Mali Müşavirler, ama yine tekrar ediyorum. Bunların çoğu 

doğrudur. Bunların yapılması gerekir. Uğraşıyoruz, üç senedir uğraşıyoruz, 

otuz senedir uğraşıyoruz, daha da uğraşacağız. Söylemiştim, “biz 

yapamazsak, bundan sonra gelecek olan elli, yüz yıl her neyse, bu genç 

kuşakların boynunun borcudur. Bu mesleği yere bırakmamak, bu mesleği 

yüceltmek, bu mesleği hak ettiği yere biz getirememişsek, ki yaş 



ortalamamız demin sayın TÜRMOB Başkanımız özellikle söylemedi. Yaş 

ortalaması çok yüksek. Gençlere çok büyük iş düşüyor.  

 

Bina hakkında sorular vardı, söyleyeyim. Efendim iki kattır orası. Paramız 

bir kata yetiyordu. İkinci katı almayabilirdik. Üstelik de Muammer beyin 

bu eleştirdiği takdirine mazhar olurdu “neden borçlanıldı” diye. Fakat bir 

fırsat kullandık. Eğer isterseniz hemen geri veririz, borcumuz da kalmaz. 

Ama dört yıl vadeyle bize hiç faizsiz, ipotekle verdiler değerli arkadaşlar. 

Bu fırsatı kaçıramazdık.  İki kat 1800 metrekare, çok güzel bir yer, biraz da 

tüccar olmak lazım. Tamam, muhasebe belki her şey güzel, kendimizi 

koruyalım da, biraz da risk alacağız. Bunu affınıza sığınarak aldık. 

 

Ama gördüğünüz gibi, bütçemiz buna yetiyor yani, belki sizden yarın 

tahsilat yetkisi alacağız, çünkü nisbi aidat konusunda sorular var 

biliyorsunuz. Ama eğer bir sorun olmazsa, biz nisbi aidatı maalesef, bu 

yargısal durumdan dolayı biraz esnedik. O yüzden birikti, ama beş Mayıs’a 

kadar toplayacağız, kusura bakmayın bu borçları ödememiz lazım. 

Almamız lazım, bina almak iyi bir şey, Odamızın yeri olsun. Amacımız 

budur. Borç, bizim gibi organizasyonlarda genellikle nakit esası geçerlidir 

defterde, yazamazsınız. Aidatı alırsanız “gelir” yazarsınız, almazsanız 

“gider” yazarsınız. Böyle ödediğiniz zaman “bina harcaması” olur, 

ödemediğin zaman yazamıyorsunuz Ama gizli tutmamak için sağlıklı bir 

Denetleme Kurulumuz, her şeyi bütün açıklığıyla size sunuyoruz burada. 

Sizin bilginiz dışında hiçbir şey yapılmıyor. Bizim elden geldiği kadar 

yapmaya çalıştığımız şey, eğer yarın bize tekrar görev verirseniz ki bunu 

şiddetle talep ediyoruz. Yolumuza devam edebilmek, yaptıklarımızın 

devamını yapabilmek ve sizin bize verdiğiniz görevleri, çok yaptığınız 

eleştirileri, ele alarak, içlerinden süzerek, gruplar oluşturarak çalışabilmek 

için yetki almak istiyoruz. Ben bir Yeminli Mali Müşavir olduğum için, Bu 

Oda’nın bir üyesi olduğum için ve burada bir Başkan olabildiğim için çok 

gururluyum. 

Hepinize çok teşekkür ederim.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Sayın Başkan’a çok teşekkür ediyoruz. Süratle devam edeceğiz.  

5’inci maddeyi okuyun lütfen. 

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Evet, 5’inci maddeye geçtik değerli arkadaşlar.  



Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ve Denetim, Disiplin Kurulu Üyelerine 

verilecek olan huzur haklarıyla verilmiş olan bir önerge var. Önergeyi 

sizlerle paylaşacağım.  

 

24’üncü Olağan Genel Kurulu Başkanlığı’na 

Gündemin 5’inci maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı’na aylık 

6.980,00 TL’lik maaş ile Oturum başına 5.760,00 TL net huzur hakkı 

ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim ve Disiplin Kurulu Başkan 

ve Üyelerine Oturum başına 1.750,00 TL net huzur hakkı ödenmesine. 

2020, 2021 ve 2022 yılları için TÜFE artış oranında artış yapılmasını teklif 

ediyoruz. 

 

Önerenler, Masum TÜRKER, Necati AKIN, Adem ÖZZAİM, İlker 

ÇAĞCI, Mehmet VODİNA ve arkadaşları.”  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Evet, yönergeyi dinlediniz. Bu konuda herhangi bir şey söylemek isteyen 

arkadaşımız var mı? Buyurun Yalçın bey.  

 

Ş. YALÇIN BIÇAK 

 

Geçmişte de ben dile getirmiştim. Ben geçmişten beri fikir olarak karşıyım, 

ama Genel Kurul Kararı tabii. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı 

verilmesini makul buluyorum, biraz daha fazla mesai vermeleri gerektiği 

için. Ama bu kadar farklı bir huzur hakkı gelenek mi diye düşünüyorum. 

Burada özellikle Denetim ve Disiplin Kurulu böyle bir para alması bana 

uygun gelmiyor. Yani fahri olarak, hiç almasınlar daha mutlu olurlar diye 

düşünüyorum. Yani insanın burada 1.750,00 liraya hiç ihtiyacı yok. Çünkü 

1.750,00 liralık parayı aldığı zaman, iş yapıyor, ama öteki türlü fahri 

olarak, bu camiaya hizmet olarak kendi zamanından tasarruf ediyor diye 

düşünüyorum. Denetim için de bu aynı.  

 

İkinci olay, ben Yönetim Kurulu ücretlerine rakam olarak itiraz etmiyorum. 

Geçmişte de aynı şey olmuştu. Toplantı başına 5.000,00 lira veya 1.750 

lira, böyle bir şey yok, 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Yalçın bey zaten her gün yapıyorlar.  

 

 

 



Ş. YALÇIN BIÇAK 

 

Toplantı değil, yönetici 24 saat çalışacak. her gün çalışacaksınız. Buraya 

gelmeniz her gün yorucu mu? Ama huzur hakları toplantı başına ücret, 

aylık ücreti geçer o. O maddeyi koyarak oylanmasını istiyorum. Teşekkür 

ederim.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Evet, Yalçın beyi dinlediniz. Teşekkür ederiz Yalçın beye. Yalçın diyor ki, 

“toplantı başına yapılan” neyi geçemez diyorsun Yalçın bey? 

 

Ş. YALÇIN BIÇAK 

 

Aylık maaşı. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Aylık maaşı, burada geçiyor mu? Geçiyor. Arkadaşımızın böyle bir görüşü 

var. Şimdi bu konuda başka bir görüş var mı? Aynı önergenin devam 

etmesini isteyenlerle, Yalçın beyin önerisini oylayacağım. Yani Yalçın bey 

hiç kimsenin bu paraya yapmamasını istiyor. O da saygıdeğer bir görüştür. 

Ama bazı arkadaşlar bunu angarya olarak kabul ediyorlar. Böyle de bir 

görüşler var. Ben vaktiyle gayet iyi hatırlıyorum. Bir Genel Kurulda 

“kardeşim Başkana çok para veriyorsunuz” diye itiraz eden adamlardan 

birisi benim biliyorsunuz. Ama bu Oda’da hizmet vermek için, Genel 

Kurul bu konuda bir taltif ortaya koyuyorsa, buna da saygı duymak lazım.  

 

O zaman ben şöyle oylayacağım. Önce önergeyi oylayacağım, Yani önerge 

dışında tek itiraz, Yalçın beyin itirazı olduğuna göre, sonra Yalçın beyin 

önergesini oylayacağım.  

 

Şimdi birinci önergeyi onaylayanlar, isteyenler ellerini kaldırsınlar? 

“ucu açık” konusu da şöyle; Belli bir limiti var zaten.  

Yalçın beyin fikrini anladık, bunu tekrar tartışmaya gerek yok. Ucu açık 

mı, ucu açık bölümü dahil oylayacağım.  

 

Şimdi birinci bölümde önergede rakamlar belli. Burada oy çokluğu 

anladığım kadarıyla, öyle değil mi? Oy çokluğu.  

Yalçın beyin önerisini oylarınıza sunuyorum. Yalçın bey de buna 

katılmıyor galiba.  

Şimdi önerisinde kaç adet toplantı olsun diye bir şey yok. O sadece, o 

rakam, öbürünü geçemez diye., öyle değil mi? 



 

Ş. YALÇIN BIÇAK 

 

Maaş başka, toplantı ücreti başka, ….. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Bir dakika baylar, birinci önerge oy çokluğuyla kabul edildi.  

Peki ikinci önergeyi oylarınıza sunuyorum. Hanımefendi itiraz etti. O 

zaman şöyle oylayacağım bunu. Baylar ben de yönetimde çalıştığım için 

söylüyorum. Bu tartışıldı o zaman limite edildi “üç olsun, beş olsun” falan 

diye. Bu kadar güvendiğiniz bir yönetimi artık bu şekilde limite etmek 

bence biraz kuşku konusu oluyor, kusura bakmayın. Bence bunun yönetime 

bırakılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama bunu da isterseniz 

netleşsin diye oylarınıza sunacağım.  

 

Şimdi birinci önerge rakamlar aynen kabul edildi. Şimdi burada Yönetim 

Kurulu adedinin sınırlandırılıp, sınırlandırılmaması konusunu, çünkü 

gündeme geldiği için söylüyorum. Oylarınıza sunuyorum. 

Sınırlandırılmasını isteyenler? Üç kişi. 

İstemeyenler? Çoğunlukla sınırlandırılması kabul edilmemiştir.  

 

Ş.YALÇIN BIÇAK 

 

Tutanağa benim önerim olduğunu, hukuksuz olduğunu yazın. Ben 

hukuksuz olduğunu ifade ediyorum. Tutanağa böyle geçmesini istiyorum.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Efendim Yalçın beyin önerisi ve itirazı aynen hukuksuz bölümü dışarı 

çıkartılarak aynen yazılacak. Hukuki olup, olmadığını ben karar veremem. 

Evet, şimdi bunu da böyle geçtik. 

 

HAKAN TAŞTAN 

 

6’ncı madde, Yönetim Kurulu’na taşınmaz alımı ve satımı konusunda yetki 

verilmesi. 

Buna ilişkin bir önerge var, onu da sizlere okuyorum. 

 

“24’üncü Olağan Genel Kurul Başkanlığı’na, 

Gündemin 6’ncı maddesiyle ilgili olarak taşınmaz alım satımı ve bununla 

ilgili olarak borçlanma, teminat senedi ve benzeri banka uygulaması, 

ihtiyaç duyulduğunda da üç yıl süreyle her yıl maktu aidat kadar bina 



katılım payı toplanması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesini teklif 

ediyoruz. 

 

Önerenler, Masum TÜRKER, Yeşim ERTUĞRUL, İbrahim TÜRKİŞ, 

Hamit ÖZTAŞKIN, Mehmet VODİNA ve arkadaşları”. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Yani şunu biraz netleştirelim. Yönetim Kurulu yeniden bir gayrimenkul 

satın almak istediği takdirde, bu operasyonları yapabilir mi? Bu konuda 

açıklama yapmak isteyen var mı? Yalnız limite etmiş, “maktu aidatı 

geçemez”.  

Evet, bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.  

Hakan bey 7’inci maddeyi okuyun. 

 

HAKAN TAŞTAN 

 

7’nci maddede, yeni çalışma dönemiyle ilgili Oda Giriş Ücreti, Yıllık Aidat 

Miktarı’nın saptanması ve ödeneceği tarihlerin belirlenmesi. Bu konuda 

verilmiş olan önergeyi sizlerle paylaşıyorum. 

 

“24’üncü Olağan Genel Kurulu Başkanlığı’na,  

7’nci maddeyle ilgili olarak Yeminli Mali Müşavirler Odası 

Yönetmeliğinin 16’ncı maddesine göre, bir oda giriş ücreti tespitinde 

memur maaşı taban aylığı katsayısı çarpanının YMM Yönetmeliğinde 

belirtildiği üzere 300 olarak uygulanması,  

İki, yıllık maktu aidat tespitinde, memur maaş taban aylığı katsayısında 

çarpanının YMM Yönetmeliğinde belirtilmiş maksimum tutarının 400 

olarak uygulanması, 

Üç, nisbi aidat anılan yönetmeliğin B/2 maddesine göre toplanması için 

Yönetim Kuruluna yetki verilmesini teklif ediyoruz. 

 

Önerenler, Sevda AKDEMİR, Adem ÖZZAİM, Şükrü ŞENALP, İlker 

ÇAĞCI, Hamit ÖZTAŞKIN ve arkadaşları”. 

 

DİVAN BAŞKANA SEZAİ ONARAL 

 

Şimdi burada benim bildiğim bir memur katsayısı vardı, onu değiştiren bu. 

Aynısı, teyit eden, anlaşıldı. Oylarınıza sunuyorum bayanlar, baylar? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

 

 



Ş. YALÇIN BIÇAK 

 

Ben anlamadım üstadım. Nisbi aidat, 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Zaten yasayla Yalçın bey.  

 

Ş. YALÇIN BIÇAK 

 

Nisbi aidat Genel Kurulda alınır, bilmem ne,  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Yalçın bey toplantıdan sonra ben sana anlatacağım tamam mı? Oy 

birliğiyle kabul edildi. Evet, devam edelim.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

7’nci maddeyle ilgili bir önerge daha var değerli arkadaşlar.  

 

“24’üncü Olağan Genel Kurul Başkanlığı’na,  

Gündemin 7’inci maddesinde görüşülmek üzere, istifa ve vefat nedeniyle 

kütükten çıkarılan Yeminli Mali Müşavirlerin aidat borçlarının silinmesini 

teklif ediyoruz.  

 

Önerenler, Masum TÜRKER, Yeşim ERTUĞRUL, İbrahim TÜRKİŞ, 

Mehmet VODİNA ve arkadaşları”. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Bunu oyluyorum. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Çok fazla var, devam edin 

Hakan bey.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Hızlı gidiyoruz sayın Başkanım. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Tabii çok uzattık, beşi geçmemesi lazım, devam. 

 

HAKAN TAŞTAN 



 

Yeni çalışma bütçesinin görüşülmesi, Yönetim Kurulu’na bütçenin fasıllar 

arasında aktarma yetkisi verilmesi ve bütçenin onaylanması. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Bu konuda arkadaşlarımız bir tanesi kısa bir bilgi verir mi? Arkadaşların 

bilgisi olsun,  

 

SADRETTİN DEMİRAY 

 

Değerli Divan, değerli hazirun, bir takım eleştiriler oldu ama tabii bizim 

bütçelerimiz gerçekleşen üzerinden enflasyon kadar ekleme yapmak 

suretiyle diğer yıllara yaymak şeklinde. Özellikle ülkemizin içinde 

bulunduğu durumda göz önüne alındığında ister istemez, birazcık kalemleri 

öyle yazmak zorunda kaldık.  

 

Öte yandan tabii bizim gibi kamu meslek kuruluşlarında bütçe dışı harcama 

yapamazsınız. Yani kalemler arasından aktarma yetkisi Yönetimde vardı, 

ama bütçeyi aşan bir hali var, yapamazsınız diyor. Yani burada bütçenin 

kalemleri, bazı arkadaşlarımız yüksek falan buldu. Bunun bir şeyi yok. İlla 

harcamak zorunda değiliz. Hani kamu kurumlarındaki gibi “harcamazsak 

ne olacak, illa bunu harcayalım” falan diye bir şey yok. Yani kalem kalem 

bahsetmeye gerek yok herhalde, elinizde var, zaten burada konuşan 

arkadaşlarda söylediler. Bazı kısımları aidatlardan oluşuyor, bazı kısımları 

evrak satışından oluşuyor.  

 

Giderlerimiz de, işte personel giderlerimiz var. Huzur hakkı giderlerimiz 

var. Bir de gayrimenkulün ödemesiyle alakalı giderlerimiz var.  

Teşekkür ediyorum.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Sadrettin beye teşekkür ediyoruz.   

 

Ş. YALÇIN BIÇAK    

 

Personel aylıkları 345 bin lira koymuşsunuz dokuz ay için. Personel yemek 

gideri, 100 bin lira koymuş koymuşsunuz. Yani personel maaşının üçte biri 

kadar yemek yiyor.  

 

 

 



SADRETTİN DEMİRAY 

 

Şöyle: Bazı personeli İktisadi İşletmeye aktardığımız oldu. Bir de yemek 

giderleriyle alakalı da, yani evvelden beri süre gelen bir yöntemimiz. Yani 

biz onlara çok düşük bir rakam alan gibi, işte buradaki lokantadan anlaşılan 

bir rakamla geliyor, dolayısıyla personel ne yiyorsa o, gerçekleşen gider 

yani.  

 

Ş. YALÇIN BIÇAK  Ne kadar çok gider, yani maaşın üçte biri kadar 

yemek olması ….., 

 

SADRETTİN DEMİRAY 

 

Muhtemelen platformun yemekleri de dahil. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Sadrettin bey siz bitirdiniz mi? Teşekkür ediyorum, sağolun. Masum bey 

bu konuda bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Bütçe konusunda, buyurun 

sayın Başkan, buyurun.  

 

MASUM TÜRKER 

 

Teşekkürler sayın Başkan. Değerli Genel Başkanlarım, değerli 

Başkanlarım, değerli meslektaşlarım hepinizi saygıyla sevgiyle 

selamlıyorum. Aslında bizim kongrenin, asıl maddesi bu madde. Üzerinde 

tartışmamız, çok vakit ayırmamız gereken madde, bu madde. Bütçe 

deyince aklınıza buradaki rakamları konuşmak değil, bu rakamların 

hiçbirisi önemli değil. Önemli olan bu bütçenin yol haritamızı, biraz evvel 

hocamız konuşurken bahsetti, stratejimizin ne olduğu konusunda 

konuşmak. Ben TÜRMOB’da yetkili olduğum dönem hariç, İstanbul YMM 

Odası’nda ilk sözümü yine bütçe maddesinde almıştım, şimdi de bütçe 

maddesinde alıyorum.  

 

Değerli arkadaşlar kanun çıktığı gün Türkiye’de vergi gelirleri % 13’tü. 

Yeminli Mali müşavirlerin ve Mali Müşavirlerin pozisyonunu göstermek 

açısından söylüyorum, şu anda % 7 -  9’a ulaşmış durumda. Eğer devletle 

konuşuyorsak paydaşımız olarak, bizlerin fonksiyonunu ortaya koymak 

istiyorsa, bu müessesenin meslek olarak oluşmasından sonra, onlara ne tür 

katkımız olduğunu söylemeliyiz.  Bugünlerde özel olarak hükümet de 

“mesleğimizi yetkilendirmek konusunda ne yapabiliriz” diye çalışmalar 

yapılıyor. Çalışmalara bir nebze görüşümü sunmak üzere katıldım. Üst 

düzeyde bürokrat yeterli düzeyde değil. Temel fikir şu: “Yeminli Mali 



Müşavirlerin tasdik raporuna vergi idaresi itibar etmek zorundadır, bu hale 

getirilmelidir”. Şu anda Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemine benim yekten 

önerdiğim ve kısmen kabul gören yapı bu. Eğer birisi Yeminli Mali 

Müşavir raporunu yazmışsa ve kendini deklare etmişse, buradaki 

disiplinden de geçmişse, meslekteki disiplinden ve mesleki disiplinin 

cezalarıyla karşı karşıyaysa, devlet bir ihbar olmadıkça bu işi asla bir de 

kendisi yapmamalı.  

 

İkincisi, vergi beyannamelerinin de imzalanmasının ön denetim şartının 

yapılmaması gerekiyor. Hani hep söyleniyor ya “muhasebe mesleği 

değişiyor”, tam tersine muhasebe mesleğinin önemi dijital sistemle öne 

çıkıyor. Dijital sistem e beyanname, e defter yazacak. O yazılanların doğru 

olduğuna kim bakacak, vergi planlamasını kim yapacak? Stratejileri kim 

isteyecek? Tabii ki işadamı bize getirecek. Biz bu sosyoloğumuzla öne 

geçiyoruz. O zaman ne değişiyor? Meslek ortadan kalkmıyor. Profilimiz 

değişiyor, yani üniversitelere diyeceğiz ki “yetiştiğiniz üniversite yetersiz, 

bize öğrencileri gönderin buraya,  akademik olarak şu konularda eğitin”. 

Burası bir akademik oda değildir. Herkes bunu yanlış söylüyor. Burası 

kariyer odasıdır. Bizim kanunda matematik mezunu da gelip buraya üye 

olabiliyor. Matematik mezunu bir yıl işletme sertifikası aldı mı, hatta şimdi 

açık öğretim, işte mali müşavir stajına başlayabiliyor. Sınava giriyor. O 

zaman mesleği kim öğretecek. Bizim işimiz bu bütçeyle, işte buradaki 

rakamlarla mesleği öğretmek. Her önüne gelen “ben Yeminli Mali 

Müşavirim” demeyecek, ama Yeminli Mali Müşavirlik sınavını da eziyet 

olmaktan çıkartıp, rehber öğretici hale getirmek. Şu anda Türkiye’de 

yapılıyor sınavlar. Sınıf sınıf yapılıyor, belli dersi geçmeden, ikinci derse 

geçmiyor. Üniversite de öyledir zaten, finansal muhasebeyi geçmediyse, 

maliyet muhasebesinden gün alamıyorsun. Maliyeti geçmediysen, yönetimi 

alamıyorsun. Ama bizde herkes mesleği farklı görüyor ve bizim yapmamız 

gereken işlere herkes gözünü dikiyor.  

 

Bunu yalnız Yeminli Mali Müşavirler için değil, Bugün Mali Müşavirler de 

bu bağlamda iyi temsil edilmediği için, Maliye de iş takipçisi haline 

gelmişlerdir. 1981 yılında, burada olsa Alkan FİDAN, ben ve Fikret ÖCAL 

hoca, onun Başkanlığında bir bildiri var üçüncü eğitim sempozyumunda,  

“bize Mali Müşavir derseniz, denetim fonksiyonumuzu tarif etmezseniz, 

bizi Maliyede iş takipçisi yaparsınız”. Aslında Maliye Bakanlığı’nda her 

kesimde “Yeminli Mali Müşavir” demek, on yıllık Mali Müşavirlik 

hizmetinden sonra bir sınav geçiren “saygın kişi” demek. Bunun hangi 

gruptan geldiği önemli değil. Ve artık vergi idaresindekiler de aynı sınava 

giriyor. Aynı sıkıntıdan, aynı eziyetten onlar da geçiyor.  

 

 



KATILIMCI 

 

Bin kişi girmeden aldı. 

 

MASUM TÜRKER 

 

Hayır, almadı, onlar da özel sınavdan geçti. Almasalardı, zaten alacaklardı. 

Yani bakın, meslekte bizi birbirimize düşürmek için böyle mantıklar 

yapılıyor. 

 

Ben bir şey daha söyleyeyim size; Burada Sayın ONARAL’a ve o dönem 

beraber çalıştığı arkadaşlara teşekkür ederiz. Bu meslek ilk kurulduğu 

zaman mantık, benim gibi piyasadan gelenlerin yeminli olmaması, 

sistemde yerimiz yoktu. Bugün gördüğünüz mozaik sistemi, sistemin içinde 

dendi ki, “her kesimin yeri olacak, serbest çalışanın da yeri olacak, o zaman 

vergi denetmeninin de değeri olacak, hesap uzmanının da değeri olacak, 

maliye müfettişinin de değeri olacak, akademisyenin değeri olacak. Hangi 

akademisyenin ama fiilen çalışan akademisyenin. Akademisyenler bu 

kararı kendi aralarında verdiler. İşte o tarihlerde, akademisyenler, zaten 

onlar her işin içindeydiler. Şimdi azalıyorlar, çünkü bir kısmı meslek 

mensubu değil, yani muhasebe hocası değil. Diğer hocalar hukukçu, tarihçi, 

coğrafyacı ayrılıyor.  

 

Şimdi değerli arkadaşlar, bakın burada bir şeyler tartışıyorsunuz. Birisine 

Allah’tan şifa dileyerek sözlerime son vermek istiyorum. Eski Denetim 

Kurulu Başkanımız, ya da bugüne kadar Başkanımız Arif beyi, mesleki 

çalışma yaptığı bir günün akşamında beyan kanamasından hala komada, 

kendinde değil. Bu her Yeminli Mali Müşavir için söz konusudur. Kendi 

başına çalışan bir Yeminli Mali Müşavir bu duruma düştüğü zaman, evine 

ekmeği götürecek, tasdiki yapanı da yok, ertesi gün de yetiştirmek zorunda, 

biz ona ne tür haklar sağlamalıyız? Bu bize örnek olmalı, bütün Yeminli 

Mali Müşavirlerimize. Ve şöyle söyleyeyim; Esas mesleğimizin tehlikesini, 

bunu anlattıktan sonra, şu anda “monitoring” diye bir grup var. Bu 

monitoring grup egemen sermayenin, dünyadaki ekonomik sermayenin 

dayattığı bir gruptur. IMF var. Dünya Bankası var. Kamu Gözetim 

Kurumları Birliği, .Borsalar Birliği diyorlar ki, “bu sivil meslek 

örgütündeki yetkileri yavaş yavaş monitoring gruba dolayısıyla devlete 

devredin”. O yapı olursa, bizim Türkiye’de de aniden hükümetler diyecek 

“uluslararası kuraldır” karşımıza çıkaracaklar.  Bu monitoring grupla ilgili 

olarak, çok teşekkür ediyorum kendisine, sayın Nail SANLI’nın Başkanlığı 

döneminde TÜRMOB da bütün kitaplar yayınlandı. Belgeler kondu. Bizim 

yayınlanan, kamuoyunu etkileyen bir “Bilanço” diye bir dergimiz vardı, o 

dergi de bu tür çalışmalar ve international haberde vardı bu.  



Şimdi, bunlar şu anda belki yok, ama takip ediliyor, bunlar bir yere 

getiriliyor. Bizim için en büyük tehlike, ilerde mesleğimizin 

devletleştirilmesi meselesidir. Mesleğimiz devletleştirilirse, işte o zaman 

nasıl olur? Yaşayacağız.  

 

Burada sesini çıkartmayan şurada bir grup arkadaş var Sakaryalı, biraz 

evvel burada bir arkadaşımızın söylediği onların başında. Adamın birisi 

demiş ki, siz tasdik neden yapıyorsunuz”, büyük bir şirket grup, 60 bin lira 

tasdik parası ödüyorlar. Siz 10 bin lira bağımsız denetim parasıyla idare 

edebilirsiniz. Bunların içi yanık anlatmıyorlar. ayaklarına kadar gittim, 

kimdir? Ne yapıyor? Niçin yapıyor? Bunun sözü, özü nedir, baktım. O 

baktığım şey hepinizin adınadır. Onun için bu bütçeyi, miktarı ne olursa 

olsun, önemli değil. Bu bütçeye dayanarak, arkadaşlarımızın bize mesleğin 

geleceğini inşa edecek işler yapmasını diliyorum. Kendilerine teşekkür 

ediyorum.  

 

Ben bugün başlayan, bugün aynı zamanda beş ilde şu anda Ramazan 

dolayısıyla erken kongre yapılıyor. Başka illerde SMMM Odalarında da. 

Hem bizim partnerimiz olan SMMM’lere, hem YMM’lere alınacak 

kararların hayırlara vesile olmasını, bunlara ilişkin, geleceklerini güvence 

altına alacak bir yapının inşa edilmesi dileğiyle hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Sayın Masum TÜRKER’e teşekkür ediyoruz. Arif arkadaşımıza da acil 

şifalar diliyoruz. Sayın ABBASOĞLU buyurun. 

 

MEHMET NADİ ABBASOĞLU 

 

Teşekkür ediyorum sayın Başkan. Sayın hazirun hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Ben aslında söz almayı düşünmüyordum ama, söz alma 

gereği duyduğum için, sayın Başkan’dan rica ettim. O da olumlu gördü, 

teşekkür ediyorum.  

 

Şimdi yanlış anlaşılan bir, iki tane konu var. Onu aydınlatmamız gerekiyor. 

Birincisi, sayın Başkan izah etti, gayrimenkul alımıyla ilgili. Aşağı yukarı 

1,5 seneden fazla bir gayrimenkul araştırmamız oldu. Elimizdeki bütçeyle 

alabileceğimiz gayrimenkulleri karşılaştırdığımız zaman, İstanbul’un 

tabirimi mazur görün, varoşlarında veya kuş uçmaz, kervan geçmez 

yerlerinde ancak arsa alabileceğimizi, ama son zamanlardaki, özellikle 

geçen sene yaşadığımız ekonomik krizden dolayı, karşımıza bir fırsat 

çıktığını gördük. Bu fırsatları araştırırken, evet günden güne daha iyi 



fırsatların oluştuğunu gördük. Ama en son aldığımız , arkadaşlar bizim için 

bir fırsat. Bu binanın birim metre kare değerini biz 5.800,00 Türk Lirası’na 

aldık. Maslak’a gidiyoruz. Maslak İş Merkezi’ni hepimiz biliyoruz. 

Türkiye’nin, İstanbul’un plaza mantığında yapılan ilk binalardan bir 

tanesidir. Siz normal ekonomik şartlarda bırakın burayı 5.800, 00 TL 

fiyatla almayı, 5.800,00 Dolar’a dahi alamazsınız. Hepimiz bulunduğumuz 

ofisleri, yaşadığımız evleri göz önüne alalım, metre karesi 5.800,00 liradan 

Maslak gibi bir yerde satılık bir daire varsa, ben kendi adıma hemen 

alıyorum, birincisi bu.  

 

İkincisi, huzur haklarıyla ilgili sınırlandırma yapılması önergesi verilmek 

istendi. Ben bir Yeminli Mali Müşavir olarak, İstanbul Yeminli Mali 

Müşavirler Odası’nın üyesi olarak, bir üyemizin böyle bir teklifte 

bulunmasını dahi kendime zul addediyorum. Ben şahsen aşağı yukarı 

dokuz senedir İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetimindeyim. 

Bu zamana kadar ne Sezai Başkanım döneminde, ne Vehbi Başkanın 

döneminde, prensip olarak aylık dört oturumdan fazla hiçbir arkadaşımız 

huzur hakkı almamıştır, birincisi bu.  

 

Sezai üstadımın söylediği gibi, siz zannediyor musunuz ki, biz haftada bir 

toplanıyoruz. Burada Odalardan gelen meslektaşlarımız, sayın Başkanlar 

var. Biz bir Yönetim Kurulu toplantısını yaparken, Anadolu’dan gelen Oda 

Başkanlarından bir arkadaşımız aynen şu ifadeyi kullandı, “üstat siz ayda 

bir mi toplanıyorsunuz, iki ayda bir mi toplanıyorsunuz”, “hayır, biz her 

hafta toplanıyoruz” dedim,  “bu kadar imza ne” dediler. Yani biz İstanbul 

Yeminli Mali Müşavirler Odası’nı amiral gemisi olarak görüyoruz. 

TÜRMOB’a başkanlar çıkaran, yöneticiler çıkartan bir Oda olarak 

görüyoruz. Daha sonra İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim 

Kurulu huzur haklarının sınırlandırılmasıyla ilgili teklif yapma cüretini 

gösteriyoruz, ben sadece teessüf ediyorum.  

 

Yemek giderleriyle ilgili, bakın 2016 personel yemek giderlerini 

söylüyorum, 59 bin lira 2016 yılında. 2017 yılında 53 bin lira. 35’inci 

sahife Faaliyet Raporu, oradan okuyorum. 2018 yılında 82 bin lira. 2019’un 

ilk üç aylık dönemindeki gideri 25 bin lira. Siz zannedersem bu dört yılı 

topladınız 220 bin lira oradan gördünüz.  

 

Şimdi personel giderinin olduğu bir yerde  200 bin lira yemek parasının 

oluşmayacağını tabii ki biliyoruz. Bakın bizim İstanbul Yeminli Mali 

Müşavirler Odası’nın temsil ve ağırlama giderlerine bir bakabilir misiniz? 

Yılda ne kadar harcama yapmışız. 2018 yılında 58 bin lira, 2017 yılında 72 

bin lira, 2016 yılında 67 bin lira. Siz zannediyor musunuz ki, İstanbul 

Yeminli Mali Müşavirler Odası oturduğumuz yerden temsil ediliyor. Siz 



zannediyor musunuz ki, burada her hafta 60 – 70 tane Yeminli Mali 

Müşavir arkadaşımız mesaisinden fedakârlık ediyor, mevzuat adına, 

yeminli odası adına platform toplantısına katılıyor. Ne yapacağız onlara? 

Simit ve çay ikram edip, teşekkür edip, uğurlayacak mıyız? Tabii ki onları 

yedireceğiz. Tabii ki onları ağırlayacağız. Hiç kimse kusura bakmasın.  

Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim söz için.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Sayın ABBASOĞLU’na teşekkür ediyoruz. Tabii bu platform biliyorsunuz 

on kişi başladık, 70 – 80 kişiye kadar geldi. Buraya severek gelen 

meslektaşlarımızı ben izliyorum. Severek gelen arkadaşlarımıza mütevazı 

bir ikramda bulunsak, ne lazım gelir baylar? Bir de bizim o zaman bir 

ustamız vardı. Galiba o ayrıldı. O çünkü çok muktesip bir adam, yani çok 

hesaplı bir adam, ayrıldı galiba değil mi? 

 

VEHBİ KARABIYIK 

 

Devam ediyor part time.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Baylar kusura bakmayın, yani hepsine her türlü eleştiriye açığız ama biraz 

nezaketen olsun.  Yani birbirimizi böyle yaralayacak şeyleri yapmamamızı 

diliyorum.  

 

Evet, şimdi burada bir önerge var bütçeyle ilgili değil mi? Okuyun Hakan 

bey.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Bütçedeki fasıllar arası aktarma yetkisinin oylanmasından ve bütçenin 

oylanmasından önce iki tane önerge var. Bu önergeleri sırasıyla 

okuyacağım. Birinci önerge, 

 

“Divan Başkanlığı’na, 

Faaliyet Belgelerinin verilmesi karşılığı ilk yirmi faaliyet belgesinin her 

biri için 10.00 TL. Sonradan gelen on faaliyet belgesinin her biri için 50,00 

TL. Otuzdan sonra her bir faaliyet belgesi için 200,00 TL ücret takdir 

edilmesinin Genel Kurul da görüşülmesini arz ederiz. 

 

Teklif sahibi Muammer ÖZKOCA” 

 



DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL    

 

Bu önergeyi biraz açıklar mısınız Muammer bey pek anlaşılmadı? Yani şu 

andaki rakamlar ne, ne ekliyorsunuz? 

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Arkadaşlar tekrar merhaba, ben de tam sağlıklı bedel yoktu ama, birkaç 

tane simülasyon yaptım. Şimdi bazı arkadaşlarımız faaliyet belgesi aidat 

ödeyemediği için alamadılar. Ve çok üzüldüm.  

 

VEHBİ KARABIYIK 

 

Yok, veriyoruz, veriyoruz, vermek zorundayız. 

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Ama sıkıntı oluyor. Bir yere imza atacak öyle alacak, 50,00 lira faaliyet 

belgesi alıyorsun. Çok fazla. Yani iniş yapacaksınız. % 35’ini devlet 

alacak, % 15’ini de Oda alacak, bir şey kalmıyor, zaten arkadaşımızın pek 

işi yok. Şöyle dedim ben, ilk yirmi faaliyet belgesine 20,00 lira aldığınızda, 

sonra gelen on faaliyet belgesinde 50,00 lira alacağınız ki daha sonraki 

aşamada, zaten muhtemelen 1 milyon lira sonunda para getiriyor. Yani çok 

iş yapan arkadaşlarımız, çok rapor yazan arkadaşımız faaliyet belgesine 

200,00 lira versin, çünkü onun geliri var orada. Hem adaleti sağlarız, hem 

de Oda’ya daha fazla gelir sağlanır. Yaklaşık 26 bin faaliyet raporunu 

ürettik, zaten biz 1 milyon civarında daha fazla gelirimiz olsun. Ama az 

kazanandan da az alıyorsunuz, çok kazanandan da çok alıyorsunuz, ben 

bunu önemli olarak buldum. Takdir eder ve uygularsanız, gerçekten işi 

olmayan, az para kazanan arkadaşlarımıza moral vermiş olursunuz.  

 

İkinci bir önerim de, burada fazla alınan paralarla ilgili olarak, yani, nisbi 

aidat veyahut da maktu aidatlarda aidat borcunu ödeyemeyen 

arkadaşlarımız var. Onlara aynen seyahat acentelerinde olduğu gibi, aidat 

giriş yapalım ve onlara bağış iadesini geri verirsiniz, yani orada 

arkadaşlarımızı zorlamayın. Girdi, çıktı yaparsınız, orada gelir oluşuyor 

zaten, simülasyon ortamını Genel Kurul ….bırakalım, ancak bu ücreti geliri 

olmayan, işi olmayan arkadaşlarımıza aidat borçlarının karşılanması 

konusunda önerimi dikkate alın, bu rakamlar gerçekten adaletli bir rakam.  

Teşekkür ediyorum.  

 

 

 



DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Muammer beye teşekkür ederiz. Bir tek şeyi anlamam lazım. Şu andaki 

rakamla bunlar arasında ne fark var? 

 

MUAMMER ÖZKOCA   Şu anda 50,00 lira alınıyor. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL   Öyle mi? 

 

MUAMMER ÖZKOCA  

 

Evet, 20,00 lira olandan ben 10,00 lira diyorum. Ondan sonraki on tane 

olandan 50,00 lira olsun, ondan sonraki olandan, 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Anladım, az olandan az olsun, diğerlerinden çok olsun. 

 

VEHBİ KARABIYIK    Otuzdan sonra 200,00 lira alalım diyor.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Yönetime soralım, bu gelir kaybı güncel olur mu? 

 

VEHBİ KARABIYIK  

 

Sayın Başkan teşekkür ederiz Muammer beye. Fakat biz bunu Oda 

Başkanlarına da soruyoruz, Tek başımıza yapamıyoruz. Sekiz Oda birlikte 

yapıyoruz. Müsaade ederseniz, bize yetki verin, bunu görüşelim, bunu 

yerine getirmeye çalışalım. Küçüklere de haklısın, elden geldiğince dikkat 

ediyoruz ama, bu daha iyi bence. Öneri olarak alalım, bunu da oylama 

yapalım.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Şimdi Muammer arkadaşımızın, şimdi Muammer hocanın önergesiyle 

gelen rakamlar netleşti. Yani ben bilmiyordum bu rakamları, onun için, bu 

şekildeki bir önerge Yönetim Kurulu tarafından da prensip olarak 

benimsenmekle beraber, diğer YMM Odaları kendi aralarında bir 

komprime sağladıkları için, bu önergenin burada oylanmayarak, YMM 

Odaları Başkanlar Kurulunda gündeme getirilmesi mercudur. Ben güzel 

anlatıyorum bu cümleleri. Tamam mı Muamer’ciğim? Peki.  

 



Bunu oylamıyoruz, bu öneriyi Başkanlar toplantısında değerlendirmek 

üzere, çünkü bağlamayalım dedim. Baylar diğer Odalarla aramızda bir 

centilmenlik anlaşması var. Ama prensip olarak Muammer hocanın 

söylediği, az çalışandan daha az alınması prensibini benimsiyor. Evet 

baylar geçelim. Buyurun. 

 

DURSUN AYDIN 

 

Faaliyet Belgelerinin özellikle biz İstanbul dışında olan arkadaşlar için, 

aylık bir geçerlilik süresi var. Ben daha önce bunu Yönetime aktarmıştım, 

ama herhalde bilmiyorum yasal bir şeyi yoksa, bunun altı aya çıkarılması 

mümkün müdür geçerlilik süresinin? Alındığı tarihten sonra geçerlilik 

süresi. 

 

VEHBİ KARABIYIK 

 

İstanbul dışı için mi? 

 

DURSUN AYDIN 

 

Evet. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Baylar çok haklısınız da, üç ay yapılmasının sebebi Oda’ya gelir sağlamak. 

Yani net ve açık, biz de bunları yaptık, onun için söylüyorum. Dursun 

beyin önerisini Yönetim kendi içerisinde değerlendirsin, yani mümkünse 

bunu, teşekkür ediyorum.  

 

Evet, devam edelim. 

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Evet, ikinci önergeye geçiyoruz değerli arkadaşlar.  

 

“Divan Başkanlığı’na,  

Odamızın mesleki alanda çalışmalar yapması, mesleğin gelişmesinin 

sağlanması, mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunması, üyeler 

arasında dayanışmanın sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, 

sayıları en az üç, en fazla yedi kişiden oluşacak şekilde çalışma grupları 

oluşturulmasının ve bütçeden pay ayrılmasının görüşülmesini arz ve teklif 

ediyorum. Önerilen çalışma grupları yedi tane eğitim çalışma grubu, 

meslek mevzuatı ve bilim çalışma grubu, piyasa araştırmaları çalışma 



grubu, sosyal faaliyetler çalışma grubu, haksız rekabet, reklam yasağı, 

meslek etik kurallarının uygulanmasının takip çalışmasının grubu, 

sertifikalı teknoloji kurulu, kalite kurulu, strateji geliştirme grubu. 

Teklif sahibi Muammer ÖZKOCA” 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL     

 

Muammer hoca ben bunu anlamadım, ne demek istiyorsun? 

 

MUAMMER ÖZKOCA     

 

Bizim yönetmelik komisyon kurulmasına  izin veriyor. Buradaki esas konu, 

Genel Kurul görev versin. Yani komisyon kurulması görevi versin. 

Kendilerini zorunlu hissetsinler. İsteğe bağlı olmaktan çıksın, Denetim 

Kurulu da bunun denetimini yapsın ve kişiler atansın, kamuoyuna da 

bildirilsin, bu komisyonlar kurulmuştur, komisyona gelen elemanlar 

şunlardır, olay budur.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Efendim, Muammer bey diyor ki, tercüme edeyim, çünkü önce benim 

anlamam lazım, biliyorsunuz. Bu Yönetim Kurulu yetkisi dahilinde 

komisyonlar saymış yedi, sekiz tane, bunlar Yönetim Kurulu ihtiyarında 

olmasın, bunları Genel Kurul Kararı’na bağlayalım, biraz da zorunlu olsun 

diyor. Öyle değil mi Muammer hoca? 

 

Şimdi baylar kusura bakmayın “böyle bir Genel Kurul Kararı, Genel Kurul 

felsefesine uygun mu, değil mi?” diye düşünüyorum. Ama Yönetim’le bir 

konuşalım. Yönetim ne diyor bu konuda? 

 

SABRİ TÜMER   

 

Zaten Başkanım var komisyonlar, çalışıyor, üretiyor. Muammer beyi 

komisyonların içine alırız bu önümüzdeki devre.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Alsaydınız, bugüne gelmezdik zaten. Kardeşim adamı almamışsınız. 

 

VEHBİ KARABIYIK 

 

Ama, O Başkanlık istiyor. 

 



DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Peki, şöyle bu Muammer beyin önerisini bir kere tartışmamız gereken şey 

şu; Genel Kurul Kararına bağlansın mı? Bağlanmasın mı? Bunu oylamamız 

lazım.  

 

Bağlanmasın diyenler ellerini kaldırsınlar, bağlanmadı Muammer hoca, 

ama Yönetim bu öneriyi değerlendirsin, tamam mı? Bakın, ne kadar adil 

yönetimimiz var.  

 

Devam edin Hakan bey.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Fasıllar arası aktarma yetkisi, 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Fasıllar arası aktarma yetkisi zaten var. Bu genel kural olarak var. Bunu da 

müsaade ederseniz oylarınıza sunuyorum, oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

Devam edin lütfen.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Bütçeyle ilgili, 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Bir de bütçeyle ilgili konuşuldu. Masum bey bile konuştu dikkat ederseniz. 

Masum beye ne oldu, bilmiyorum, eskiden çok konuşurdu, ama şimdi 

müeddep bir Yeminli Mali Müşavir olarak orada oturuyor, kendisine 

teşekkür ederiz. 

 

Evet, bütçeyi de oylarınıza sunuyorum, oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

 

Evet, baylar bunu da bitirdik. Evet, evet, Yalçın BIÇAK beyin bütçe 

konusunda şerhi var, “oy çokluğu” diyelim.  

 

Ne kaldı? Evet, devam edelim Hakan bey. 

 

 

 

 



HAKAN TAŞTAN 

 

9’uncu maddede, yönergelerin görüşülmesi, oylanması ve onaylanması var, 

ama henüz bize ulaşan bir yönerge yok. Var mı? 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Yok, diğer gelen önergeler dışında.  

 

SABRİ TÜMER 

 

Saygıdeğer üstadım, daha önce disiplin, ihale ve tahkim yönetmelikleri, 

şimdi bunu personel, harcırah ve yönergesi, şu an hazırlık safhasında, 

yetiştiririz diye, maalesef yetişmedi. Bilahare Genel Kurula bildirmek 

üzere arz ediyoruz.  

 

Sayın Başkanımız bir hususu açıklamak istiyorum, çok önemli bir nokta 

var, nisbi aidatla ilgili. Şimdi saygıdeğer arkadaşlarımız aidatla ilgili bazı 

arkadaşlar suç duyurusunda Cumhuriyet Savcılığı’na, bu bizim Odamız da 

değil, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızda 

yönetmelikte olmasına rağmen, İSMMO para topluyor “nisbi aidat” diye 

Cumhuriyet Savcılığı’na, “Mahkeme Kararına uymuyor” diye. Cumhuriyet 

Savcılığı, konu benim dışımda diyerek, bununla ilgili bir bilirkişi heyeti 

oluşturuyor bir profesörün başkanlığında, bu bilirkişi heyeti inceliyor ve 

Cumhuriyet Savcılığı’na rapor ediyor, diyor ki, “bu Odaların SMMM 

Odaları ve YMM Odalarının yönetmeliğindeki bu maddeyi iptal 

edemezsiniz, bu madde tamamen TÜRMOB’un yönetmeliğindeki madde 

iptali ile ilgili dolayısıyla Odaların nisbi aidat almasında herhangi bir 

sakınca yoktur”.  

 

Cumhuriyet Savcılığı bunun üzerine diyor ki,  

“İstanbul SMMM Oda Yöneticileri suç işlememiştir.” 

İlk reddediyor olayı. Bu bir, TÜRMOB için de aynı.  

 

İki, Bizi geçen biliyorsunuz Vergi Müfettişleri incelemeye aldılar. 2016,  

2017,  2018 yıllarımızı incelediler. Tetkik de bazı arkadaşlarımızın aidatı 

niye birikti falan diye. Biz bu iptal neticesi durdurduk, ne olacak diye. 

Buralarda bunlar bekledi ve teftişten sonra da raporunda inceleme elemanı 

“hayır, bu TÜRMOB’un yönetmeliğidir, sizin yönetmeliğiniz değil, 

toplamak mecburiyetindesiniz” diye, zimmet çıkarır diye, raporunda 

özellikle belirtti.  

 

Bunu bilmenizi istiyorum. Bunu özellikle size açıklamak gereğini duydum.  



Teşekkür ediyorum, sağolun Başkanım. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Teşekkür ederiz, Sabri bey durumu netleştirdi. Şimdi Hakan bey ne kaldı? 

Onu bitirelim lütfen. 

 

HAKAN TAŞTAN 

 

10’uncu maddeye geldik değerli arkadaşlar bitirmek üzereyiz.  

Yönetim, Denetim ve Disiplin ve de Birlik Temsilcilerimizin adaylarında 

bir değişiklik yok. Aday başvurusu sona erdi. Daha önce okumuştum. Bir 

kez daha okumama gerek var mı? 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Yok.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Yoksa, sadece adaylardan konuşmak isteyenler Başkan,  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

Bence seçilecek adayların ayrıca konuşmasına gerek yok, zaten 

seçilecekler.  

 

Pardon, dilekler bölümünde bunu söyleyeceğiz. 

 

Şimdi bu arada seçimin nasıl işleyeceği konusunda, belki arkadaşlar biliyor 

ama Hakan bey kısaca bir açıklama yapsın.  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Evet, Talha beye söz vermeden evvel, ben oy pusulalarının nasıl olacağını 

ve nasıl oy kullanılacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar.  

Bir kere yarın oy kullanmaya geldiğinizde artık yarın yetki İlçe Seçim 

Kurulu’nda olacağı için yetki, mutlaka yanınızda nüfus cüzdanınız, 

ehliyetiniz, pasaport, TÜRMOB Kimlik Kartı geçerli olacağı gibi, 

Odamızın vereceği Kimlik Kartı da geçerli olacaktır. Bunlardan bir tanesi 

mutlaka yanınızda olsun. TC numarası olan resmi bir kimlik, ama 

TÜRMOB Kimliği de bu arada geçerli, Odamızın vereceği kimlik de 

geçerli, yönetmelikte yazıyor çünkü.  



İkincisi, iki tane oy pusulası olacak. Bir tanesi Kurullarla ilgili olacak, 

Yönetim, Denetim ve Disiplin, aynı sayfada olacak yönetmelik gereği. 

Örneğin, Yönetim Kurulu’yla ilgili bir tane grubumuz var. Mozaik Grubu 

göreceksiniz. Sağ tarafında bir kutu olacak. Alt tarafında kimlerin aday 

olduğunu göreceksiniz. Hemen yan tarafında da bağımsız adayların isimleri 

olacak. Şu duruma göre Talha APAK ve Muammer ÖZKOCA olacak. 

Dolayısıyla Yönetim Kurulu’nda oyunuzu ya mozaik grubuna vereceksiniz, 

ya Talha APAK’a vereceksiniz, ya da Muammer ÖZKOCA’ya 

vereceksiniz. Bunlardan bir tanesine işaret koyacaksınız. Sağ tarafında 

kutucuk olacak. Birden fazla işaret koymanız halinde, oy maalesef geçersiz 

olacak.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Yani “ben üçünü de seviyorum” deme hakkınız yok  

 

HAKAN TAŞTAN 

 

Denetim Kurulu’nda sadece mozaik grubu olacak. Başka seçenek olmadığı 

için ya boş geçeceksiniz, ya da mozaik grubuna vermek durumundasınız.  

 

Disiplin Kurulu’nda yine mozaik grubu var ve sadece bağımsız aday olarak 

sağ tarafında Sinan ARSLAN olacak. İster Sinan ARSLAN’a oy 

vereceksiniz, istiyorsanız mozaik grubunun yanındaki kareye çarpıyla 

işareti atabilirsiniz.  

 

Geliyoruz ikinci pusulaya, ikinci pusula yine sol tarafta mozaik grubu 

olacak tüm delegelerin isimleri olacak. İster mozaik grubuna tik ya da çarpı 

atacaksınız, ya da sağ tarafta yine bağımsız adaylar olacak. Bu bağımsız 

adayların sayısı, sekiz tane bağımsız aday olacak. İster sekiz ayrı adaydan 

herhangi bir tanesine, isterseniz mozaik grubuna oyunuzu vereceksiniz. 

Birden fazla çarpı, ya da tik işareti koyarsanız, oyunuz maalesef geçersiz 

olacaktır.  

 

İlçe Seçim Kurulu’nun onaylı listeleri üzerinde yapacaksınız. Kabinlerde 

kalem olacak. Dışarıdan oy pusulası getirerek sakın kullanmayın, geçerli 

olmayacak. Sandıktaki arkadaşlarımız size, geçerli olacak oy pusulasını 

verecek. Kabinde işaretlemeyi yapacaksınız. Muhtemeldir ki, oradaki 

görevli arkadaşlarımız bu konuda yardımcı olacaklardır.  

 

“Sıralama nasıl olacak?” derseniz, sol tarafta mozaik grubu olacak, çünkü 

tek grup olduğu için, “önce grup” diyor yönetmelik, “sonra bağımsız 

adaylar” diyor. Bağımsız adayların nasıl sıralanacağına ilişkin ise, biraz 



sonra bağımsız adayların kendileri de katılabilir. Ad çekme yoluyla 

sıralama yapacağız. O sıralamaya göre de bağımsız adaylar sıralanacak.  

Sorusu olanlar varsa, onlara da, 

 

SABRİ TÜMER 

 

Bu oy listelerine çarpı işareti vurdu, bir tanesini çizdi, oy geçersiz.  

İsimlerden bir tanesini çizdiği zaman,  oyu geçersiz olacak. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Eskiden bir çizgi muamelesi vardı ya, “çizmek”, oyu koyduğun zaman artık 

çizme hakkın yok.  

 

Şimdi bu netleştiğine göre, söz hakkı sayın Talha APAK’ın. Sabahtan beri 

bu tarafı gözümüz görmüyor, olmadı yani, buyurun Talha bey söz sizin. 

Sonradan sayın Mustafa ÖZYÜREK. 

 

KATILIMCI 

 

Sayın Başkanım ben Belediye Başkan adayıydım Başakşehir, birkaç kişiye 

teşekkür, isim vermeden, dilekler bölümünde mi yapmam lazım. Teşekkür 

ederim. 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Tabii, tabii dilekler bölümünde.  

 

TALHA APAK 

 

Sayın Divan, değerli Başkanlarım, saygıdeğer hocalarım ve sevgili 

meslektaşlarım. Çok uzun konuşmayacağım, beş dakikayla sınırlamaya 

çalışacağım. Bağımsız Yönetim Kurulu adayı olduğum için karşınızda 

bulunuyorum. Sabahtan beri izliyorum, özellikle konuşmacıların çoğu 

Gündemi gözönüne alarak söz aldılar, konuşmacılar içerisinde 

Gündem’den çok seçime yönelik işlerden konuşuldu. Ben özellikle saygılı 

olmak için bekledim sıramı. İlgili maddede huzurlarınıza çıkmak istedim.  

 

Öncelikle Odamızın tüm geçmiş Yöneticilerini katkılarından dolayı 

teşekkür ediyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş geçmiş dönem 

yöneticilerine ve meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta 

olan yöneticilerimize de ve değerli meslektaşlarıma da uzun ömürler ve 



sağlıklar dileyerek, şu anda hasta olan ya da tedavi gören arkadaşlarıma da 

acil şifalar diliyorum.  

 

Yaklaşık 15 yıllık Mali Müşavirlik faaliyetim sonrası sınavla Yeminli Mali 

Müşavir oldum. 20 yıla yaklaşan İstanbul Yeminli Mali Müşavirler 

Odası’nın da bir üyesi olarak mesleğimi sürdürüyorum. Yeminli Mali 

Müşavirlik mesleğimin yanı sıra yaklaşık on yıl çeşitli üniversitelerde 

öğretim görevlisi olarak dersler verdim. Ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde 

köşe yazarlığı yapmaktayım. Mümkün olduğu kadar mesleğimizi ve 

Yeminli Mali Müşavirlik unvanını basında tanıtmaya ve yazdırmaya deva 

ediyorum.  

 

Uzun yıllardır Odamızda çeşitli komisyon ve komitelerde görev aldım. 

Bugüne kadar edindiğim tecrübeleri, mesleğimize ve Odamıza daha fazla 

katkıda bulunacağıma olan enerjimle bu Genel Kurulda Oda Yönetim 

Kurulu’na bağımsız aday olarak başvuruda bulunuyorum.  

 

Bilindiği gibi, Odamızda uzun yıllardır uygulanmakta olan, az öncede çok 

bahsedildiği için mozaik grup yapılanmasıyla seçimlere gidilmektedir. Bu 

yapının dışında bağımsız aday talepleriyle de çok karşılaşılmadı bugüne 

kadar. Yanlış anlaşılmak istenmem, mozaik grubunda isimleri yer alan 

arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum ve yakinen de görüşüyoruz. 

Karşınıza bir seçenek olarak çıkmış bulunuyorum. Bu duruşum, diğer 

meslektaşlarımızın şahsıyla, yani karşı listede veya ana listede yer alan 

arkadaşlarımızın şahsıyla ilgili değildi. Amacım, tamamen mesleğimizin ve 

Odamızın geleceğine yönelik bir değişim veya farkındalık yaratmaktır. 

Dünya değişiyor. Yeni neslin dünyaya bakışı değişiyor. Odamıza yeni 

meslektaşların ve yeni beyinlerin katılımı bize umut veriyor. Çok genç 

sayılmam, ben de 1960 doğumluyum. Ancak, gençlerin önünü açmak için 

öne çıkmış bulunuyorum. Bu çıkışım gençlere örnek ve umut olsun ki, 

gelecek dönemlerde daha genç, daha umut veren ve heyecan yaratacak 

yöneticilerimize sahip olalım.  

 

Meslek adına da beş tane not almıştım, onu izninizle sıralamak istiyorum. 

Bu Genel Kurul da çok farklı bir şey duyamadık. Hakikaten dünya 

değişiyor ve meslek de değişiyor. Teknoloji değişiyor. Birçok denetim 

şirketi, özellikle ülkemizde olanlar bile yarına önem verir duruma gelmiş 

bulunuyorlar. Bizler de bazı şeylerin artık farkında olmamız gerekiyor.  

 

Sıraladığım önemli hususları gündeme uyum olsun diye izninizle sıralamak 

istiyorum. Bir, meslek mevzuatımızda eksiklikler var. Vergi 

mevzuatımızda ise aksaklıklar devam ediyor.  

 



İki, Medya ve bakanlıkla olan ilişkilerde, ilişkileri biraz daha geliştirmek 

ve kamuoyu yaratmakta fayda bulunuyor.  

 

Üç, rutin, yani klasik bildiğimiz tasdik işleminin dışında, mevzuatın bize 

verdiği görevler dışında, bazı önemli görevleri de çeşitli zamanlarda 

meslektaşlarımızın gündemine geldiğini görüyoruz. Özellikle son aylarda 

ve son yıl diyelim konkordato mevzuatının mahkemeler tarafından tayin 

edilen komiserleri ve diğer bilirkişilerin içinde bulunduğum için 

söylüyorum. Birçok mahkemede Yeminli Mali Müşavirlerin çok ön plana 

çıkmış olması ve özellikle komisyonlar teşkil edilirken Yeminli Mali 

Müşavir aranılır olması sevindiricidir. Ancak meslektaşlarımızın da bu 

alanlarda farkındalığını da gündemde tutmak lazım.  

 

Diğer bir konu ise bu maddede, belediye denetimleri, hiç gündeme 

gelmiyor. Benzeri spor kulüplerinin de denetimi, Odamızda gündem 

edilmeli, kamuoyu yaratılmalıdır. Ve yine son bir aydır, içinde yoğun 

çalıştığım iki tane büyük şehir belediyesinin denetimiyle meşgulüm. Ve 

buralarda da görüyorum ki, bürokrasinin ve yerel yönetimlerde Yeminli 

Mali Müşavirlerin ne kadar faydalı olduğunu, gerekli olduğunu, özellikle 

yaptıkları özel amaçlı bile olsa denetimlerde Yeminli Mali Müşavirlerin 

çok büyük itibar ve ilgi gördüğünü görmüş olmam da beni son derece 

sevindiriyor.  

 

Dördüncü notum ise, başta haksız rekabet olmak üzere, birçok sorunumuz 

var. Ancak şu haksız rekabeti hakikaten bir ayda çözülmesi için, radikal 

tedbir, karar veya ceza neyse, hayata geçirilmelidir. Meslektaşların en 

büyük beklentileri arasında yaratan ve sorunlara yol açan konuların başında 

geliyor haksız rekabet.  

 

Beşinci ise, az önce kısaca değinmiştim. Sayın Başkanlarımızın, özellikle 

TÜRMOB Genel Başkanı’nın yurt dışı toplantılarında da hep bahsettiği, 

hakikaten de yapay zekânın ve teknolojinin gelecekte bizim mesleğimizi 

artık robotların yapabileceği ve bu mesleğin de uygulamada ciddi bir 

değişim ve dönüşüme yol açtığını, yurtdışı firmalarıyla bağlantısı olanlar 

veya yurt dışı iş seyahatlerinde olanlar bununla muhakkak 

karşılaşmışlardır. Olaya sadece Türkiye gözüyle, sadece İstanbul YMM 

Odası çerçevesinde bakmayalım. Ufkumuzu biraz daha geniş tutarak, 

içeride özellikle basın, medya yoluyla kamuoyu yaratılması, Bakanlıkla iyi 

ilişkilerin geliştirilerek akademik kurumlarımızdan, değerli hocalarımızdan 

da belli aralıklarla raporlar almak lazım, çünkü birçok üniversite aralıksız 

yurtdışı konferanslara gitmektedirler. Yabancı kurumların, yabancı meslek 

mensuplarının mesleğe bakışlarını o ortamda çeşitli ülke dilleriyle 

anlatmaktadırlar. Oralardan da ciddi katkıları Odamıza yöneltebiliriz.  



Bu vesileyle bu Genel Kurulun ülkemiz, Odamız ve mesleğimiz için 

başarılı geçmesini diler, hepinize saygılar sunarım.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Talha beye çok teşekkür ederiz. Burada Mustafa beye söz verecektik ama 

aday arkadaşlarımızdan birisi İbrahim Bey, müsaade ederseniz Mustafa bey 

daha genç, bu arkadaşımıza söz verelim. Buyurun İbrahim Bey.  

 

İBRAHİM AKBAYRAK 

 

Sayın Divan, değerli hazirun, biz bu Odamızın Genel Kurulunu yapacağız, 

yarın da üç yıl için Odamızın Kurullarını belirleyeceğiz ve TÜRMOB’a 

delegasyonlarımızı belirleyeceğiz. Ben şu anda mozaik listeyi 

eleştirmeyeceğim, fakat mozaik listenin eki temsili eleştireceğim. Bizzat 

kökenlerimizi ve kökenlerimizin sayısına göre bir nisbi temsili 

öngörüyoruz, alt tarafı bu. Biz mozaik listeye serbestten gelenler olarak bir 

ön seçim yapıyoruz, bu ön seçim için bizler de bulunduk. Genç olduğum 

için önce oraya yönlendirildik. Orada bir seçim yaptığımızı bile düşündük, 

ama otelde o gün listeler belirlenmiş, oradaki listeler orada belirlendi, 

bizzat genç arkadaşlar listelerdeki olan kişileri bilmiyorduk, o an kişileri 

bilmiyorduk. Blok liste var. Tabii bloksa doğal olarak bütünleşmeyi 

getiriyor. Biz o bütünleşen listeyle bir yarışa girdik. Gayet demokratik bir 

yarış, bizlerin de bir hakkı var burada. Nihayetinde 204 oydan, 62 oy 

aldım, % 30’a tekabül ediyor. Bu da alınan oyların % 30’u, fakat herhangi 

bir TÜRMOB delegasyon temsili öngörmedim. Diyelim ki, bakın biz hesap 

uzmanıyız, unvan olarak değil ama, hesaplama konusunda uzmanız. 76 oyu 

geçseydim, 77 oy alsaydım, o zaman dokuz delegeyi benim belirlemem 

gerekiyordu düz mantığıyla. Fakat biz orada delegasyonda yer bulamadık. 

Bunun için de Genel Kurul da aday olmayı doğru bulduk. Bazen işte böyle 

“yıpranırsınız, güveniniz olmaz” dediler, fakat bizim güvenimiz var. Genç 

arkadaşlarımız bunları çok iyi biliyorlar.  

 

Kısacası bloklaşmış liste istemiyoruz. Orada % 30 oy aldığımız zamanda, 

bizim Genel Kurulda bir karşılığımız olması gerekiyor. Bunlar, bizlerin 

kendi içimizde yaptığımız seçim sonucunda. Bunlarla ilgili bir şey yapmak 

istemiyorum. Genç arkadaşlar neler yapmak istiyor? Meslekle ilgili neler 

yapmak istiyor? Ben daha altı başlık altında sıralayacağım. Bir kısmı çok 

elzem yapılması gerekiyor.  

 

Mesela mesleğimizin destek verilecek KOBİ’ler arasında yer alması 

gerekiyor. Bizler ilk kuruluş örgütlenme giderlerimizi veya alt yapımızı 

geliştirmek için, desteklenen KOBİ’ler olarak bizim Yeminli Mali 



Müşavirlik grubunun veya mercek grubumuzun tanımlanması gerekir. 

Bugün bir bağımsız denetim şirketi kurulurken devreye giriyor 60 bin lira 

gibi gider ortaya çıkıyor.  

 

Bakın, Perşembe günü sosyal medyada bir takım gelişmeler var. Ankara 

Baro Başkanı, Adalet Bakanı ve Maliye Bakanı biraraya gelmişler ve bu 

yapılacak vergi reformunda avukatların KDV oranlarını indirilmesini 

konuşmuşlar ve büyük olasılıkla söz aldılar. Bu gözüküyor. Çünkü şöyle 

bizler vatandaşız, avukatlık hizmetlerine beraber ulaşmasını istiyoruz, daha 

ucuzlatılmasını istiyoruz, Bakın avukatlık, hizmetlere insanlar ihtiyaç 

duyduğunda gelişir. Biz de ise, SMMM’lik de mesela her ay beyanname 

verirler, her ay muhasebeciye ödenir. Hâlbuki esnafı ve daha üst kademeyi 

diyelim, mesela TOBB’daki üyelere bunu anlatmamız gerekiyor. Hâlbuki 

bize her ay ödeme yapıyorlar yeminlilik konusunda, yeminlilik konusu da 

aynı şekilde. Aslında bizlerin de KDV oranının indirilmesi gerekiyor. Biz 

burada müdahil olmamız gerekiyor. Eğer, diğer avukatlık kesimi böyle bir 

hak arayacaksa, biz burada müdahil olmamız gerekiyor.  

 

Bakın, yeni bir tebliğ çıktı. Elektronik olarak tam tasdiklerin yollanması, 

sadece Gelir ve Kurumlar için, 2019 için kâğıt ortamında veya elektronik 

olarak. Tebliği okursanız taslağı, orada bir madde daha var. O maddede 

şunu söylüyor, “mücbir sebep halleri”, mücbir sebep hallerini Maliye 

Bakanlığı belirler. Yaklaşık üç aydır, mücbir sebep hallerini konuştuk. 

SMMM’ler özellikle bunu çok dile getirdi. Çok ölümler oldu. Mücbir 

sebep halleri, eğer taslak halinde olan tebliğde şu an biz müdahil olmazsak, 

bu tebliğ böyle geçecek. Taslak gibi geçecek. Biz orada mücbir hallerin 

belirlenmesinde aktif rol almalıyız. Mesela biz Mayıs ve Haziran aylarında 

gelir tam tasdik, kurumlar tam tasdik raporları veriyoruz. Diyelim ki, bu 

aylarda mücbir bir halimiz oldu, hastalandık, bir yakınımız öldü veya bir 

operasyon geçirdik, raporların tesliminde gecikebilmeliyiz. Bir kurul 

raporu, bir heyet raporu alıp bunu teslim ettiğimizde, bize mail bir süre 

verilmesi gerekiyor.  

 

Odamızın yakınlarda yaptığı güzel bir çalışma oldu, rapor formatı 

oluşturuldu yazılı olarak. Ama biz bunu inceledik, burada asgari şartların 

yer aldığı gözüküyor. Eklerin ne olduğu da gözüküyor. Fakat işte eksik yazı 

gelmemesi için neler yapılması gerekiyor, yaşanan deneyimlerden. Veya 

orada temsili firmalar olması lazım ki, firmanın ismini kapatırız x veya y 

firması deriz. Örnek temeli olur. Tam takım bir rapor olacak, yaklaşık 70’e 

yakın rapor yazıyoruz. Ücret tarifesi de var. Bu konuda bir çalışma 

yaparak, bir rapor havuzu oluşturabiliriz. Hatta dijitalleşmeye de geçiyoruz. 

Bu sene iki tane rapor, gelir ve kurumlarda elektronik olarak yollamak 

imkânımız olacak seçimlik olarak.  



 

Haksız rekabette, haksız rekabet yaratan promosyon fiyatları var 

arkadaşlar, üstatlarım. Bu haksız rekabette fiyatlar şöyle uygulanıyor, 

biliyorsunuz satış yapan firmalarda kâr mantığıyla gidiyoruz. Yakında bu 

noktaya da gelir, bu çok kötü bir şey. Tam tasdiki yapana, KDV indirimli, 

tam tasdiki yapana bağımsız denetimi promosyon 10 bin lira, böyle fiyatlar 

var. Bunları yakından takip edeceğiz ve daha güçlü yatırımlar 

uygulamamız gerekiyor. Bunları biz gençlerde yapabiliriz. İşimiz yoksa 

çok fiyat kırabiliriz, bizler de yapmamız gerekiyor, ama biz bunlara dikkat 

ediyoruz.  

 

Bir diğer noktada, iş geliştirmek için ne yapacağız? Maliye Bakanlığı 

“bizim müşterimiz olmaz” dedi üstadımız, biz bunu nasıl anlatacağız. Biz 

firmanın değerlemesini düzelttik. Maliye daha fazla karşılık Kurumlar 

Vergisi aldı. Bir sürü amortismandan hatalarını düzelttik, Maliye daha fazla 

Kurumlar Vergisi aldı. Bizim bu şekilde yapmış olduğumuz katkıyı Maliye 

tespit edemez. Ama biz hep maliyeden değerimizi bilmesini beklemeyelim, 

bir B planımız olsun. Ne yapacağız? Onların meclis toplantılarına 

gideceğiz, Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini anlatacağız. Biz kendimizi 

davet ettireceğiz bence Başkanım. Bu olmazsa ekonomik kanallarında, yani 

bugün Bloomberg'e çıkabiliriz, Haber Türk’e çıkabiliriz, gündemdeki olan 

konularda Mali Müşavirler daha etkin olması gerekiyor. Eğer biz 

TÜRMOB da Yeminli Mali Müşavir olarak daha etkin olursak, inanın 

Maliye Bakanlığı bir sürü açıkları kendisine sormak durumunda kalır. 

Çünkü oradaki kanunları en iyi biz biliyoruz. Mevzuatı en iyi biz biliyoruz. 

Ve bu konuda daha etkili olmamız lazım.  

 

Aynı meslek geleceği için “hep birlikte” diyorum, saygılar sunuyorum.  

 

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

İbrahim beye teşekkür ediyoruz. Aday olanlara söz veriyoruz, pardon 

delege. Şimdi baylar müsaade ederseniz, Mustafa ÖZYÜREK çok uzun 

zamandır bekliyor. Buyurun sayın Başkan. Herkese söz vereceğim, merak 

etmeyin. Yalnız patlıcan hikâyesini anlatacağım, onu da söyleyeyim size.  

 

MUSTAFA ÖZYÜREK 

 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, dört saattir yoğun bir tempoda 

çalışıyoruz. Öncelikle Divan Başkanımıza demokratik tavrı ve sabrı 

nedeniyle teşekkür ederim. Ben daha çabuk bir toparlama yapacağını 

tahmin etmiştim, ama çok sabırlı ve herkese söz hakkı veriyor, onu da 



kutluyorum. Ve Yönetim Kurulu başta sayın Vehbi KARABIYIK olmak 

üzere, Yönetim Kurulu’nda görev alan arkadaşlarıma çok teşekkür 

ediyorum. Üç yıl güzel bir dönem yaptılar. İnşallah bundan sonra da daha 

güzel şeyler yapılacak. 

 

Şimdi burada doğaldır, bir takım eleştiriler oluyor “niye katılım daha az” 

deniliyor. Fakat bu eleştiri, buraya katılanlara ifade edilenlere, yani 

hepimiz gelmişiz, “niye az katılım” diye ifade etmenin bir anlamı yok ki, 

zaten gelmişiz. Buraya gelmeden evvel duyurma şansımız yok. Onlar zaten 

ilgilenmiyorlar. Onun için bu bütün toplantılarda yapılır, “niye bu kadar 

azız” diye eleştirilir. Ama bu katılanlara dönük bir ifade olduğu için bir 

anlamı olmuyor.  

 

Şimdi mozaikle ilgili, otuz yıldır Odamızda mozaik sistemi uygulanıyor. 

Hep bir uyum içinde de yönetimler oluştu, yoluna devam ediyorlar. Mozaik 

sistemi demokratik eleştiriyi engelleyen bir sistem değildir. Mozaik aday 

belirleme yöntemidir. Yani adayın mozaik yöntemiyle veya başka bir 

yöntemle belirleniyor olması, üyelerin eleştiri hakkını almaz. Mozaik de 

kendi şahsını, arkadaşlar burada Sabri bey anlattı. Kıran kırana geçen bir ön 

seçimde adaylar belirlenmiş. Mozaik olmasa da başka bir, herkes liste 

belirlese gene adaylar sınırlı olduğu için, onlar kendi aralarında ön seçim 

yapmak zorunda oldukları için gene bir kısmı listede olacak, bir kısmı 

dışında olacak. Yani bunu yöntem olarak kabul etmeye bilirsiniz. Ama bu 

yöntemin eleştiri hakkını “elimizden aldığı” noktası doğru değil, bu söz 

konusu değil.  

 

Değerli arkadaşlar, bu başta Bülent SOYLAN hazırladı. İlkin sinevizyonu 

izledik. Gerçekten duygusal bir ortam, otuz yıl önceki halimizi gördük. 

Gene birçok arkadaşımın, Bülent’in sadece saçı beyazlamış. İşte Sezai 

ONARAL o zaman hep gözlük takıyordu, şimdi gözlük taktı, çok fazla 

değişen bir şey yok. Hepimiz yolumuza devam ediyoruz. İnşallah başka 

toplantılarda gene bu sağlıkta birlikte olacağız.  

 

Şimdi otuz yıl önce, benim açımdan çok önemli bir şeydi. Şu anda çok 

konuştuğumuz İstanbul seçimleri. O zaman ben 89 seçimlerini yöneten İl 

Başkanıydım. Gene o zamanda sosyal demokratları kazanmıştı, şimdi de 

sosyal demokratlar İstanbul’u kazandı. Fakat o nedenle ben bir sıfatımı 

kaybettim. Her gören arkadaşım partide bana derlerdi ki, “sosyal 

demokratlara İstanbul’u kazandıran İl Başkanı” derlerdi. Şimdi ben bu 

sıfatımı, Canan KAFTANCIOĞLU’na seve seve vermiş bulunuyorum.  

 

Şimdi değerli arkadaşlarım, elbette çok katılalım, elbette eleştiriler olsun, 

daha çok tartışmalarımızı olsun. Benim özel bir temennim, gerçekten 



buradaki kapasite Türkiye’nin çok üstünde, kabul edelim. Diğer sivil 

toplum örgütlerine göre, TOBB’a göre, TÜSİAD’a göre, fakat biz medya 

ilişkisinde biraz çekingen davranıyoruz. İşte önemli konuları, ekonomik 

büyüme, enflasyon, işsizlik konularında biz en çok söz söyleme hakkına 

sahip olan insanlarız. Yani günlük politika, “parti politikası yapalım” 

anlamında bunu söylemiyorum. Ama insanlar, bir arkadaşımız da söyledi, 

merak ederler. Bir bakıyorum, bilir bilmez, herkes her konuda konuşuyor. 

Bizim de Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulumuzun görevlendireceği 

arkadaşlarımız sık sık medyada yer almak suretiyle, Odalarımızın, 

camiamızın görüşlerini söylemesinde ben yarar görüyorum ve bunda fayda 

var. Çünkü bazı konuları kamuoyu bilmezse, genellikle bir kabul görmezse, 

çözmek mümkün olmuyor.  

 

Şimdi biraz önce söylendi, avukatlarla ilgili KDV’nin indirilmesi meselesi, 

o bir kamuoyu oluşturma meselesi değil, o bir Barolar Birliği’nin pazarlık 

meselesi. Yani o ayrı bir olay. Maalesef Barolar bu konularda her zaman 

bizlerden daha önde giderler. Sayıları fazladır. Mecliste etkinlikleri 

fazladır.  

 

Biz sayın TÜRKER’le, TÜRMOB Yönetiminden, Parlamentoya geçmiş 

arkadaşlarınızız. Eğer bu camianın dertlerini birebir yaşamış arkadaşlarımız 

Parlamentoya girebilirlerse, gerçekten çok yararlı olur. Sayın TÜRKER 

döneminde çok çaba gösterdi, önemli yasaların çıkmasına öncelik etti. Ben 

de kendi dönemimde bu görevi yaptım. Yeminli Mali Müşavir olarak veya 

Mali Müşavir olarak parlamentoda görev alan pek çok arkadaşlarımız var. 

Fakat bu toplantılarda bulunmadıkları için, bu yönetimlerde yaşanan 

sorunları yaşamadıkları için, o kadar bizim mesleğimize ilgi 

göstermiyorlar. Mesleğimizin sorunlarının çözümüne ilgi göstermiyorlar. O 

nedenle, bildiği kadar siyasette daha çok arkadaşımızın yer alması ve hem 

parlamento hem hükümete kadar giden yolları kullanarak, bu mesleğimizi 

en üst düzeyde temsil etmesini gerektiğini düşünüyorum.  

 

Bu gayrimenkulün alınması nedeniyle Odamızın gerçekten yeri de harika 

bir yer. Artık İstanbul’un merkezi neresi diye çok tartışılıyor, herhalde 

merkezlerden birisi de orası. Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür 

ediyorum. Sayın ABBASOĞLU’na emeği için çok teşekkür ediyorum. 

Fakat bazı şeylerde alınganlık yapmayalım. Eleştirirler. Bu görevler, kaldı 

ki sabahtan beri hiç yerimden kalkmadan dikkatle izledim. Çok az eleştiri 

var. Onları da çok önemsemeyin. Hiç bahsedilmezse, hiç ilgilenilmediği 

anlamına çıkar, onun için emeğinize özellikle teşekkür ediyorum. Bu 

cesareti göstermezseniz, bu riski üzerinize almazsanız, bu riski alacaksınız. 

Bu riski aldığınız zaman da Türkiye’de değerli arkadaşlarım faili mesuliyet 

yoktur, icrai mesuliyet vardır. İş yaparsanız, eleştirilirsiniz. Hiçbir iş 



yapmazsanız, “bunlarda bir iş yapmadı” derler o kadar.  Ama eleştirilecek 

bir şey bulamazlar. O nedenle, icraatı yapalım, eleştirilere de katlanalım, 

ama doğruyu yaptığınız zaman, bir çoğunluk eleştirenler diye takdir 

ederler.  

 

Ben bu ana kadar emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle 

buranın Hazine’den alınmasında sayın ONARAL’ın büyük katkısı 

olmuştur. Yeni binamızın kendi mülkümüz olarak satın alınmasında da 

Vehbi KARABIYIK bey Yönetiminin katkısı oldu. Ben hepinize gerçekten 

teşekkür ediyorum. Yapılan işler mutlaka takdir edilir. Şu anda da takdir 

edilir, ileride de takdir edilir, bundan eminim.  

 

Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Başkan bana 

söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklar, başarılar, 

saygılar sunuyorum.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Sayın Mustafa ÖZYÜREK’e teşekkür ettik ama bir serzenişte bulunmazsak 

olmaz, o benim sınıf arkadaşım olduğu için. CHP’yi söylediği yıllarda, 

CHP’nin İstanbul’da İl Başkanıydı, ama o bugüne kadar CHP’nin 

İstanbul’da dünya gözüyle tekrar seçim kazanacağını hiç düşünmüyordu. 

Ama ben de kendisine “Mustafa arada bunlar olabilir, bakarsın dünya 

gözüyle görürüz” diyordum. Bugün bunu gördüğümüzü ifşa etmek ihtiyacı 

duydum. Tabii çok fazla geçmişimiz olduğu için, bugünlük sadece bu 

kadarını söylüyorum. Başka toplantılarda mutlaka gene bir şeyler 

bulacağımı tahmin ediyorum. 

 

Şimdi baylar burada hanımlar hiç konuşmadı. İbrahim bey sana da 

vereceğim ama, Ayfer Hanım söz istiyor, buyurun.  

 

AYFER GÜLSOY 

 

Ben Ayfer GÜLSOY. Bağımsız delege adayıyım. 2023’e hazırlanıyorum 

aslında, ben aday olmayacaktım. Ama sayın Başkan yıllar önce 2023’de 

burada bir bayan olacak demiştiniz, samimiydiniz herhalde. Ben de 

kendimi 2023’e hazırlıyorum. Kendime iyi de bakıyorum, ki 2025’de 

TÜRMOB Başkanı olayım diye. Desteklerinizi bekliyorum.  

 

 

 

 

 



DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL    

 

Ayfer hanım herhalde Mustafa bey TÜRMOB için düşünmüştü, burada 

herhalde ısınıyorsunuz. Hayır netleşsin diye, ben önce bizim Oda'da 

sandım, kusura bakmayın.  

 

AYFER GÜLSOY 

 

Sayın Başkan o zamanlar söz vermişti. Ben bu sabah İran’dan geldim. 

ATATÜRK’ümüze tekrar tekrar teşekkür etmeyi borç biliyorum. Özgür 

yaşamak çok büyük bir şey, yani ekmekten, sudan, her şeyden çok önemli, 

herkes rahatmış gibi, ama bir şeyi zorla yapmak zorunda kalmak çok zor, 

tekrar tekrar ATATÜRK’ümüze teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimize ve 

demokrasimize dört elle sarılalım, bu çok çok önemli, orada daha iyi 

gördüm. Bunların hepsi şii, ama o her şey…  

Teşekkür ediyorum   

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Ayfer hanıma çok teşekkür ederiz. Şimdi uzun zamandır bekliyor İbrahim 

bey, fıkrada olduğu gibi “benim için fark etmez”. 

 

İBRAHİM CEM TÜRE 

 

Değerli hazirun, sevgili meslektaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sona kaldık, yani katılım sayısı bir hayli düştü. Benim durumum biraz 

farklı. Ben de yani ön seçimden çıkmış biriyim. Bu seçimlerde aday oldum. 

İşte dokuz kişilik listede yedinci sırada kendime yer buldum. Fakat çok 

değişik varyasyonlar, şu iki gündür Oda’ya geliyor, gidiyorum. Yani ne 

olacağını, delege listesinin nasıl sıralanacağını, kimlerin yerinin ne 

olacağını bir türlü, son sıraya kimin geleceğini tespit etmek de bir hayli 

zorlanıyoruz.  

 

Bunun da ötesinde, mesela diyelim serbestten üç kişi alınıyordu. Bu üç 

kişiden hangisi hangi gruptaysa, bu sefer de o grubun adayını öne alınıyor. 

Şimdi çok karışık bir durum. Burada bir parantez açarak biraz konuşmak 

istiyorum.   

 

Benim adım İbrahim Cem TÜRE, beni buranın müdavimleri olan 

arkadaşlar bilirler, ama bilmeyenler için anlatayım. Platforma devamlı 

gelirim. En son hafta, platforma veda haftası, toplantı vardı. Bu toplantının 

konusu serbest  seçimler, bunları konuşuyorduk. Ben de orada bir söz 

aldım. Dedim ki, “bu platform çok önemli bir görev üstleniyor meslektaşlar 



açısından, sadece bir bilgiyle kişileri donatmak değil buradaki amaç, 

onların toplum içerisinde rahat konuşmasını sağlamak olabilir, kişilerin 

mesleki dayanışmasını geliştirmek olabilir, arkadaşlık duygularının 

gelişmesi olabilir, çok güzel, çok faydalı bir platformdu” dedim. Ama daha 

önemlisi, burada yazılı olduğu kadar yazılı olmayan kurallarımız var bizim 

otuz yıldır. Mesela hiçbir seçimde birbirimize çok sert sözler söylemeyiz. 

Herkes birbirine en sert sözleri bile, düşünerek bir nezaket kuralı içerisinde 

söyler. Mesleğimiz bir etik mesleğidir. Şimdi parantezi kapatıyorum.  

 

Seçimlere geldik. Seçimlere serbestten gelen katılım, bu seçime 300 kişi 

katılmış Düşünebiliyor musunuz? Genel seçimde 600 kişi katılıyor, en son 

515 kişi katılmış. Bizim kendi serbestten gelenlerin 300 kişi katılıyor. 

Burada Yönetim, Denetim, Disiplin seçimlerinde oybirliğimiz seçim 

yapıldıktan sonra, gerek bazı arkadaşlar ayakta durmak filan, delegasyon 

seçiminde ayakta durmak istemediklerinden, bazıları durumu çok garanti 

olarak gördüler ve aşağı yukarı üçde biri gitti, oy vermeden gitti. 200 kişi 

kaldı, bu 200 kişinin 175, 170 küsurunun oyunu aldı. Fakat sırf 20 oy 

burada genel seçimlerde delege olmak için, gerekli oy 20. Yani 515 kişi 

seçime geliyor, 600 desek, 700 desek, 35 delege olsa girmiyor. Yani burada 

20 oy falan delege seçtik. Şimdi ben orada 175 oy alacağım, ondan sonra 

listede son sırada olacağım, bir arkadaşım gelecek 20 oy alacak ve ben 

düşeceğim. Adil mi?  

 

Şimdi yıllarca dediler ki bize “burada gelenekler var, sıranızı bekleyin”, biz 

sesimizi çıkarmadık senelerce bekledik. Üstatlarımız seçti, onlara saygı 

gösterdik. Mozaiğe saygı gösterdik. Ama bu dönem beni çok üzen bir şey 

oldu. Ön seçimde arıyorum bir arkadaşımız, sevdiğim bir arkadaşım. 

Yanlış yapmaması için de kendisini defalarca uyardım. Ön seçimde aday 

oldu, tekrar dönüp genel seçimde ön seçimde kimin olduğu da önemli 

değil, bunu söylememe gerek yok. Bu doğru mu? Eğer ön seçimde aday 

olmuşsanız, burada Genel Kurul da aday olmayacaksınız, ya ön seçimde 

aday olmadan hani dersiniz ki “ben mozaiği tanımıyorum, ben mozaiği 

kabul etmiyorum, dolayısıyla gideceğim, ben Genel Kurulda aday 

olacağım”, bunu anlayabilirim. Ama ön seçimde aday olursanız, 

kazanamayıp, sonra gelip tekrar genel seçimde aday olursanız, mazeretiniz 

ne olursa olsun, niyetiniz ne olursa olsun, bunu doğru bulmuyorum. Bu 

sistem bu dönemde özellikle yedi tane aday çıkarıyor, yedi tanenin altı 

tanesi serbestten gelen. Burada bir sıkıntı var. Ve ben istifa etmek zorunda 

kaldım. Çünkü bir kişi bile kazanırsa ben düşüyorum. Yani mozaiği 

kurtarmak adına bazıları, kim, beni de destekledi arkadaşlar. Çünkü geçen 

dönemde bana karşı bir mahcubiyetleri vardı, “ikinci kez sana mahcup 

olmayalım” dediler.  

 



Ama asıl önemli olan beni üzen şu, şimdi bu bağımsız aday olan ön 

seçimde kaybetmiş arkadaşımız TÜRMOB’da bir karşılığı yok. Bir yere 

seçilme şansı yok. Bu ısrar, bu kıyamet niye, ben hakikaten bunu 

anlamakta zorlanıyorum. Sinan arkadaşımız bağımsız delege oldu. Söyler 

misiniz, ne oldu delege oldu? Bağımsız aday oldunuz, kazandınız, tamam, 

yani delege olmanın bir anlamı yok, eğer bir karşılığı yoksa.  Bizim için var 

mı? Bizim için de yok, ama bir şans var.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL  

 

İbrahim bey kim delege oldu, kim olmadı dan çok, genel prensipleri 

söyleyin. Bir dakika baylar, bakınız, patlıcan hikâyesini anlatırım, zaten 

saat epey oldu. İbrahim bey kısaca toparlayalım lütfen.  

 

İBRAHİM CEM TÜRE 

 

Şimdi, arkadaşları aramakta zorlanıyorlar. Listedeyim, bağımsız olmak 

zorunda kaldım, şimdi sözünü ettiğim iki kişinin de benim alacağım 170 

oyu, 180 oyun hiçbir önem yok. Almıyorum kardeşim. O nedenle bağımsız 

aday olarak, karşınızda bulunuyorum, yarınki seçimlerde de desteğinizi 

bekliyorum. 

 

Efendim, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

 

DİVAN BAŞKANI SEZAİ ONARAL 

 

Efendim, İbrahim beye çok teşekkür ediyoruz. Başka herhalde konuşmak 

isteyen kalmadı.  

 

Değerli arkadaşlar katılımınız için hepinize teşekkür ediyor ve genel kurulu 

kapatıyorum. Hepimize hayırlı olsun. 

 

 

EKLER : 

1 Faaliyet raporu 

2 Gelir gider tabloları 

3 Bilançolar 

 


