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SABRİ TÜMER
Sevgili arkadaşlarımız söylediğimiz bir söz var, bunu ben çok kullanıyorum, “mesleğin
saygınlığını meslektaş kendisi korur”. Eğer biz maktu tarifenin altında bir sözleşme
yapıyorsak, bu Maliye Bakanlığı’nın arşivlerine de giriyorsa, Maliye Bakanlığı bir düğmeye
basıp bu arşivlerden bunu çıkarıyor, ben sonunu söylemek istemiyorum. Bu mevzuyu
kapatıyorum, önemli bir mevzuu, bunu sizlerle paylaşmak istedik, bunu bilginize sunuyorum.
İkincisi, bildiğiniz gibi bir Odanın yaşayabilmesi için, mutlaka bir parasal kaynağının olması
gerekir. Parasal kaynağı olmayan kurumların yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla 2250
Yeminli Mali Müşavirin şahsiyetini pekiştiren ve onları güçlü hale getiren bu Oda, bu Oda’nın
çalışması.
Bildiğiniz gibi bugüne kadar iki gelir kaynağımız var ağırlıklı. Üçüncüsü de, satılan Faaliyet
Belgesi vesair. Üç kaynaktan nisbi aidat alıyorduk. Bu nisbi aidatın ilk önce TÜRMOB’un
yönetmeliğini Danıştay iptal etti, “alamazsın bunu” dedi. Biz Odalar olarak çok önemli bir
gelir kaynağımız, yaklaşık olarak 2 milyona yakın bir gelir kaynağımız, biz dedik ki “bizim
yönetmeliğimiz iptal edilmedi, hukukçulardan mütalaa aldık” ve devam ettik. Avukat dedi ki,
“sizin yönetmeliğiniz durduğu müddetçe alabilirsiniz”. Üyemiz olan bir arkadaşımız, bir nisbi
aidat borcu vardı, ödemedi. Gitti, “bizim yönetmeliğimizin iptali doğrultusunda” dava açtı. Ve
bizim yönetmeliğimize de şu an yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yarın öbür gün de
muhakkak iptalini isteyecek. Tabii ki yürütmeyi verdiği karardan sonra, bizim artık mahkeme
kararını tanıma durumumuz var yasal olarak, Oda Yöneticileri olarak. Suçlu duruma
düşmemek için, nisbi aidatı almaktan 13 Haziran 2019’dan itibaren vazgeçilmiştir.
Saygıdeğer arkadaşlarım oturduk, baktık, “nasıl bir bütçe yapacağız”, “nasıl Oda’yı
yöneteceğiz”, “nasıl giderlerimizi karşılayacağız”, çünkü karşımızda bir bina alımı var. Bu
bina alımının ödentileri var. Buranın yaklaşık 5 milyon, 5,5 milyona yakın gideri var. Bu
giderler nasıl bulunacak? Nasıl karşılanacak? Oturduk hesaplarını yaptık. Şimdi eğer biz bunu
almamış olsaydık, bizim sadece “4 milyon 800 bin” lira, eski usulden devam etseydik, yani
burada 25 lira, 40 lira, 60 lira Faaliyet Belgesi, TÜRMOB Sözleşmesi ve Tam Tasdik
Sözleşmesini ele alsaydık, devam etseydik, bunun “4 milyon 800 bin” lira bir geliri var. Ve
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maktu aidatın tamamını tahsil etsek, yani 2000 kişiden çarpıp alsak parayı, ki şu an dahi
yarısını ancak ödemiş durumda arkadaşlarımız. “800 bin” lirayı olduğu gibi koysak, ki ancak
olabiliyor tahakkuku, “4 milyon 800 bin” lira bir Oda’nın gelir kaynağı olur.
Giderlerine baktığımızda “5,5 milyon” liralık bir gider kaynağı koyduğumuzda, yani yaklaşık
“1,5 milyon” bir açık var. Ne yapmamız lazım? Odamızın devam ettirebilmesi için Faaliyet
Belgelerinin biraz yükseltilmek suretiyle bunu kurtarabilmemiz ve artan parayla da
borcumuzun, sizden alınan o bina fonuyla birlikte kalan borcumuzu ödeyebilelim.
Bunun hesabını yaptığımızda şöyle bir tablo çıkıyor. Yine “800 bin” lira koyuyorum., aynen
geldiğini maktu aidatın. “50” liradan yaklaşık “50 bin” adet Faaliyet Belgesi satın alıyorlar.
Geçen sene yaklaşık 46 – 47 bin adet ve 50 bin oluyordu “3 milyon” geliyordu.
TÜRMOB Sözleşmesi 20-25 bin alınmış, 27 bin olarak aldım. “75” liradan, “2 milyon 25 bin”
lira yapıyor.
Bir de Tam Tasdik sözleşmesi 25 bin adet oluyor, “75” liradan, “1 milyon 875” lira para
geliyor.
Toplam gelirimiz “7 milyon 700 bin” liraya yükselmiş oluyor yaklaşık.
Giderlerimiz “5,5 milyon” lira dediğim takdirde, değiştirmiyorum. Yaklaşık “2.800”
giderlerimi emsal olarak alarak geliyorum. Yaklaşık burada “2 milyon 200 bin” lira bir artı
değerim var benim.
Borçlarıma baktığım da çok önemli olan, önümde “700 bin” lira Mart’da ödeyeceğim borcum
var binama.
Ve ortalama bu bütçeyi aldığım takdirde Odamızın sağlıklı bir şekilde maddi yönden yürüme
imkânı sağlanmış oluyor saygıdeğer arkadaşlarım.
Bunu niçin açıklıyorum arkadaşlar? Birçok arkadaşlarım Platformda tartışırken bu konu oldu.
Ben bu konuyu kaba bir şekilde orada anlattım ama bu defa rakamları ve birim fiyatlarını
çarparak bu fiyatları meydana getirmiş olduk. Bunu da bilgilerinize arz ediyorum.
Üçüncü konumuz da “sempozyum”. Sempozyumla ilgili güzel bir başlık bulduk, “Ekonomik
ve Mali Yapılanmada YMM’lerin rolü nedir”, şimdi yeni yapılanmalar da oluştu. Bunlarla
ilgili ilk toplantımızı Sayın İbrahim AKTAN üstatla birlikte beraber sekiz Oda Bursa’da
gerçekleştirdik. Ana bir başlık bulduk, alt başlıkları bulduk. Fakat zamanın çok kısalığı ve
parasal yönden de biliyorsunuz bu sempozyumların katılım ve diğer ağırlıklı konuşmacıların
yüzde 50 giderini İstanbul karşılıyor. Bu paraya baktığımızda bayağı yüksek bir meblağ
çıkıyor İstanbul Odası’na falan. Onun için dedik ki, “en azından Ocak, Şubat, Mart’ı
geçirelim, Nisan ayında yapalım”. Hatta bunu Bursa yüklenmiş idi. Bursa Başkanımız
Antalya dedi ama, sonra Bursa’da yapılması doğrultusunda belli bir görüş oluştu. Otelle de
görüşüldü. Böyle bir 400 – 500 kişilik ağırlanabileceği mekân ve yatma-yemek imkânı vardır,
onu söylediler. Bundan dolayı bir aksilik olmazsa, Bursa'da Nisan ayında yapmayı
düşünüyoruz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonra kürsü, söz size geçecek. Bu konularla
ilgili bizi uyarırsanız, bu konularla ilgili bize yön gösterirseniz, yol haritası verirseniz çok
mutlu oluruz. Teşekkür ederim sayın hocam, buyurun.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Sabri beye çok teşekkür ederiz. Sayın TÜRMOB eski Başkanımıza “hoşgeldiniz” diyelim.
Onu görünce de tabii seçimi hatırladık, daha bir hafta önce seçim oldu, onu söylemeyi
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unuttum. Yani İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası aşağı yukarı Ankara’ya gitti. Şimdi
sayın İrfan Hüseyin YILDIZ Başkan Vekili oldu, tebrik ediyoruz. Sayın Emre
KARTALOĞLU Başkan oldu Odamızın üyesi. Sayın Yeşim ERTUĞRUL Disiplin Kurulu
Başkanı oldu. Sayın İbrahim Cem TÜRE Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Başka
İstanbul’dan sayın Masum TÜRKER var, O’da Yönetim Kurulu üyesi oldu. Efendim hepsine
başarılar diliyoruz, çok çok tebrik ediyoruz. Kolay değil, 100 bin kişilik bir camianın
önderliğini yapmak zor. Bugüne kadar Yeminli Mali Müşavirlerle Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler bir türlü TÜRMOB’da şöyle güzel birliktelik, bir sinerjiyi oluşturamadık, belki
kabahat bizde, belki onlarda, bir önemi de yok. Aradan altı sene geçti. Ama her defasında, her
yeni gelen Yönetime bu duygularımızı söylüyoruz. Bu Yönetim’den daha da umutluyuz,
çünkü hepsi arkadaşımız. Yani artık bu tür şeylerle uğraşmaktansa, ertesi gün gazetede bile
sağolsun senin gazeten hariç, doğru dürüst haber çıkmadı. Yani bu 100 bin kişi hakikaten
Türkiye’nin ekonomisini yönetiyor. 800 milyar dolar, diyelim işte 1 trilyon dolar bizim bir
hâsılamız var. Bunun tamamı bizden geçiyor. Yani ya tasdik ediyoruz KOÇ’u veya bilmem
neyi işte, ya orada CEO’yuz. Ya defterini tutuyoruz, ya muhasebe müdürüyüz, ya
beyannamesini imzalıyoruz, ya finans müdürüyüz, yani hepsi bu meslek, 100 bin tane meslek.
Türkiye’nin ekonomisi bizim elimizde, ama maalesef ne iş camiası, ne siyaset, ne idare, ne
başka kesimler bizden böyle pek çekinmiyorlar. Bu bir kuvvet. Ama bütün kararlar
mesleğimizin aleyhine gelişiyor. Bunun sorumlusunu bilmek, bilmemek hiç önemi yok, biz
olabiliriz, hiçbir önemi yok. Ama her zaman söylüyoruz, eksiğimiz neyse bize anlatılsın. Biz
işbirliği içinde toplam bu camianın hak ettiği yere gelmesini isteriz. Ne yapılması gerekirse,
bizden ne kaynaklanıyorsa, o yüzden yeni TÜRMOB Yönetimi’ne, tüm Kurullara bu vesileyle
tekrar başarılar dileriz. Yani Masis beyi görmüştüm onu espri olarak ekledim ama ilk anda
onu ihmal ettik size hatırlatmayı.
Efendim şimdi görüldüğü gibi, yani iyi bir iş bölümü yaptık. İyi ve tatlı bölümler Başkan’a,
kara bölümler Yönetim Kurulu Üyelerine kaldı. Şimdi Sayın Başkan Yardımcısı İbrahim
AKTAN beyi dinleyeceğiz. Çok önemli çalışmalar var, gerek standartlarla, gerek diğer
Odalarla olan işbirliği görüşmeleriyle, gerekse de bütçe konusunda veya bizim diğer
etkinliklerimiz konusunda, buyurun üstat söz sizin.
H. İBRAHİM AKTAN
Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli meslektaşlarım, üstatlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2019 çok yorucu geçti. Hatta 2018’in Eylül, Ekim’inden itibaren çok yoğun geçti seçimler
vesaire, yani nihayet geçen hafta seçim işini sağ salim bitirdik. Demokrasinin gereği bu,
kuralı bu, neyse o, işleyip gidecek, gayet de iyi oldu. Bu vesileyle de seçilen arkadaşlarımızı
can-ı gönülden tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Önümüzdeki üç sene içerisinde öyle
zannediyorum çok yararlı faaliyetlere belki de hep birlikte imza atacağız. Tabii Masis
arkadaşımız epey uzun zamandan beridir hem yönetimde görev yaptı, hem Başkanlık yaptı.
Hakikaten herkesin de sevgisini kazanmış bir arkadaşımız, bizim de gönlümüzde ayrıca bir
yeri var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Zaten hep beraberdik, hiç ayrı olmadık
hakikaten.
Şimdi Sabri Bey Başkan Yardımcımız belki hoşa gitmeyen şeyler, para falan gibi şeyler
söyledi. Gerçek bu, dolayısıyla bu da bir zorunluluk, ihtiyaç, sistemin yürümesi vesair her
neyse, sistem böyle. Konuşma o konularda sevimli olmasa da, hoşumuza gitmese de, güzel bir
şekilde açıklamalarda bulundu.

3

Ücret tarifesi, bizim hakikaten ücret uygulaması bizim başından beri sorunumuz. Bunu nasıl
çözeriz? Yani bunun üçayağı var, devlet idaresi Maliye Bakanlığı, özel sektör ve Yeminli Mali
Müşavirler. Bu üçü bir araya gelmeden, ortak konularda mutabakat sağlamadan, ciddi
anlamda el sıkışmadan bu işi çözmek hakikaten zor, çünkü çıkar çatışması var. Çıkar
çatışması olduğu zaman da ister istemez bu şeyler ortaya gelir.
Ben bu genel girişten sonra, müsaade ederseniz sizlere kısaca önümüzde olan, çalışmalar
hakkında kısa bilgiler sunmak istiyorum.
Birincisi, Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik raporlarının elektronik ortamda verilmesi,
biliyorsunuz bununla ilgili 01 Haziran 2019 tarihinde bir tebliğ yayınlandı. Bu tebliğde de
“Yeminli Mali Müşavirler artık bundan sonra tasdik raporlarını elektronik ortamda vergi
idaresine bildirecekler” denildi. Hatta o tebliğde yani öyle bir sıkışıklık oldu ki, “efendim biz
2018 yılına ait raporların da 2019’da Haziran ayı sonuna kadar vereceğiz, elektronik ortamda
verilmesi gerekliliği” falan, ama Mayıs ayıydı yani, daha tebliğ de çıkmamış. Dedik ki, “bu
çok zor, bunun bir alt yapısı gerekir, yani öyle hemen bir anda masa başında konuşulduğu
gibi, yazıldığı gibi yürümüyor ki bu işler. Onun için çok acele etmeyelim, yoksa biz
teknolojiye falan karşı değiliz, tabii ki teknolojiyi hepimiz kullanacağız, yapacak bir şey yok,
yani dünyanın tersine gidecek halimiz yok. Dolayısıyla herhalde onların da, diğer kesimlerin
de zannediyorum görüşleri alınmış olacak ki, 2018 yılına ait raporların, yani Haziran 2019’da
verilecek raporların yine kâğıt ortamında verilmesi, isteyenler de ihtiyari olarak elektronik
ortamda raporlarını verebilirler ihtiyari olarak. Ama 2020 tarihinden itibaren de bu raporların
mutlaka artık elektronik ortamda verilmesi zorunlu hale geliyor. Dolayısıyla bununla ilgili
yine bizim, tabii ki kafamızda sorular var, "yani hakikaten anlatıldığı gibi bu iş bu kadar kolay
mı, yürüyebilecek". ?Çünkü bizim yaklaşık otuz seneye yakın işte Katma Değer Vergisi ve
diğer raporlar ve 25 seneye yakında tam tasdik raporlarını hazırlıyoruz ve kâğıt ortamında
ilgili makamlara, birimlere sunuyoruz. Zannediyorum bunun bir, iki istisnası vardı. TÜBİTAK
vesair falan onlar, onun dışında kâğıt ortamında veriyoruz raporları ilgililere, yani bunun bir
anda bir tarafa bırakıp, işte buraya geçmek acaba mümkün mü? Diye bir sıkıntı var.
Tartışılması gerekir diye kafamızda, İdare’yle görüşüyoruz. Çünkü alışılmış kötü, alışılmamış
iyiden her zaman iyidir. Böyle bir şey var, çok da doğal, insanın yapısında olan bir şey.
Ankara’ya gittik, bununla ilgili bir toplantı yaptık. Hatta gittik, bir Yeminli Mali Müşavir
arkadaşımız da gelmiş, Odalarda görevli bir arkadaşımız değil. Tanıyorum arkadaşımızı, Zafer
KUTLU, İskenderun’da Yeminli Mali Müşavir. “hayırdır” dedim, “beni çağırdılar vallahi
bilmiyorum, gel dediler”, “iyi”, neyse “saat kaçta”, “bir buçuk, iki”, “nerede”, “iyi biz de bir
buçuk, iki” neyse gittik. Biz de açıkçası toplantının konusunu tam önceden şey yapamamıştık.
Bundan bir öncesini söyleyeyim müsaade ederseniz. Sayın Gelir İdaresi Başkanı’yla Yönetim
olarak hep beraber arkadaşlarla gittik, görüştük diğer Odalarla falan. O da bundan sonra bu
çalışmaları Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK, diğer Daire Başkanlarına götürün diye şey yaptı
falan.
Her neyse, gittik. Bize bu sistemi anlatmaya başladılar. Zaferi de çağırmışlar, Zafer önümde
oturuyor benim. O da ihtiyari olmasına rağmen, 19 tane tam tasdik raporunu elektronik
ortamda vermiş. Türkiye’de otuz tane Yeminli Mali Müşavir ihtiyari olmasına rağmen, tam
tasdik raporlarını elektronik ortamda vermişler. Bunlardan birisi de Zafer Bey, en çok
yapanlardan, onun için çağırmışlar. Ben de orada böyle ızdırap içerisinde “ sen yeminlilerin
yüz karasısın kardeşim, senin başka işin mi yok, iş açtın başımıza” diyorum, tüm İdare
toplantıda, biraz da biz havayı değiştirmek anlamında falan, neyse öyle gitti. “bir daha
anlatalım” dediler, anlattılar bize sistemi falan. İkinci toplantı bir hafta sonra oldu. İlk
toplantıda işte slâytlar sundular bize. İşte “başlangıç, usul, esaslar” vesair falan, falan, yani
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tamam “güzel bir şey” diyoruz da, İdare bize biraz farklı gibi geldi. Ben bir tane yazmış
olduğum tam tasdik raporunu aldım üç hafta içinde ikinci toplantıya gittiğimde dedim ki, “biz
size bugüne kadar sunmuş olduğumuz raporları, yazdığımız raporları, yazılı kâğıt ortamında
verdiğimiz raporlarda tebliğ hükümlerine, mevzuat hükümlerine göre şu şekilde çalışmışız,
nasıl çalışmışız? Örnek verdim. Yani işte dönemler, usuller, bildiğimiz klasik hesap
incelemeleri. Önceki dönemden devreden hammadde, yıl içinde alınan hammadde, yıl içinde
çıkan, iade edilen veya başka yoldan çıkan hammadde, üretime sevk edilen dönem sonu stoku
vesair falan, buradan üretime gitmişiz, darasını, hesabını, kitabını, firesini yapmış tutturmuşuz
ve gayet de güzel. Yani şimdi sizin bize sunduğunuz şeyler tamamen kâğıt doldurumudur. Ben
düşünüyorum, yani ben burada o zaman doğru kullanmışım en azından, “şu kadar hammadde
aldım, şuraya verdim, onu yaptım, işte çarptım, böldüm firesi var, ….”hesap etmişim.,
dolayısıyla böyle bir çalışma. Şimdi sizin çalışmanızla, yani sizin getirdiğiniz yöntemle, bizim
yöntem pek örtüşmüyor falan. Neyse işte konuşuruz, tartışırız, hatta şöyle bir karar da aldık;
“çok şey yapmayın arkadaşlarımızdan, eğitimler yapacağız, sizin de bakış açınızı,
düşüncelerinizi alacağız”, “Odalarda eğitim yapalım” dediler, “tamam” dedik, böyle ayrıldık.
Ondan sonra bir daha çağırdıklarında dediler ki, “dursun bu şimdi”, zaten bu yayınlanmış bu
Haziran’daki o tebliği, tam tasdiki kapsama almışlar.
“Katma Değer Vergisi iadelerinde de bu sistemi getirmek istiyoruz, işte siyasi otorite de bunu
elektronik ortamda istiyor raporları, yani o çalışmayı yapacağız” falan, “iyi”. Bu 01 Eylül’de
yürürlüğe girecek, ama ihtiyari, yani ne zamana kadar ihtiyari? İşte onlar kendileri de
deneyecekler, altı ay mı olur, bir sene mi olur, “erteleyelim” falan diyorlar. Tüm iadeler mi?
“hayır, sadece“11/l-a” kapsamında mal ihracına yönelik iadelerde bu sistemi uygulayacağız”
falan dediler, bununla ilgili bir çalışma ve kendi çalışmaları da epey bir devam etti. Hakikaten
gündemler yoğun olduğu için, tekrar bu toplantıları çok acil olarak her hafta yapmaya kalktık
ama öyle kolay olmuyor bir anda her şeyi hazırlayıp da sunmak. Bugüne kadar bu çalışmalar
devam ediyor. Ve bir de bayağı çalışmalarımız var, yani orada bir sürü programımız var,
çalışmalarımız var.
Bu elektronik ortamda verilecek beyannamelerle ilgili olarak da tekrar çalışmalara devam
edeceğiz. Sonra bakacağız, ne derlerse, biz de düşüncemizi söyleyeceğiz. Ondan sonra ne
karar alınacaksa ona bakacağız.
Diğer bir konu, “denetim standartları”. Arkadaşlar, aslında denetim standartları, bu işe, bu
mesleğe başladığımızdan bu yana, bunlar üzerinde çalışılıyor. “denetim standartları yoktur”
diye. Yıllardan beri hep duyuyoruz, “bu işin standardı yok” bilmem “o'su yok, bu'su yok”.
“nasıl bu işin standardı yok”. Hatta İdare’de de bu laflar söylendi. Toplantıda da devletin iki
müfettişi vardı. Arkadaşlar “standardımız yok” diye bir kavram yok, standartlarımız var. Ama
“derli, toplu mu” derseniz, belki yani tamam veyahut “özel işleri mi” dersiniz, peki, “iadeler
mi yapalım” peki, “çıkartmalarla yapalım”, tamam yapalım bir şeyler, ama standartlarımız
var. Sonra iki yeni müfettiş arkadaşımız var. Peki, işte biz 25 senedir tam tasdik yapıyoruz,
işte Katma değer biliyorsunuz 90’dan beri biliyorsunuz geliyor. İncelemeleri yapıyor işte
yüklediğimiz ek işleri falan. Peki standardımız yok da, bizi nasıl denetliyorsunuz sayın
müfettişler falan dedim. Dolayısıyla “rahat, ama ortak bir çalışma yapalım bu ortak
çalışmadan orta yol bularak yolumuza devam edelim. 1995’de standartlar bizim Odamızda
yayınlanmış. 1999’da biz çalışmaya başladık. İki sene sürdü bu. Onun da ismini “standart”
koyduk, ama tabii standart koymakla olmuyor. Onun için bilim adamlarının, akademisyenlerin
rolü çok büyük. Onlarla böyle zaman zaman tartışırız, eleştiririz, evet ama onların yeri başka.
Oktay GÜVEMLİ hoca dedi ki bana, “sen bunun adını standart koyamazsın”. Biz Oda'da,
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standart komisyonu kurmuşuz, standart yapmışız kafamıza göre falan. “hocam niye böyle
yapıyorsun, kanunla kurulmuş Meslek Odasıyız, niye olmasın” dedim, “yoook, sen standart
koyma, değişik bir yol izle” dedi, “niye” dedim, “standart en üst makam tarafından konulur,
gerektiği zaman düzeltmeler yapılır, gerektiği zaman buradan çekilir, senin böyle bir yetkin
yok, bu yetki sadece bu düzenlemeyi yapan kim ise o'na ait. O da Maliye Bakanlığıdır“
deyince, tabii uyandık, “böylemiymiş güncel boyutu” falan diye.
Ama o dönemde, bu çalışmalara Yeminli Odaların tamamı katıldı. Sayın Mustafa ÖZYÜREK
o zaman başkandı, O katıldı birkaç toplantıya geldi, dedi ki, “biz bunu TÜRMOB Genel
Kurulu’ndan geçirelim, hani bir norm elimizde olsun”. “tamam” dedik, ama TÜRMOB Genel
Kurulu’ndan geçiremedik. Bakanımız sayın Sümer ORAL idi. Biliyorsunuz sayın Sümer
ORAL çok iyi bir Bakan, hiçbir şeye “hayır” demez, ama hiçbir şey de yapmazdı, ses var,
icraat yok. Yani İdare “evet norm olarak bunu koyun” diye, “tamam” dedi, o da olmadı falan,
derken bugüne geldik. Bu çalışmalarda biliyorsunuz burada sunumlar da yapıldı geçmiş
dönemlerde. İş kapasitesi diye başladı, 100 puan hikâyesi falan vardı. İşte SMMM
çalıştırırsan 10’ar puan, tam tasdik'de böyle, KDV’de böyle, o öyle duruyor falan. Son
aşamaya geldik, işte onay makamına çıktı çıkacak, onay da alınamadı, çıkmadı, kaldı.
Şimdi buradaki tartışmalara geldik. Bu tartışmalarda da arkadaşlar bir noktaya geldik. Bir
ayda beş defa toplanmışız tüm Yönetim olarak, Komisyon Üyesi arkadaşlar falan çalışıyoruz.
İnanır mısınız, Yönetime de anlattım, “bu işin içinden ben çıkamıyorum, yani daralıyorum”,
bu kanun öncesinden beri bu işin içinde birisi olarak, niye daralıyorum? Çünkü mevcut
mevzuat varken, orada belli kriterler belirlenmişken, “standart” denilen neyse, “norm”
denilen neyse, bunları dışına taşıdığınız zaman iş bitiyor. Yani mevzuatın dışına çıkıyor.
Tekrar dönüyorum dolaşıyorum, bir kez daha ölmüşleri rahmetle, saygıyla anıyorum. Geçici
Kurul döneminde yönetmelik de yayınlanmış. Geçici Kurul Başkanı Orhan MORGÜL hoca,
rahmet saygıyla anıyorum Rasim ÇAKICI hocamın çok emekleri olduğunu biliyorum. Bizim
Hüseyin Perviz PUR ağabeyimizin çok emeği olduğunu biliyorum. Ve diğer üyeler, o kadar
güzel çalışmalar yapmışlar ki, bu “çalışma usul ve esasları yönetmeliği”, o “standart” denilen,
“norm” denilen şeyleri, öyle güzel yapmışlar ki, yani hakikaten dönüp dolaşıyoruz oraya
gidiyoruz, oradan kopamıyoruz. Arkadaşlar bazı görüşler “uluslararası denetim standartlarına
bir atıf yapalım 805 No.lu işte diğer standartları” falan, bu o değil, bu başka bir şey, neyse
dolayısıyla aynı noktaya geldik ve bunu da tekraren Odalarla görüşeceğiz önümüzdeki
süreçte. Hem de Maliye Bakanlığı’na gideceğiz, Oda’nın derlediği çalışmaları var, tekrar
bunu tartışacağız ve önümüzde derli toplu bir şey olması için çaba harcayacağız.
Son konu da şu olsun; 3568 Sayılı Kanunun 2’nci maddesi bize “denetim yetkisini vermiş”.
Yani sadece vergi denetimi falan değil, kanunun 2’nci maddesinde gayet çok net olarak
yazmış. Ayrıca ilgili maddede yeminlileri falan yazmış, denetim. Sonrasında ise bizim
bağımsız denetimimiz var. Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgilidir, BDDKile ilgilidir, gerçi diğer
kurum ve kuruluşlarla ilgilidir ve KGK’yla ilgilidir falan. Orada da işte çalışmalarımız
denetimlerimiz var. Orada da oraya yoğunlaşmamız gerekiyor. Odamızda zaten devamlı
eğitimler var. Bu dönemde onlarla da biraz daha çok uğraşacağız, KGK’yla özellikle. Zaten
biliyorsunuz iki grup var. Bir, KAYİK olan kurumlar var, bunlar zaten Türkiye Muhasebe
Standartlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre KGK’dan hazırlıyorlar. Ve
denetim ve bağımsız denetim standartlarına göre Uluslararası Bağımsız Denetim
Standartlarına göre, bizim Türkiye’deki Bağımsız Denetim Standartları arkadaşlar birebir
Uluslararası Denetim Standartlarının çevirisidir. Öyle bir anlaşma yapılmış zaten, yoksa başka
türlü kabul görmez falan, dolayısıyla o şekilde bir sistem yürüyor. Fakat biliyorsunuz her sene
KGK ve Bakanlar Kurulu iletişimi, bunu herhalde Cumhurbaşkanı’na verilecek, nasıl oldu
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bilmiyorum o şey. Bakanlar Kurulu belirlediği kriterlere göre denetime tabi şirketler vardı.
Onlarda işte ya “TMSF’den uygulansın” diyorlardı KAYİK dışındaysalar, ya da “BOBİ FRS”
diye yani büyük ve orta işletmeler ile ilgili olarak raporlama standartlarını uygulasınlar, ama
denetim standartları tabii ki ayrıdır falan.
Bu ara Kamu Gözetim Kurumu’nun sitesinde mevcut olan bir taslak var. Bu da “küçük ve
mikro işletmeler için finansal raporlama standartları”. Bu standartları Kamu Gözetimi
Kurumu çalışmış, sitesine koymuş, 16 Eylül’e kadar da görüş istiyordu. Biz Oda olarak da
onunla ilgili görüşlerimizi yazdık, Kamu Gözetim Kurumu’na gönderdik. Bazı şirketlerde
arkadaşlara da “lütfen buna bir göz atın, standart hakkında ne düşünüyorsanız onu da Kamu
Gözetim Kurumu’na bildirin” dedik.
Şimdi bu standartla ilgili bir toplantı yapmıştı, hatta Oda olarak katılmıştık. Orada da Kamu
Gözetim Kurumu Başkan Yardımcısı Murat YÜNLÜ arkadaşımız da katıldı. Profesörlerin de
katılmış olduğu bir toplantı. Orada da bu konu tartışıldı ve Murat YÜNLÜ arkadaşımız
“1milyon 300 bin” işletmenin olduğunu söyledi. Yani bu kapsama giren 1 milyon 300 bin
işletmenin olduğunu söyledi. Bunun yürürlüğü de 01.01.2021 tarihi, şu andaki taslakla ilgili
2021 tarihi olarak belirlenmiş. Tabii ne olduğunu bilmiyoruz taslak halinde daha bu.
Dolayısıyla böyle bir taslak önümüzde var, yani artık bu yürürlüğe girdiği zaman, arkadaşlar
açıkçası bilançolar, gelir tabloları, kar/zarar tabloları Ticaret Kanununda öngörülen, yani bu
yetkiyi Ticaret Kanunundan alıyor biliyorsunuz, ona göre bir şey çıkardılar. Ve tek bilanço
olacak onların ifadesine göre, tamam, bir de hani bizim vereceğimiz bilanço var vergi
dairesine. Tabii hocalar hemen saldırdı, yani “saldırdı” derken böyle şey anlatıyorum yanlış
anlaşılmasın “tek bilanço vermek yok” falan dediler. Realite bu, hakikaten ikinci bir bilanço
mu verilecek, yoksa belki bilanço Ticaret Kanununda yayınlanacak, onlar çıkacak da ondan
sonra vergi matrahına gelmek için bazı şeyler mi? Onları artık danışacağız yahut da yetkili
kurum ve kuruluşlar açıklayacaklar, ona göre de şey yapacağız. Yalnız bu küçük ve orta mikro
işletmelerin tabii bunların denetimi yok, yani denetim yapılmayacak bunların ifadesi o. Tabii
hocalar, akademisyenler kabul etmiyor. Denetim yoksa bunun hiçbir anlamı yok diyor falan,
böyle bir tartışma var tabii akademik dünyada.
Değerli arkadaşlar aslında konuşacak tabii çok konular var, çok meseleler var, yapılacak çok
şeyler var. Bunlar doğru. Zaten sorun olmasa bizler burada olmayız. Her insanın sorunu var.
Her ülkenin sorunu var. Dünya sorunlarıyla iç içe maalesef. Yani keşke o sorunları asgariye
indirsek, yoksa sorunsuz bir ülke, sorunsuz bir kişi, sorunsuz bir varlık herhalde yok diye
düşünüyorum.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, umarım yararlı olabilecek açıklamalarda
bulundum, çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Çok teşekkür ederiz üstat, “kısa konuşacağız” dedik ve biz hakikaten kısa konuştuk, İbrahim
beyin konusu teknik, onu kesemezdik daha fazla, kusura bakmayın. Sizin sözünüz şu andan
itibaren geçerli.
Efendim, bir duyuru yapacağım, hemen başlayacağız, sözler sizin olacak. Duyurumuz da şu;
Bizim biraz elektroniğe dönelim diye heveslerimiz var, “yeminlilerle yazışmalarımızı
elektronik yapalım” diye, ama bir problem var onu çözmemiz lazım. Şimdi e imzası

7

olmayanlar lütfen bir el kaldırır mı, e imzası olmayanlar. Tamam, yine eski usulde devam
edeceğiz, e imza olunca onun hepsinin olması lazım.
ZAFER ALTINTAŞ Elektronik imzası olmayanlar,
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK

Olmayanlar, olmayanları sordum.

ZAFER ALTINTAŞ Herkesin var yani,
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Hayır, çoğunun yok, yani çoğu değil de bir bölümün yok, e imzası olanlar kimler? Peki,
efendim tamam, bir fikir verdi teşekkür ederiz, sizinle paylaşacağız bunu.
Efendim yeni binamızın bir katını kiraya verdik. Gayet güzel, bir katı halen duruyor. Tavsiye
ederim yeminlilere, akrabalarınıza, işletmelere, hakikaten kızımız çok güzel, çok güzel bir
yer. Lütfen bu konuda elimizden geleni yapalım, son derece uygun, son derece elverişli,
idareden gerekli bilgileri alabilirsiniz bizim yukarıdaki arkadaşlardan. Bayağı iyi, fena değil,
yakında da gider.
Efendim evet, söz sizin, her şey serbest.
ASIM ÖZGÖZÜKARA
Ben Asım ÖZGÖZÜKARA, hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜRMOB’a seçilen arkadaşları
da tebrik ediyorum. 55 senedir bu işin içinde olarak diyorum ki, bu arkadaşlar lütfen şahsi
siyaseti lütfen bıraksınlar. En büyük işverenimiz Maliye Bakanlığı. Biz ne Türk Tabipler
Birliğiyiz, ne Barolar Birliğiyiz, dolayısıyla ben bunu âcizane tavsiye ediyorum, bir.
İkincisi, şimdi bu maktu aidatların toplanamamasını ben hayret ediyorum. Çünkü Yönetim her
halde geçimle, seçim arasında gidip, geliyor.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Valla doğru geçim yoksa seçim, öyle seçiyorlar sağ olsunlar.
ASIM ÖZGÖZÜKARA
Türkiye’de bir mutemet vardı, bu dolaşırdı, işte “siz unutmuşunuz borcunuz var” diye tahsilât
yapardı. Siz de yani ya bunu yapın, ya da Katma Değer Vergisi Kanununda bir hüküm var
diyor ki, “tarifeyle olan işlerde, tarifenin altında olamaz” diyor, bunu vergi kanunlarına da
taşımak lazım. Ben isim vermek istemiyorum. Çok büyük bir firma ben görüyorum, bizzat
şahit oluyorum diyor ki, “sen bağımsız denetimini bana ver, tam tasdiki de yarı fiyatına
yaparım” bunu ben duydum yani maalesef. Ben Disiplin Kurulunda da biliyorsunuz bir süre
çalıştım. Buna bir çözüm bulmanız lazım, bu çok acı bir şey. Maktu aidatın alınamaması,
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Çok fazla değil, bayağı azaldı. Nisbi'de problem var da, maktu'da o kadar yok. Bir yere
geldik.
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ASIM ÖZGÖZÜKARA
Tam tasdik raporlarının dispozisyonu konusuna gelince, Sezai üstat benden beş, altı sene önce
bir şey istedi, dedi ki “sen bu işlere kafa yoruyorsun, git tam tasdik raporunun dispozisyonunu
hazırla, onu Oda’nın sitesine koyalım, herkes bundan yararlansın”. O zaman bu kondu.
Bilmiyorum şu anda belki var, belki yok, ben tekrar tam tasdik raporunun kendime göre
dispozisyonunu size vermeye hazırım. Ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Benim yazdığım
bu tam tasdik raporunu bir müfettiş okuduğu zaman “bana buradan ekmek çıkmaz” diyecek,
ben iddialı söylüyorum.
ZAFER ALTINTAŞ Ekmek mi çıkartıyorlar?
ASIM ÖZGÖZÜKARA
Ekmek çıkmaz, pasta çıkabilir. İbrahim Bey çok değerli şeyler söyledi standartlar konusunda.
Ben size kestirmeden bir şey söyleyeceğim.
Şimdi biz öyle bir standart geliştireceğiz ki, Yeminli Mali Müşavir bu standartlara uyduğu
takdirde İdare’nin hiçbir eleştirisine maruz kalmayacak, o hale getirmemiz lazım. Şimdi hepsi
muallâkta, yani “ben bunu yazarsam o eleştirir, eleştirmez, vergi müfettişi kendine göre
eleştirir.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Üstat İbrahim Bey bunun için uzun konuştu, anlaşılmamış herhalde.
ASIM ÖZGÖZÜKARA
Ben onu tekrar teyit etmek için, ben onun söylediğini anladım da, yani nihai hedefimiz bu
standartlarda Yeminli Mali Müşaviri rahatlatmak ortamı. Ben şu, şu, şu standartları dört
dörtlük yerine getirirsem bana hiçbir şekilde yanlış yapmadın denecek hale getirmemiz lazım.
Şu anda başka söyleyecek bir şey yok, çok teşekkürler.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Sağolun üstadım, çok değerli bilgiler oldu çok teşekkür ediyoruz. Sadece ama sayın başkan
yardımcım müsaade eder misiniz, çünkü belki eksik kalmış olabilir, belki Sabri bey söyledi
ben atladım kusura bakmasın. Bu nisbi aidat konusunda kritik bir nokta var sizin bilginize
sunmam gereken, sunmamız gereken kritik bir nokta var.
Biliyorsunuz bizin 1990’lı ilk kuruluş yıllarında iki yere birden ödedik, Ticaret Odası ve
buraya. Ama daha sonra gerek yargı, gerekse Ticaret Bakanlığından aldığımız yazıyla, o yazı
halen duruyor ve geçerlidir, “eğer kendi Odasına nisbi aidat ödüyorsa, Ticaret Odası’na
ödemesine gerek yoktur” dendi şirketler için. Geçen gün bir şirketimiz bize başvurdu, şimdi
ona cevap vereceğiz. Ne niyetli olduğunu konuşmadım ama böyle olabilir, yani “o zaman
acaba biz buraya halen nisbi aidat ödesek Ticaret Odası’na ödememiş olur muyuz bu davaya
rağmen” gibi soruyor. Avukatla görüşüyoruz cevap vereceğiz. Fakat şu andaki görüşümüz çok
olumlu yönde, yani bu şu nedenle olumlu; hepimiz meslektaşız, Yeminli Mali Müşaviriz,
muhasebeden geldik, özelden geldik.
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Şimdi bize avukatımızın, Ankara’daki hocamızın söylediğine göre, eğer bir dilekçeyle
başvurursa üyemiz, “ben nisbi aidatı ödemek istiyorum, ama bu dava iptal olursa geri alma
hakkım saklı kalsın” derse, alabiliyoruz. Bu şekilde uygulamamız da var. Bu şekilde
yapıyoruz. Bunu alınca da makbuz veriyoruz tabii, yani nisbi aidat makbuzu veriyoruz.
Dolayısıyla Ticaret Odası bölümü bu şekilde halloluyor olması lazım. Bunu henüz bitirmedik.
Haberiniz olsun. Eğer bu netleşirse size de bunu duyuracağız. Yani bazı üyelerimiz Ticaret
Odası’na nisbi aidat yatırmak yerine buraya yatırabilir. Tercihi olabilir. Çalışıyoruz. Aksi
halde Ticaret Odası henüz bundan haberdar oldu mu, olmadı mı? Peşimize düşecek mi?
Bilmiyoruz tabii ne olacağını, böyle bir durum var. Onu sizlere sunayım dedim.
Evet, sayın Başkan Yardımcısı Hüseyin YILDIZ Bey buyurun.
Efendim gazetecimizin isteği üzerine kürsüden konuşacak, isteyenler yerinden mikrofonla,
isteyenler buraya efendim, bir aile ortamındayız lütfen rahat edin.
İRFAN HÜSEYİN YILDIZ
Sayın Divan, çok saygıdeğer üstatlarım ve sevgili arkadaşlarım hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Ayrıca TÜRMOB’daki yeni görevlerimizden dolayı ilettiğiniz kutlama ve
tebrikler için de çok teşekkür ediyorum. Bizler bu Oda’nın üyesiyiz. Dönüp dolaşıp
geleceğimiz yer burası. Elbette orada şu andaki yasamızdan kaynaklı görev bölüşümü ve
organizasyon açısından baktığımızda bazı problemler var. YMM Odalarının ayrı sorunları var.
SMMM Odalarının ayrı sorunları var. TÜRMOB’un yapısı işte bildiğiniz gibi, 5’e 4 gibi bir
yapısı var. Beş YMM’nin, dört SMMM’nin Yönetim Kurulu’nda bulunma zorunluluğu var.
Elbette Yeminli Mali Müşavir Odaları, oradaki yeminli arkadaşları kendilerini temsilen
seçemiyorlar, yani böyle bir güç oluşmuyor sayısal olarak bu. Bundan dolayı da hep şikâyetler
oluyor. Ama SMMM arkadaşların da “bu anti demokratik bir yapı, 100 bin kişiyiz, 110 bin
kişiyiz, 3 bin kişi içinden seçilen beş kişi bizim yönetim örgütümüzün, kurumumuzun
Yönetim Kurulu’nda çoğunlukla temsil ediliyor”. Bunlar somut durumlar, gerçekler. Bunlar
yasanın düzenlediği konular. Dolayısıyla da biz bunları iyi niyetle, mesleğimiz için toptan
mücadele ederek aşmaya çalışıyoruz. Her iki tarafın da haklı olduğu serzenişleri var.
3568 Sayılı Yasanın 1’inci maddesi, mesleğimizde bir vizyon koyuyor ortaya. Biliyorsunuz,
işletmelerdeki faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde raporlanması, kayıt
edilmesi, denetlemeye ve değerlemeye tabi tutulması ve bütün ilgililerin resmi mercilere
gerçek durumu tarafsız bir şekilde sunulması olarak tarif ediyor. Dolayısıyla bu meslek o
kadar bir bütün ki, yani bu işi hem SMMM’ler, hem YMM’ler ortak yapmak zorunda, tarif bu,
tanım bu, kapsam bu. Bu kapsam olunca, işte karşıt incelemelerde SMMM’ler o zaman “para
istiyoruz” diyebiliyorlar. İşte “Yeminli Mali Müşavirler SMMM’ler gerekli desteği vermiyor”
diye şikâyette bulunabiliyorlar.
Biz bunun için bu dönem TÜRMOB olarak Yeminli Mali Müşavir Odalarımızdan önemli
anlamda destek alarak, onların tecrübelerinden istifade ederek ve bu tecrübeleri de kabul
ederek, daha sağlıklı, daha doğru işler yapmak istiyoruz. Ana kapsama uygun,
meslektaşlarımızın aşları, işleri için beraber olarak uğraşalım. Bu ilgili olan bütün taraflar, çok
takdir ederim, saygı duyarım sayın Asım üstadıma, işte “siyaset yapmayın, patronunuz Maliye
Bakanlığı, ona göre iş yapmamız lazım” dedi, bu mealde bir şey söyledi, tam cümleyi
kuramamış olabilirim.
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ASIM ÖZGÖZÜKARA
Siyaseti kendi şahsınıza bırakın diyorum. Yani mesleğimiz siyaseti ilgilendirmiyor.
İRFAN HÜSEYİN YILDIZ
Şimdi tabii o şu anda bir ön yargı. Yani neye göre hemen böyle bir eleştiriyi de hak ettik, onu
da bilemiyorum. Bakınız, biz bir meslek camiasını temsil ediyoruz. Bu meslek camiasının aşı,
işi saygınlığı için mücadele etmek zorundayız. Bu sadece ki, yeri gelir Maliye Bakanlığı’na
gidip uğraşmak, ilgilenmek olur. Ama bazen de başka kanallar olur. Mesleğimizin kapsamını
tarif ettim. Biz 21’inci yüzyılın bilgi çağı olduğunu söylüyoruz. Bugün bilgileri ve verileri
üreten bir meslekten, yani ekonominin ana patronu olan bir meslek camiasından
bahsediyoruz. Bu ekolün ana ortağı, meslek camiamızın, maliye politikalarında, ekonomi
politikalarında hiçbir şey konuşmaması mümkün değildir. Meslektaşımızın hakları için, işte
görüyorsunuz Barolar çıktı “avukatlara yeşil pasaport istiyoruz” dediler. Neden? Örneğin belli
bir kıdemin üstündeki veya Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımız için de bu hak olmasın,
yani bunlar için uğraşmayacak mıyız? Meslektaşlarımızın aşı, işi için mücadele etmeyecek
miyiz? Elbet de edeceğiz. Dijital ortam, bilgileri üreten, yenilerini üreten ve bundan sonra
belki dünya ekonomisini bu dijital veriler üzerinde dönecek, nerelerden faydalanacak.
Yatırımlar olarak gelecek. Gerçekten tarafsız saygın bir kurum yaratmak hepimizin ortak
çıkarları. Meslek siyaseti anlamında söylüyorum ben. Meslek siyaseti yapmak zorundayım
değerli üstatlarım, bunu barolar yapıyorlar, diğer meslek odaları yaptıysa, biz de yapacağız.
Bizim Türkiye ekonomisine mali politikalara kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu nedenle
ben kapatıyorum bu konuyu.
Ama önümüzdeki dönem birlikte çalışalım diyorum. İnanıyorum, meslektaşlarımızın birçok
sorunu var. Önümüzde daha ciddi sorunlar varken, bizim uğraşmamız gereken tabii ki esas
olan bunlar, bu sorunları çözmek. Gelir İdaresi tarafımız var. Mesleğimizin fonksiyonu
değişiyor. Yenidünyada mesleğimizin fonksiyonunu yeniden konumlanmamız, donanmamız
gerekiyor. Özellikle dijital dünyada çok ciddi bir donanıma kavuşmamız lazım.
Hizmetlerimizin fonksiyonu değişecek. Esas işimiz, esas hedefimiz elbette ki bu olacaktır.
Bugün Adalet Komisyonuna sunuldu. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, bu dijitalle
ilgili kararnamenin bazı maddelerinde değişiklik yapılmak üzere kanun değişikliği teklifi
sunuldu. Kanun hükmünde kararname değişikliği teklifi sunuldu. Önemlice değişiklikler var.
Bizim mesleğimizi ilgilendiren şeyler, bizim bunlarla uğraşmamız lazım. Birebir biz takip
ediyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Oraya birlikte gidelim. Bakanlığa birlikte gidelim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne birlikte gidelim, yani yararlanalım, çıkarlarımız ortak.
Ben bu vesileyle sizlere saygılarımı sunuyorum. Önyargılı olmamamızı belirtiyorum.
İnanıyorum bu dönem güzel işler yapacağız. Sizlere teşekkür ediyorum, sağolun.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Teşekkür ederiz Sayın Hüseyin YILDIZ, tekrar tekrar başarılar diliyoruz. Toplantının ilerleyen
bölümlerinde mutlaka bu konulara tekrar değinme şansımız olacak. Sayın SİPAHİ buyurun.
MEHMET SİPAHİ
Rahmetli İNÖNÜ kürsüye çıkarken bir tanesi böyle garip bir çanta ile çıkarmış.
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BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Duyulmuyor, duyulmuyor. Arkadaşlar dinleyelim lütfen, bakın çantadan bir şey çıktı, bir
dakika, dinleyelim.
MEHMET SİPAHİ
Çantadan bir kara kalem, bir de küçük not. Burada İNÖNÜ’nün hatıralarında yazıyor.
Hazirunu etki altına almak için,
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Bu hazirun bundan etkilenmez, hepsinin var.
MEHMET SİPAHİ
Bizim bu çantada böyle kalem ilerliyor, içi dolu. Sayın Başkan’a teşekkür ederim. Sayın
Divan ve sevgili arkadaşlarım Mehmet SİPAHİ ismim. 1995 yılından beri yeminliliğe
başladık ve baştan beri aşağı yukarı Yeminli Mali Müşavirlerin geçmişinden haberdarız.
Şimdi ben önce bir hastalıktan muzdarip idim. Malum Gelirler Kontrolörleri camiasına,
Yeminli Mali Müşavirler camiasına, vergi dairesi müdürlerine huzurlarınızda teşekkür etmek
isterim. Çünkü kan arama dolayısıyla bilhassa Gülay hanıma çok teşekkür ederim Yeminli
Mali Müşavir. Bu şeyi yerine getirdiğim için de sevinçliyim. 10 cc falan kan hallettiler. Ben
hepsine teşekkür ediyorum. A grubu negatif kanım çok zor bulunuyor. Bir de onu da
söyleyeyim. İşte bir sürü tepkiler geldi. Kan veren arıyorlar, sağ olsun, başta İbrahim bey
olmak üzere Oda siteye koydu. Yalnız şunu söyleyeyim, kesinlikle 60 yaşının üstünden kan
almıyorlar, onu söyleyeyim yani. 60 yaşını geçtin mi kan alınmıyor.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Orada da işe yaramadık yani.
MEHMET SİPAHİ
Tamam, hasta olarak arkadaşlar ilgilenmeye ilgilendi, doğru, siteye de koydular, eeee bu
Oda’nın bir Başkanı var. Oda’nın bir Başkanı var yani. Nerede bu adam? “geçmiş olsun”
denilir, evet duysun.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Geçmiş olsun Sayın SİPAHİ, bu işin şakası yok. Yalnız sonradan haberimiz oldu. Kusura
bakma geçmiş olsun.
MEHMET SİPAHİ
Şimdi efendim bu Oda’nın, Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın kuruluşunun zaten baştan
“sakat” demeyeceğim de,
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Benim yüzümden Oda’yı, geçmiş olsun demedim diye.
MEHMET SİPAHİ
Sayın Başkan, biz Ankara’da müsteşarlık da yapmıştı sayın ….., gittik, konuşuyoruz. Bakın
aynen şöyle söyledi. Başka isim vermeyeceğim, burada çok isim var ama, onu da vermek
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durumundayım. Dedi ki, “ben ne yapacağım böyle bir kutu açtı, ilacımız yok, muhasebeci,
mali müşavir, yeminli mali müşavir bu üç kazık ne çakılır, ne bir yere gidebilir, ne bir araya
gelebilir”, bakın bunu âlemlere söylemiyor. Hatta “bu milletin bilmem nesine bilmem ne
yapacağı” diye bir de acayip küfür etti, o da bende saklı kalsın.
Değerli arkadaşlar bizim mesleğimiz, Yeminli Mali Müşavirlik mesleği baştan bakıyorsun
nedir yani, özür dileyeceğim herkesten, sakın şey yapılmasın. Biz deve miyiz, kuş muyuz,
neyiz yani? Belli değil. Bakıyorsunuz, benim hesaplarıma göre dokuz kocalı Hürmüz’üz.
Nasıl? Daha KDV veya tasdik raporları verir mi, vermez mi? Oradan başlıyor, ne bu şef,
müdür yardımcısı, müdür, hiç yani dokuz tane şeyden geçiyor, bu nasıl iş? Ben anlamadım.
Bu konuda hiçbir zaman idareden yardım, hissetmedim. Sayın Sezai Bey burada mı acaba?
Yani Yeminli Mali Müşavirlerin sahibi, Oda’nın sorumlusu.
Değerli arkadaşlar, taaa o zamanlar da biz söyledik. Öyle ekrana adamlar çıkarıldı ki, on tane,
yirmi tane, elli tane, kanunlara, nizama, ahlaka aykırı KDV raporu yazan, bir sürü şeyler oldu.
Bakın ben kendimden örnek vereceğim. Bir de altı ay durdurma verdiler bize biliyor
musunuz? Bu altı ay durdurma veren Disiplin Kurulu’nda isimlerini söylemeyeceğim, yalnız
Sabri beyin ismini söyleyeceğim. Sabri Bey gerçekten ileriyi gören bir insan. Sabri beyin
ekibinin olduğu dönem, Sabri beyin imzası yoktu o şeyde.
Değerli arkadaşlar tam 12 sene, 11 sene ancak bu davayı sonuçlandırdık, burada kararlar,
hepsi burada yani. Ankara 5’inci İdare Mahkemesi iki defa kararı bozdurdum, bunu ben
biliyorum. Danıştay’dan çıktı, Danıştay Dava Kurulu’ndan çıktı ve bütün bu aşamalarda
TÜRMOB aslanlar gibi savundu Disiplin Kurulu’nu. İki tane avukatla savundu. İstanbul
Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan bir tek yardım görmedim. Ben 200 tane rapor yazmıştır,
hepsi de incelendi, teftişten geçti neyse yani, kardeşim bir tanesini kaybetmedim. Benim gibi
belki yüzlerce arkadaş var. Peki, bu benim kefaretimi kim ödeyecek? Kim ödeyecek bunu?
Hiç kimse ortada yok. Deseniz ki, “tazminat davası aç”, haaa orada sağolsun Sezai ONARAL
dedi ki, “aç tazminat davasını ben bunun şeyini karşılayacağım”, yani öyle bir parantez
açalım. Bunun haricinde ben Oda’dan bir tek yardım görmedim. Ben nereye gideceğim. Oda
beni koruyacak. Ben haksızsam kabul ediyorum, ama haklı olduğum zaman da yanımda
olmadı, bunu özellikle söyleyeyim.
Değerli arkadaşlar, bizde şöyle bir gelenek var. Bilmiyorum, adını ne koyarsınız? Efendim
konuşulur, tartışılır, yapılır, “acaba denetim elemanı ne der” bakın, bakın. Bunu ben şeyden de
söylüyorum, rahmetli oldu yazar, o zamanlar gazeteciler vardı ve hâkimler vardı Ankara’da,
derdi ki “bu parlamento içinde asker nedir, asker nedir, asker nedir diyorsunuz, askeri de zor
durumda bırakıyorsunuz”, biz de burada denetim elemanlarına bir şey söylemeye zorluyoruz,
denetim elemanı nedir? Ne dediyse kardeşim kanun nedir, tüzük nedir, yönetmelik nedir,
tebliğ nedir diye, böyle bir şey yaptığımızda derdi “denetim elemanı nedir”.
Birazcık Başkan Yardımcısı Hüseyin Bey, onu da kutlarız, Oda’nın üyesi. O söylediği zaman,
biz sivil toplum örgütüyüz ya, biz Maliye Bakanlığı’ndan ne şefaat bekleyeceğiz kardeşim.
Bekleyemeyiz, çünkü Maliye Bakanlığı biliyorsunuz hep Çin Seddi gibidir. Başkasının
yumurtalarını alır, yarısını yer yarısını da bırakır, yani o. gelenler bilir
Diğer taraftan Sezai beyin ben şu anda yargı kararları tek başına ne yaptı bize, yargı kararları
tek başına, hiç uyan olmadı. Bakın almış olduğumuz yargı kararlarına devam ettiler yani
bizim ekranda kalmamız. Bir taraftan şunu söyleyeyim ben, İstanbul için söylüyorum.
İstanbul’da yapılan her türlü işlev ve eylemin Oda’nın bilgisi dâhilinde oldu yani bu
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arkadaşlar için. Tamam, kardeşim şimdi deniliyor ki, “şunu yapacağız, bunu yapacağız,
efendim tasdik şeyinin altında bilmem şeyler yapıldı”, ne yapsın genç arkadaşlar? Benim
mesela yalı'm yok boğazda, köpeğimi alıp yatımla tatile çıkmıyorum.
DİNLEYİCİ

………..

MEHMET SİPAHİ
Tamam da işte, bu arkadaşlardan para alınıyor, böyle yüzlerce. Bakın almış olduğu şeylere,
hele hele şimdi Yeminli Mali Müşavirler zaten işlerimizi kaybediyoruz. Gençlerin durumu
nedir? Bilmiyorum ben, herhalde çok da iyi değil yani. Bir taraftan şunu söyleyeyim, ben
burada böyle konuşurken lütfen rica ediyorum, beni örnek almayın. Çünkü Maliye Bakanlığı
bir ince durumu vardır, şeytani de yapsa çok iyi yapar, rahmani de yapsa çok iyi yapar. Ama
ben konuşurum. Lütfen, kendine güvenen konuşsun. Diğer arkadaşlara aman haaa ben
konuşuyorum diye, çıkıp burada Maliye Bakanlığı falan demiştiniz. Şimdi diğer taraftan biraz
fazla şey yapacağım ama kusura bakmayın.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Daha ne kadar var, arkadaşlar diğer konuşmacılar da konuşacaklar, tamam tamam normal.
MEHMET SİPAHİ
Efendim şunu söyleyeyim son olarak, değerli üstatlar, arkadaşlar, kardeşler, benim yaşım
biraz daha 35’i geçtiği için. Şimdi arkadaşım ben Odamdan şunu talep ediyorum. İdare
hukuku profesörlerini bir araya getirsin. Onlara da ne ödeniyorsa ücretini ödesin, şu Yeminli
Mali Müşavirler Yasasını önlerine koysunlar. Bizi yeniden bir tanımlasınlar.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Sayın SİPAHİ çok teşekkür ederiz. Sayın SİPAHİ’yi tanımayanlar vardır aranızda, hakikaten
1990’dan sonra gerek Odamızdaki disiplin yönünden, gerekse Maliye Bakanlığı durumları
yönünden hakikaten çok zorlandı. Bu arada da hastalığında da “geçmiş olsun” dememişiz,
onu da bizim dostluğumuza ver, kusura bakma, hakikaten atlamışız yani, ama bizim
arkadaşlar ilgilendiler, ondan haberim var. Kan vermeye falan da gittiler, bayağı da problem
oldu ama, sonunda sayın SİPAHİ bir Yeminli Mali Müşavir olmanın o anda bence duygusunu
yaşadım, güzel bir şey, bir aile. Bunun dışında ne kusur ettikse kusura bakılmasın. Ama
disiplin süreci ve yargı sürecinde çok da yapabilecek bir şeyimiz yok. Gayet de güzel
anlattınız, ama bunlar taaa 90’lı yıllardan söylediğiniz hikâyeler, sürmüş belki uzun, ama
bugünün hikâyeleri değil. Olsa yine aynı mı olur? Olabilir, onu da bilemiyoruz tabii ki.
Efendim sonunda mutlaka bunları bir değerlendirme yapacağız tüm Yönetim Kurulu Üyeleri,
ama bu gidişi bozmamak için Yeminli Mali Müşavir arkadaşlarımıza söz vermeye devam
edelim. Daha sonra da toparlarız. Üstat buyurun.
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ÖCAL KURDOĞLU
Yeminli Mali Müşavir Odası ayrı bir şeydir, TÜRMOB ayrı bir şeydir. Bir hastaneyi düşünün.
Adam doktordur, cerrahtır, ameliyat yapıyor, yeminli de budur. Onun amiri değil ki baştabip,
ameliyat sırasında kafasına vurup da “şöyle keseceksin, böyle yapacaksın” diyebilir mi?
Akademisyen de böyle bilim anlatıyor. Yeminli Mali Müşavir de belli bir yere gelmiş bu işi
bilmiş. Bir insan kendi karar verir. Bazen vergi dairelerinde soruyorlar, “Odalar bize görüş
versin”, kardeşim Oda ne desin? Biliyordur, yeminli biliyordur. İşte örnek olarak çalışmamızı
temsil eden bizim seçtiğimiz bir Yönetim, senin amirin değil ki. Hepimiz kurullardan geldik.
Kurul Başkanı işte maliye müfettişiydi, hesap uzmanıydı, amir değil arkadaşım. Kendi emeği,
kendi bilgisiyle bu işi yapan kişidir. Odalarımız ne bekliyor bizden. Oda bizim belli işlerimizi
yapan bir yer, yani benim raporuma ne karışır, kusura bakmayın böyle bir şey olur mu?
Doktor ameliyat yapıyor, baştabip geldi veya bilmem kim, “şöyle keseceksin”, olur mu?
Şimdi burada başka şeyler konuşulması lazım. Mesleğimizi yaparken ne zorluklarla
karşılaşıyoruz? Patronumuz Maliye Bakanlığı, rapor yazıyoruz, doğru. Değerlendirenler
memur, ismini de “uzman” almış. Ama bunlar hep kriterleri farklı, aynı vergi dairesinde bir
memur farklı görüyor, diğeri şef başka, yani bunun bir standart hale getirilmesi gibi bir
derdimiz var, anlatamıyoruz bunu.
Örnek veriyorum; İnşaatta indirimli KDV iadesi, demir ve beton hesabı, Sayıştay bir yazı
yazmış, demiş ki işte “bayındırlık rayiçlerine göre bunları kontrol et” güzel. Öbürü demiş ki,
işte “Mimarlar Odasına göre kontrol et”. Güzel kardeşim bunun bir mimari projesi var.
Mimari projenin altında keşif özeti var. Mimar demiş ki, “bu binaya şu kadar metre küp
demir, işte şu kadar metre küp hazır beton kullanılacak”.
Yani böyle somut olmayan saçma sapan, işi böyle yokuşa süren uygulamalar var, bunların
standart bir hale getirilmesi lazım. Vergi Hukukunda kıstas diye bir şey yok. Şu dükkâna
gidersin al karşıdaki kazanıyor, sen de bu kadar kazanacaksın, senin bu kadar vergi
isteyeceğin diye bir madde var mı arkadaşlar? Ne demek her bina aynı betonla yapılır, böyle
bir şey var mı? Örneklerden birinden bahsediyorum. Yani bu işi yapıyorsanız, bu mesleği
idame ettiriyorsanız, inanın çok değişik şeylerle karşılaşıyorsunuz. Son olarak adam
Sayıştay’dan demiş ki, efendim bina satmak için sahte satış yapılıyor. Adam tapudan satmış,
ben ne bileyim adam akrabasına mı satmış, babasına mı satmış? Yani şimdi buralara geldik,
bu iş çığırından çıktı. Herkes keyfi, istediği gibi uyguluyor ve hepimizin derdi bu.
Bahsediyoruz kaç tane rapor yazdığınızı. İşlemler çok fazla gecikiyor, artı, aşırı bir bürokrasi,
senin karşında bir memur var, bilemiyorsa sormayacaksın, öbür masadaki farklı istiyorsa ona
vereceksin, emret şefim…
Şimdi mesela en son uygulama, vergi dairesi, bana göre mademki bu adam % 6 teminatla
iadeyi almaya hak kazanmış, eski bir firma, sicili düzgün, iadenin % 90’ını çıkarın ver adama
yani, niye % 50’si? Gerisini de yazabilirsin bunun da, zaten yüzde6 teminatla almak gibi
hakkı var. Bu hakkı olduğuna göre, raporu götürdüğünüzde ödemeyi yap, incelemeyi sen yap
arkadan. Ekonomi nakit deniyor, sen bunun parasını tutarak ekonomi hizmet bekliyor
kardeşim. Ne gibi bir netice alacaksın? Yani olacak iş değil bu.
Şimdi tekrar başa dönüyorum. Odamızda birbirimizle bizim bir sorunumuz yok. Burada onu
da konuşmamıza gerek yok. Biz kendi mesleğimizle ilgili ne konuşacaksak, onu konuşalım.
Buraya üç ay müfettiş geldi, geldi baktılar. En güvenilir ve güzel bir müessese, güzel
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kurulmuş dediler. Mesela bağımsız denetimde yok şahsi iddia ediyorlar, demek ki Odayı güzel
bulmuşlar, arkadaşlara katılmıyorum.
Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK

Çok teşekkür ederiz, çok sağolun.

H. İBRAHİM AKTAN Adını soyadını söylemedi, herkes tanır ama belki..:
ÖCAL KURDOĞLU
Ben Gelirler Kontrolörü 2’nci promosyondan Öcal KURDOĞLU. 1972’den beri bu işteyiz.
26 senedir de yeminlilik yapıyorum. Evet, teşekkürler.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Çok teşekkürler Sayın KURDOĞLU. Sayın Masis YONTAN, Bir önceki Sayın TÜRMOB
Genel Başkanımız buyurun.
MASİS YONTAN
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle gönüllü olarak yaptığım bu üç yıl içinde
gerçekten sevgili Başkanımdan, sevgili Yönetim Kurulu’ndan, Denetleme Kurulu’ndan,
Disiplin Kurulu’ndan gördüğüm destek için hepinize çok, ama çok teşekkür ediyorum, sağ
olun, var olun. Ve yeni seçilen arkadaşlarımıza, Genel Başkan Yardımcısına başarılar
diliyorum, yolunuz açık olsun. Gene Disiplin Kurulu Başkanı tek bayan, Yeşim Başkanıma
başarılar diliyorum, işi çok zor. Cem buradaydı Başkan Yardımcısı, gerçekten başarılar
diliyorum. Emre Başkanıma başarılar diliyorum. Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar
diliyorum. İnşallah önümüzdeki üç sene çok daha verimli ve çok daha başarılı olsun.
Ve sevgili Asım üstadım, ben hep siyaset yaptım, hep de yapıyorum. Ama siyaseti yaparken
bu üç sene içinde ve daha önceki siyasetlerde hiç kimseyi ayırmadım, ötekileştirmedim, hep
birlikte devam ettik. Ve hayat siyasettir, siyasetin olmadığı yerde hayat yok. Spor bir
siyasettir. Sanat siyasettir. Siyaset, siyasettir. Burada yaptığımız meslek de bir siyasettir. Bakın
demin mali müşavir çıktı, bir siyasettir. Siyaset yapanlar olur, birbirimizi ayırmayalım.
Ötekileştirmeyelim. Birbirimize yardımcı olalım. Dolayısıyla siyaset kötü bir şey değil.
Şimdi biraz önce İbrahim Başkanım konuşurken gerçekten tam tasdikle ilgili elektronik
ortamda verilmesi. Evet, dünya değişiyor tamam. İşte yeni çıkan tebliğler, tasarılar hep dijital
ortama gireceğiz, kaçarı yok gireceğiz. Dünyada bir şey tartışılıyor biliyor musunuz? Acaba
bilişim robotla teknoloji bizi mi yönetecek, yoksa biz mi teknolojiyi yöneteceğiz? Şimdi Bekir
beylerle yaptığımız görüşmede kulakları çınlasın, Sayın Gelir İdaresi Başkanı, “tam tasdik
raporlarının elektronik ortamda olmayacağını iddia ediyor”. Katma Değer İadesi ile normları
yok, niye biliyor musunuz? O yüklenilen listeler, özellikle Maliye Bakanlığı bir şey çıkardı.
Efendim bundan sonra istediğiniz dönemde yazanları yapalım. Orada şu anda katma değerde
girdiğiniz zaman da bile, sistem hemen yanlış veriyor. Tutmuyor. O halde ne yapmak lazım?
Bir kanun var, istediğiniz zaman yazarsınız, ama öbür tarafta sistem size diyor ki, “hayır, siz
Mart ayındaki faturayı başka zamana yazamazsınız”. Peki, ne yapacaksınız? “gidin onu Mart
da yazın ki” çünkü karşılık ba/bs’lerle de kontrol ediyor ya, o zaman yasalar arasındaki
çelişkiler doğuyor.
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Biraz önce üstadım dedi ya, kazı başladı, ama su çıktı arazide, organize sanayi bölgesinde.
Üstadım mühendisin projesine göre yine gidecek olan çok fazla çimento ve demir gitti, çünkü
niye? Zemin sağlam değil. Vergi dairesi de diyor ki, “buyurun efendim, bilirkişi çıkartın,
inceleyin”, gerçekten vergi dairesi inceledi ve kabul ettiler. Dolayısıyla ne olursunuz mesleği
yaparken hep yazın.
Şimdi birincisi, bu tam tasdik raporlarının behamahal Maliye Bakanlığı safhasıyla elektronik
ortamda verileceğine inanıyorum. Fakat orada şöyle bir sıkıntı var; Oda Başkanımız gider,
Zafer KUTLU üstatla ben de görüştüm, “üstadım senin işin yok mu”, Hatay’da 19 tane
beyanname vermiş arkadaşlar, Hatay’da firmaların yapısı belli, İstanbul gibi değil, Ankara
gibi değil. Otuz tane Yeminli Mali Müşavir de küçük şeyler vermişler, doğru. Ama İstanbul'da
ki çok detaylı, çok girift firmalarda bu olmaz. Burada yetkili Yeminli Mali Müşavirin
gerçekten değerleme yetkisinde onlardan farkı yok. Üstadım Gelir İdaresi Başkanlığı bunu
biraz yaptı.
Şimdi ikincisi, denetim standartları. Valla otuz senedir “standart” diyoruz. Ama ne oluyor
biliyor musunuz? Hep dünya da, hep standarttan konuşuluyor. Teknoloji geliştikçe, ekonomi
geliştikçe, örnek şu anda dijital geliştiği için, dijital ortamda ihracatlar var, ithalatlar var.
Bunları nasıl kayıt edilecek? Nasıl muhasebeleştirecek? Hangi standarda bağlanacak? Bu
standartların çıkması normal, bu standartlar statik değil, dinamiktir. Gerektiğinde yeni
standartlar çıkıyor.
Şimdi en büyük sorunlarımızdan biri, yeşil pasaportun Mecliste gündeme gelme olayı. Daha
önce ben sundum TÜRMOB olarak, yeşil pasaportu şöyle sunmuştum; Kusura bakmayın 114
bin kişiye yeşil pasaport verilmez denildi. Yeminli Mali Müşavirlerle, meslekte 15 yılı
doldurmuş, mali müşavirlere de verilsin böyle bir şey, bu meseleye girmemeyim, iki başlı
değnek onu söyleyeyim.
Ve sorumluluklar, Vergi Başkanlığı da üzerinde duruyor, İstanbul Odası da duruyor, bu
sorumlulukları halletmemiz lazım.
Sizlere çok teşekkür ediyorum, yeni arkadaşlara başarılar diliyorum, sağolun, var olun.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Teşekkür ederiz. Değerli hazirun pek parmak kalkmıyor. Müsaade ederseniz ara vermeyelim.
Çünkü bir ara verirsek burayı da bulamayız, çünkü herkes gider. Ama su ve çay verelim hiç
olmazsa, ayıp oluyor çocuklar, bir su dağıtın, çay dağıtın. Evet, söz istiyorsunuz, buyurun.
ADEM ÖZZAİM
Teşekkür ederim, ben sözleşmelerdeki asgari ücret konusuna değineceğim. “asgari ücret”
dediğimiz, orada yazan 12 bin lira maktu ücret asgari ücret mi?
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK

Onu kastediyoruz.

ADEM ÖZZAİM
Peki, bunun üstünde yapıp, nisbi de % 70’in üstünde yapana bir şey yapmayacak mısınız?
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BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Yaparız da, onu sormuyoruz Adem bey, Bakanlıktan bu geldi, öbürleri gelmedi. Tamam orada
da hata var, onun da üzerine gitmemiz lazım, bunu ayrıca konuşalım, ama en azından hiç
olmazsa Adem bey asgarinin altında almayalım.
ADEM ÖZZAİM
Ama buradaki konuşma “asgari ücreti buraya indirdi” demektir. Yani ondan sonraki 15 bin
liranın üstünde sözleşme yapmayın, gözünüzü seveyim.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Yanlış anlaşıldı. Anladım, anladım. Adem bey iyi oldu bu, bir düzeltelim. Yanlış anlaşıldı,
sağol. Adem kardeşim. Şöyle söyleyelim; Şimdi Bakanlıktan gelen raporda, asgari ücret
tarifesine uyulmaması eleştirilmemiş, eleştirilebilirdi. Bizim yapmamız lazım, bu ayrı bir
konu. Ama asgari maktunun da altında alan çok sayıda kişi var, bu bari olmasın. Yoksa
tarifeyi uyulmasını sağlamak için biz zaten “Ücret Tespit Soru Belgesi” alıyoruz. O, Ücret
Tespit Soru Belgesi elektronik ortamda alıp, verileri sağlıyoruz. Bunun üzerine gidip,
gitmememiz bizim hala elimizde. Bunu zaten biz yaparız, yapmayız, bu başka bir konu. Ama
hiç olmazsa 15 bin liranın altında alınmasın, gayri faal onlar hariç, yani neyse o, yasal
imkânlar hariç. Yanlış anlaşıldı, onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani sen eğer orada bunun altında
verirsen, o hemen girecek bir kere, o hemen tezgâha girecek, yapmaya çalıştığımız o. Yani
bunu anında bildirilecek kendisine, öbürüne yine bakacağız.
DİNLEYİCİ
Asgari ücretin 1.000,00 lira değil de, ortalama ayda 30 bin lira para alması gerekiyor asgari
tarifeye göre, o giriyor mu?
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Anladım, onu söylüyorum. Tabii ki o da giriyor. Şunu söylemeye çalışıyorum; Bakın bu
yaptığımız yeni düzenlemeyle asgari maktu ücretin altında almayı kesin engellemeye
çalışıyoruz, üzerini engellemeye çalışmıyoruz, haklısın. Üzerindeki haklarımız saklı, geçmişe
dönük de saklı, önümüzdeki seneler de saklı. Bunların üzerine gidebiliriz, gerekenleri
yapabiliriz, yapmamız lazım. Ama artık bundan sonra, hiç olmazsa 2020 yılında sözleşmeleri
alırken, asgari maktu ücretin altında buraya sözleşme girmeyecek, yapmaya çalıştığımız şey.
Girerse de derhal Disipline gidecek, o hemen gidecek. Ama öbürler daha sonraki uygulamayla
yapılacak. Başka çare yok.
H. İBRAHİM AKTAN
Pardon, yanlış anlama olmasın arkadaşlar. Tarife zaten var. Tarifeye de kesinlikle uyulacak, o
başka bir şey yani. Tarifeye uymama diye bir şey söz konusu değil. Ama gelen raporda şöyle
diyor, “siz de araştırın, bakın” diyor, ayrıca biliyorsunuz denetim raporlarından örnek verin,
siz de bakın” diyor, dolayısıyla her halükarda sizin verdiğiniz örnekte arkadaşım, yani 30 bin
lira değil mi? Tutuyor falan, 30 bin liranın altında 20 bin liraya yaptıysanız başka değişik iş
yapmışsınızdır. Tarifeye uymama anlamında değil, ama gelen raporda 1.000 lira mesela,
baktık da aslında onlar da tarifeye uymuşlar, aslında orada sorun yoktu, şöyle yoktu; Burada
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ne vardı biliyor musunuz? “KDV dahildir, değildir” lafları var ya, bana göre orayı denetim
elemanları tam kavrayamamışlar. “17 bin lira” diyor atıyorum, “tarifenin altı” diyor. Bir
baktık ki, “KDV hariç 17 bin” diyor. KDV’yi koyduk tam 20 bin zaten, anlatabildim mi?
Veya “1.000 lira” yazmış, “2.000 lira” yazmış, “tarife altı” diyor, bir baktık sözleşmeye, 2.000
lira diye almış ama bir aylık demiş, çarp 12’yle 24 ay, yani Sabri beyin verdiği rakamlarda da
büyük çoğunluğu, yani % 90’ın üzerinde tarife altı değil. Üç tane başlık açtık, yazdık, orada
bir sorun yok. Ama Adem Bey senin dediğine şöyle söyleyeyim; Hiçbir zaman 50 bin lira
alacak adam, 20 almış, o anlamda değildir bu.
Evet, teşekkür ederim.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Adem beyden sonra başka söz almak isteyen var mıydı? Buyurun.
ASIM ÖZGÖZÜKARA
Müsaade ederseniz cevap hakkımı kullanacağım. Şimdi bu politika, siyaset meselesini ben
anlatamadım veya çok sevdiğim kardeşim Hüseyin YILDIZ ve Masis YONTAN bey yanlış
anladılar.
Şimdi Uluslararası Finanslama Raporlama Sisteminde ne diyor? “muhasebe politikası” diyor.
Yani buradaki “politika” demek istediğim, yani bizim şahsi görüşümüz, bizim mesleğimizi
etkilemesin. Beni konuşturmayın. TÜRMOB Başkanı’nın Maliye Bakanı’na sokulmadığı
dönemi hatırlıyorum ben bakın. TÜRMOB Başkanı randevu alamıyordu Maliye
Bakanlığından. Bilirsiniz. Dolayısıyla benim söylemek istediğim,
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Maliye Bakanlığı haklı olduğu için olmayabilir mi?
ASIM ÖZGÖZÜKARA
Hayır, Şimdi ikincisi, ben burada bir sunum yapmıştım beni dinlediniz tam tasdik raporu ile
ilgili. Orada mesela hizmet işletmeleri için ayrı, ticari işletmeler için ayrı, sınai işletmeler için
ayrı dispozisyonlar ile ilgili burada sunumu yaptım. Sizin sitenizde var. Eğer yeni Yönetim
kaldırmadıysa, Sezai bey kaldırmaz da.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Biz de elden geldiğince hiçbir şeyi değiştirmedik ama hala mı kalmış?
ASIM ÖZGÖZÜKARA
Şimdi bu sözleşmeleri elektronik ortamda alın, daktilo yok, bir şey yok. Yani elektronik
ortamda alın, yine paranızı alın, o girişi yapın.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Buyurun Talha bey.
TALHA APAK
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Sayın Başkan, değerli yöneticiler, sevgili meslektaşlar, ben bugün toplantının başından beri
konuşulan konulardan daha farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Hepimizi yakinen
ilgilendiren son günlerde vergi mevzuatı başta olmak üzere, diğer konularla alakalı ciddi
düzenlemeler yapılmakta, yapılıyor, daha ciddi düzenlemeler de yolda.
Bunların başında hepinizin malumu birkaç gündür kamuoyunun gündeminde olan dijital
hizmetlerin vergilendirilmesi ve buna bağlı olarak vergi kanunlarında çeşitli değişiklikler
yapılmasıyla ilgili kanun teklifi, yakında mecliste görüşülerek hızlı bir şekilde geçecek.
Burada çok ciddi düzenlemelerin başında dijital hizmetin, dijital hizmetlerin
vergilendirilmesiyle beraber gelecekte artık her şeyin mesleğin uygulamasının dahil olmak
üzere, dijitale geçeceği. Yapay zekânın bir an önce kavranması anlamında meslek mensupları
duyarlı olması, belki bu salonda Odamız olarak sonuçta, bu yapay zekâ dönemine denk
gelmeyecekler bile var. Gelecekte bu mesleği yapanların çoğunun, belki on yıl sonra
diyecekler ki, “biz on yıl önce belgelere bakarak “KDV ve tasdik raporlarını nasıl veriyorduk”
diye birbirlerine soracaklar. Tıpkı bizim şu anda bundan yirmi, otuz yıl önce defterlerin elle
yazıldığı bir dönemi, tarih yazarken nasıl bunun altından çıkıyorduk dediğimiz gibi beş, on yıl
sonra da herkes o raporları nasıl düzenlediğimizi sorgulayacak. Dolayısıyla bazı noktaları
eleştirsek de, karşı olsak da, eleştirsek de elektronik sistemin gitgide yaygınlaşacağı ve yakın
zamanda hiçbir şeyin manuel kalmayacağı bir sisteme doğru gidiyoruz.
Hazırlanmakta olan kanun teklifinde çok önemli, mesleğimizi direkt ilgilendirmese de
mesleğimizin icrası yönünden, mükelleflerle olan ilişkilerimizde bizleri ilgilendiren çok
önemli hususlar var.
Onlardan bir tanesi, “kıymetli mesken vergisi” adı altında, belki birçok kişinin dikkatini
çekmiyor ama bu hem çok önemli bir düzenleme, hem de gelecek yılların meselesi olacak,
ileride tartışmalara yol açacaktır.
Bugün belki sizlere de sormuşlardır. Mükellefler televizyonlarda, gazetelerde okuduklarını
dönüp size soruyorlar, “bu düzenleme ne getirip, ne götürüyor”. Sizlerin de haklı olarak bu
konuyla ilgili hazırlıklı olmanız ve mükelleflere doğru cevap vermek, doğru yanıtlar vermek
noktasında, konuyu detaylı incelemeniz ve Yeminli Mali Müşavirlerin de, mali müşavirlerin
de gündemde olması ve mükellefe de ve mükellefe verdiğimiz hizmetler noktasında da güncel
konuları tasvip ettiğimiz konuları yansıtmamız lazım. Mükellef haklı olarak soruyor “benim
çok kıymetli on tane gayrimenkulüm var, ben bunu vaktiyle üzerime almışım, bugünden sonra
ne yapmam gerekiyor? Peki, hangimiz bu konuda bir çalışma yapıp da, doğru birleşme
noktasında öneri getirebiliyoruz. Başka konularda meşgul olmak yerine, güncel konuları takip
edip, mesleğimizi ve meslek unvanını ön planda tutmak için bizlerin de çaba içinde olması
lazım.
Bu önemli, yerel yönetimlerle ilgili ciddi kanun teklifi sırada bekliyor. O da şudur; Belediye
gelirlerinin ve iştiraklerinin vergilendirilmesi ve denetlenmesiyle ilgili konu tekrar
güncelleniyor. Bu arada belki meslek örgütlerine TÜRMOB’a görevler düşer. O esnada, o
kanunla meslek mensuplarının denetim yetkisinin de dahil edilmesi için çaba sarf edilmesi,
çok önemli bir konu. Çünkü belediye iştirakleri ve benzeri birçok kurum denetim dışı kaldığı,
mali müşavirlerin dışında denetlendiği, Sayıştay denetimlerinin de çok aktif olmadığı ve
netice itibariyle etkili olmadığı bir süreçte, bu kanun teklifinde Yeminli Mali Müşavirlerin ve
mali müşavirlerin de bu iştiraklerin denetimlerinin zorunlu hale geldiği süreçte, takip
edilmesinde büyük fayda görülmektedir. Dolayısıyla Meslek Örgütümüzden beklediğimiz,
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meslek unvanının ve meslek mensuplarının devamlı kamuoyunun gündeminde tutulması,
diğer meslek örgütlerine baktığımızda belki bizim kadar aktif olmadıkları halde, kamusal
alanda söylüyorum, ama gündemde bizden daha fazla yer almaktadırlar. Bizlerin kamuya çok
yakın olmamız ve gerçekten kamusal hizmetimiz, kamusal görevimiz dolayısıyla kamuya olan
ciddi katkılarımız nedeniyle hep gündemde olmayışımızın da dikkatle takip edilmesinde fayda
görüyorum. Bu konuları ben hatırlatmak istedim, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Teşekkür ederiz Talha bey. Buyurun Ayla Hanım.
EMİNE AYLA YILMAZ
Ben açıkçası Talha üstadımdan önce söz istemiştim ama aynı konuya değinmek istiyorum.
Şimdi biliyorsunuz, ben mali müşavirlikten gelen bir meslek mensubuyum, sınavla aldım.
Şimdi mali müşavirlerle, Yeminli Mali Müşavirler arasında bir kopukluk var. Bunu nasıl
gidereceğimizi tam olarak bilmiyorum ama şöyle bir öneri ben sunmak istiyorum; Özellikle
Odamızın biraz daha etkili olmasını, “Yeminli Mali Müşavirlik” unvanını doğru bir şekilde
yapabilmek için, atıyorum çok güzel bir partner ortağımız var. İSMMO ile birlikte, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere de güncel konular hakkında, mevzuatlarla ilgili ortak
seminerler düzenleyip, bu mesleği gerçekten çok iyi yapan, onların da sorunlarıyla, ortak
seminerler, platformlarda birlikte yer alsak. Yeminli Mali Müşavirin, açıkçası mali müşavirler
tarafından hiç sevilmediği bu ortamda kendimizi daha iyi tanıtmak misyonunu üstlenmesini
istiyorum Odamızın, bu konuda da hepimiz önayak olmak isteriz.
İkinci konu da, biz genç meslek mensupları, yani sağolsun Ahmet KAVAK hocamız “rapor
dispozisyonu” diye bir kitap düzenlemişti. Ancak gene de bazı raporlarda naçizane birbirimize
danışıyoruz. Ancak bizim Yeminli Mali Müşavirler Odası’na danışmamız lazım. Bununla
ilgili de bence bir danışman koyulması lazım. Burada çok tecrübeli meslek mensuplarımız
var. Onların da bu işi gönüllü yapacaklarına ben inanıyorum. Biz Oda’ya “alo” dediğimizde
hem Oda’ya yakın olmak amacıyla, bir telefon ucunda birinci elden veyahut da ağızdan
bunların nasıl olacağına, onlarla ilgili tecrübeleri yazılı veya sözlü bir şekilde karşılıklı görüş
alışverişi yapsak. Bakıyoruz, bazı Yeminli Mali Müşavirler bireysel olarak konuları
anlatıyorlar. KDV iadesi, biz meslek mensupları için ve serbest muhasebeci mali müşavirler
için ortak bir gündem. Mesela, Odamızın düzenlediği, güzel bir ortamda gene meslek
mensupları anlatsa, tecrübeli ağızlardan doğru bir şekilde sunum yapabilsek, ben bu konuda
Odamızdan bir destek ve ön ayak olmalarını istiyorum.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Teşekkür ederiz Emine Ayla Hanım, çok teşekkür ederiz. Hazır sıcağı sıcağına söylenecek
şeyler var, bir müsaade edin söyleyeyim.
Efendim birincisi, mesleğimize yeni katılan genç arkadaşlardan hakikaten çok memnunuz,
kanaatimi söylüyorum. Çünkü hem söyledikleri güzel, hem de söyledikleri doğru. Şimdi
bizim de bir vebalimiz var. Bu mesleği onlara emanet edeceğiz. Onlarla alıp vermemiz lazım.
Şöyle iki, üç güzel haber vereyim sana.
Birincisi, üç tane genç arkadaş geldi geçende, hakikaten çok beğendim, sunum yapacaklar. Bu
senin söylediklerinin hepsini içeren “bir kurumsal iletişim ofisi kuralım” dediler, çok güzel bir
fikir. Dört tane yeminli orada olacak. Yönetim Kurulu’ndan iki kişi olacak, çalışanlardan biri
olacak, bir basın danışmanımız var. Ve onu da çocuklar diyorlar ki, “biz bunu size kuracağız,
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biz çıkacağız, yani ben olayım, sen ol, kim olursa olsun, bu Oda’nın bir kurumu haline gelsin”
diyorlar. Ve bunun içinde sosyal medya da var, senin söylediğin. Mesleki mevzuatlar da var.
Protokol davaları da var. Getirdim hatta konuşmamın bir bölümünde söyleyecektim,
seninkiyle nasip oldu. Bir yönerge hazırlanacak. Kamu kuruluşlarıyla ilişkiler var. Sosyal
sorumluluk meselesi var. WathsApp grupları, web sitesi, sanatçılar, mesela sanatçı olan
Yeminli Mali Müşavirler var, onlardan yararlanmak, ressam vesaire gibi. Umarım başarırız.
EMİNE LEYLA YILMAZ

Bir de web sitemizi biraz yenileyelim.

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
O da var bunun içinde. Önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta da, hazırlıyorlar
yönergelerini, Yönetim Kurulu’na sunum yapacaklar. Bütçemizi belirleyeceğiz. Kişileri
atayacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız.
SMMM kardeşlerimizle olan işbirliğine gelince, bunu sonunda söyleyecektim. Tabii Yönetim
Kurulu bir, iki yorum yapacak mutlaka, ama ben bu vesileyle senden söz almış olayım Emine
hanım, söyleyelim.
Efendim bizim şu anda SMMM kardeşlerimizle, özellikle İstanbul SMMM Odası’yla çok
ciddi iyi bir ilişkimiz var. Size söyledim, 28’inde birlikte bir panel de yapacağız. Fatsa
Dağlarında altına karşı çıkacağız mesela, burada etkinlik yapacağız Ordu’da. Fakat ortada
kritik bir mesele var değerli arkadaşlarım. Sayın TÜRMOB Yöneticileri de burada.
Kendilerine de söyledik, devamlı da söyleyeceğiz. Mesele şudur;
Mesleğin kuruluşundan beri Yeminli Mali Müşavirlik SMMM arkadaşlarımıza hem onların
gelişmesine engel olan, onların kazançlarına engel olan bir mutlu azınlık olarak lanse edildi.
Bu doğru değil. Bunun değişmesini arzu etmek, istemek en doğal hakkımız. Yıllardır da bunu
söylüyoruz. Zaten yeminlileri de görüyorsunuz, mutlu azınlık bitti, işleyiş gerçekçi değil. Ya
artık bunu değiştirelim, bakın el birliği, iş birliği yaparsak hakikaten dağları deviririz. Bu
işbirliğini öneriyoruz.
Ve Sayın Asım hocamın söylediği de çok önemli. Artık bu işleri nasıl İstanbul YMM
Odası’nda yapıyorsak, siyaseti bir tarafa bırakıp, grupçulukları falan bir tarafa bırakıp,
mesleki çıkarda birleşmemiz lazım.
Yeminli Mali Müşavirlik otuz yıl önce çıktı. Bir sürü yanlışlıkları vardı, ama bir yere geldi.
Bir vakıa oldu. Şimdi bu nasıl SMMM kardeşlerimize aykırı olabilir? Bir SMMM kardeşimiz
buraya girdiğinde, biz birlikte çalışıyoruz, yeni iş alanları çıktı. Hadi bunu bırak, o Yeminli
Mali Müşavirlik şirketine girdiğinde en azından bir hedef koyuyor kendine. Bir gelecek
koyuyor. Bir hayal ediyor. Bu bile güzel bir kazançtır. Yani bunu desteklemek yerine, mesela
TÜRMOB Genel Kurulu çıkıp yetkili ağızların “bu Yeminli Mali Müşavirlik iyi bir şey
kardeşim, bunun yanlışlarını ortadan kaldırıp daha iyiye götürmeye çalışalım” ortadan
kaldırmak yerine demesini bekliyoruz. Problem bu.
DİNLEYİCİ

…….

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
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Hayır, hayır, sana cevap değil. Yok, yok, tam tersi de olabilir, ama ben sorunu anlatıyorum.
Ama bunu TÜRMOB Yönetimi’nden ve SMMM camiasından bekleyeceğiz. Bunun için biz
beş yıl küstük onlarla görüşmedik. Bir tane adım atılmadı. Sekiz YMM Odası ayrı düştük.
Dedik ki, “tek istediğimiz şey şu gazeteye ilan verdiniz ayıp oluyor, yani bunu bir kaldırın,
burada bir kanun çıktı, beni niye kaldırıyorsun, sen de girmeye çalış”. Bu ayrışım da daima
siyasetçinin işine yarıyor. İşadamının işine yarıyor. Burada bizim hatamız olabilir. Ama önce,
biz TÜRMOB’un seçimine de karışmıyoruz, yani orada iddiamız da yok, olmaması da lazım.
Doğru tabii, 100 bin kişi 5’e, 4 olmuyor. Anlıyoruz da onu, zaten derdimiz de değil. Sadece ve
sadece biz SMMM liderleriyle bir araya geldiğimizde bunu kalben bekliyoruz. Doğru tespit
etsinler, kendileri için zararlı. Kaybediyorlar bir şeyi, yani Yeminli Mali Müşavirliği doğru
tespit edemeyen kaybediyor. Kaybediyor arkadaşlar, çünkü bir gelişme var ki, Ayrıca da
SMMM’ye bir zararı olduğunu söylemek de çok zor. Tabii mutlaka bir çıkar çatışması olacak,
bunu kabul ediyorum. Ama bunun ortadan kalkmasının SMMM gelirini artıracağını söylemek
yanlış, ama bunu söylüyorlar. Problem burada. Bunu bekleyeceğiz, işbirliği yapacağız,
yapıyoruz da. Söylediğim gibi İstanbul SMMM Odası’yla birçok iş birliği yapacağız,
yapıyoruz da, birlikte seminerler de yapacağız, birbirimizi anlamaya çalışacağız. Ama hiçbir
zaman sadece SMMM Odası, TÜRMOB bu camianın bize verdiği sorumluluğu da
unutmayacağız. Esas olan Yeminli Mali Müşavirliğin çok daha ileri gitmesidir. Bizim asıl
hedefimiz daima ve daima karşımızdakilerin gerçekçi mi, değil mi? Onu anlamak, mesele
burada. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoksa onun dışında kaçtığımız yok. Yani biz kaçtığımız
için olmadı bunlar Emine Hanım, başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Otuz senedir aynı şeyi
söylüyoruz.
EMİNE AYLA YILMAZ

Bugünden başlayalım.

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Ama bakın, TÜRMOB Genel Kurulu’na gidiyorsun, tahtaya dönüşüyorsun, bu hoş bir şey
değil ki. Kim gitmek ister? Bu yaşımızdan sonra niye gidelim orada küfür yiyelim arkadaşlar.
Son kongre daha iyi geçti. Biraz daha iyiydi, bu biraz daha iyi, umarım daha iyi olacak.
Mesela eleştiriler bu sebeple olursa mesele yok. Mesela 5’e, 4’ü eleştirirsin, hakikaten güzel,
bir sorun yok. Hani mesela “ben senden şeyde para alayım” desin, bunlar önemli, yapalım
bunları. Ama iş Yeminli Mali Müşavirliği ortadan kaldıracak şekilde saldırıya gelince, o
zaman haklı olarak “benim burada ne işim var” diyorsun. Anladın mı? Mesele burada. Yani
biz yine de bu konuda geçende de yapmıştık, ziyaret etmiştik.
MASİS YONTAN Başkanım, seçim olduğu için, seçmene de söz verdik.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Haklısın, haklısın, seçim bitince her şey bitiyor yani, ama bu defa samimi olarak söyleyeyim,
toplantımızın başında da söyledik. Bizim hep sevgili arkadaşlarımız orada. Onlardan bir
şeyler beklemek bizim hakkımız. Başkan’dan, Disiplin Kurulu Başkanı’ndan, Başkan
Yardımcısı’ndan beklemek bizim hakkımız, Emre beyden, Masis beyden ve diğer
arkadaşlardan. Bu taleplerimizi yapıyoruz, daha da çok görüşeceğiz, daha sık görüşeceğiz,
ama daima karşıdaki amacın ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani yine seçime kadar bir idare
mi, yoksa yeni bir şeyler yapmak mı? Evet, mesele bu, hepimiz de bunu görüyoruz. O nedenle
biraz uzattım, kusura bakma. Kurumsal iletişim, SMMM’yi söyledim. Bundan sonra Yönetim
Kurulu konuşur. Sizden bir, iki konuşmacı daha, ama ücreti de söyleyeyim, oradan haklı
olarak bir laf geldi.
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Şimdi efendim ücret tarifesi tek başına bir suç veya ihlal değil, bu haksız rekabetin bir aracı.
Yani sen tarifenin altına girdin, çıktın o tek başına bir suç, tamam yazılı teşhir ediyor da, asıl
amaç orada haksız rekabetin engellenmesi. Bunu maalesef engelleyemiyoruz, iki kere iki dört.
Bu konuda iş şikâyetlere kalıyor. Şikâyet olmadığı sürece biz re'sen üzerine gitmiyoruz. Hiç
kimse gitmiyor. Maliye Bakanlığı da gitmiyor. TÜRMOB’da gitmiyor. Biz de gitmiyoruz açık
açık. Ama Başkan Yardımcımız açıkladı, bu bize geldi. 353 YMM’yi disipline vermemiz
lazım. Zaten 1200 tane çalışanımız var arkadaşlar, felakete bakın. Daha üzerine gitsek, 1250
belki vereceğiz.
Şimdi yaptığımız şey şu; Diyoruz ki “bu oldu, geçmişe dönük bunu yapmaktansa, hiç olmazsa
2020 yılında artık asgari maktu ücretin altında almayalım yani ayıptır”. 1.200,00 liranın
altında çalışmasın yeminli, hakikaten muhasebeci bile almıyor yani. Arkadaşlar bunu
başaracağız, kusura bakmayın. Haklı bir gerekçemiz yoksa bu 353 kişi düzelecek. Geçmişe
dönük düzeltemeyiz, ama 2020’de kararımız bu. Yapmıyorsa da çalışacak, bunu açık açık
söyleyelim. Bütün çalışmalarımız da böyle, amaç bu. Yoksa haksız rekabet halen duruyor. O
haksız rekabet de elbette ki hepimizin ana sorunu, ama henüz bir çözüm bulmuş değiliz.
Çözüm nasıl olur? Çözüm şöyle oluyor; Zamanında İbrahim üstat çok çalıştı. Biliyorsunuz 31
Aralık’ta Resmi Gazetede yayınlandı, iki saat sonra geri çıktı, yok. Değil mi? Çalışma yaptık,
“diyorlar ki bu tarifeyi uyulamıyor”, yalan da değil, bazı yerlerde hakikaten çok yüksek
çıkıyor, çok garip çıkıyor, “tarifeyi düzeltelim, törpüleyelim biraz” dedik ve böylelikle tarifeyi
uyulabilir hale getirelim, uymayana da ceza verelim. Çünkü böyle 1500 kişiye veremeyiz,
ama 50 kişi olursa veririz. Olmadı. İşte vefat girdi araya, bilmem ne girdi, olmadı. Davamız
devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Tarifeyi bu hale getirebilmemiz lazım. Ama en
azından dişimizi göstermek için, bunu yapacağız değerli arkadaşlar.
DİNLEYİCİ

353 kişiden kasıt, bu 1.200,00 lira. Dosya mı, YMM’mi?

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Evet, evet onun altında. Osman’cığım onları ayırırız. Bakın söyleyeyim, diyelim ki 14.500,00
lira almış. 13.500,00 lira almış, tabii ki bunun üzerine gidilmez, çok haklısın. Ama bunun
altına girmemek üzere uğraşmak lazım. Haklı gerekçe ile alıyorsa bakarız.
Şimdi bunu söylemem gerekiyordu, üstat size ikinci sözü vermeden önce hiç konuşmayan var,
sözü vereyim, sonra size vereyim. Buyurun.
DİNLEYİCİ
Sayın Başkan, saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyeleri sunumlarınızla ilgili böyle bir toplantı
düzenlediğiniz için öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum, teşekkür ederim. Benim Başkan
beyin konuştuğu konuda birkaç önerim olacaktı çok kısa olarak şunu söyleyeyim;
Satış tutarlarıyla ilgili bilgiler istiyorsunuz ve bu bilgileri biz veriyoruz. Eğer biz bu bilgileri
size ileride sorduklarında kendinizi kurtarmak için alıyorsanız, hiç almanıza gerek yok. Size
hiç kimse bir şey yapamaz. Çok net olarak söylüyorum. Bu bir.
İkincisi, benim bilgilenmek istediğim bir konu var. Bu nisbi aidatlar kalktığına göre yahut da
durdurulduğuna göre mahkeme kararıyla, bir miktarımız birinci taksitini veya tamamını
ödemişiz. Bu ödeyen kişiler toplam olarak kaç kişi?
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Üç, Yönetim Kurulu’ndan, Denetim Kurulu’ndan, Disiplin Kurulu’ndan ve Genel Kurul
Delegelerinden ödeyen kaç kişi?
Özellikle bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü bizler her sene Mayıs ayından önce, Mart ayında
beyannameyi verdikten sonra, eğer kendi sicilime bakarsanız milimi milimine paramı
ödemişim. Eğer ödemeyenlerden dolayı başka yükümlülüklere katlanacaksam, o zaman
mücadele ediyorum demektir. Kendime saygım kalmaz.
Çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN VEHBİ KARIBIYIK
Sağolun, bildiğim kadarıyla söyleyeyim, şimdi çok gerçekçi olmaz. Bildiğim kadarıyla
kurumlar hepsi ödedi, bildiğim kadarıyla. Biliyorum çünkü burada oturanları biliyorum
ödediler. Ödeyenlerle, ödemeyenler ayrımının sayısını Sabri Bey verecekmiş, o versin.
Evet, buyurun.
DİNLEYİCİ
Arkadaşlar, Yeminli Mali Müşavir nedir, çözemediğimiz nokta bu. Şimdi akademik unvanlar
var. Benim oğlum iki sene doktora yapmış, getirdiği kâğıda baktım, “bu ne anlama geliyor”
diye baktık google da, doktora şu; “artık senin eğitimle ilgili bütün aşamaları tamamlamışın,
üniversitede eğitim yapmana gerek yok, sen bunun felsefesini yapmakla yükümlüsün”. Yani
Yeminli Mali Müşavir doktora unvanı almış gibi, yetişmiş gibi biz bu unvanı aldık. Artık biz
bu konunun felsefesine giriyoruz arkadaşlar. Vergileri yorumluyoruz, kayıtları yorumluyoruz,
hesapları yorumluyoruz. Bu mesleğin ulaşılabilmiş en yüksek unvanı Yeminli Mali
Müşavirliktir, niye bunu kabul etmiyorsunuz? Girmişin sınava almışsın, takdir ederim, takdir
ettim. Belki benden çok daha iyi biliyorsun. Onun için böyle anlayın burayı. Niye ben mali
müşavirden iş alacakmışım ki? 3 bin kişi sınava girdik, 13 kişi kazandık kardeşim. Ben böyle
bir mesleğe girdim.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Bu mesleğin kıymetini bilelim özellikle, grupçuluk yapmayalım da kıymetini bilelim.
Efendim çok teşekkür ederiz. Aşağı yukarı söz alanlar hep bitti. Şimdi müsaade ederseniz
ikişer, üçer dakika sayın Yönetim Kurulu’na söz verelim. Cevap gibi değil de, bu konularda
bir yorumlarını alalım. Ben söz hakkımı aşağı yukarı kullandım ama ilk önce hiç konuşmayan
Zafer beye söz verelim. Zafer bey buyurun.
ZAFER ALTINTAŞ
Teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım hepinizi önce saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu
seçimden sonra, yani bizim geçen seçimimizden sonra bu ilk toplantı olduğu için önce
teşekkür etmek istiyorum. Bizi seçtiniz. Daha doğrusu en kıdemsiz ben olduğum için, ben
“teşekkür ediyorum”. Diğerleri alıştığı için herhalde teşekkür etmeyi unuttular veya doğal bir
hadise onlar için, ama ben ilk defa seçildiğim için teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadar
faydalı olmaya çalışacağız. Konuşmamı kısa tutacağım. Çünkü diyorum ki, “Yönetim olarak
konuşmaktan ziyade icraat yapalım”, o yüzden çok kısa bir, iki konuya değinmek istiyorum.
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Bir kere şu tablo pek hoş değil. Burada mesleki sorunları tartışmak için toplanmış
bulunuyoruz. Ama benim öteden beri gözlediğim bir nokta var. Mesleki sorunların olduğu
toplantılara ilginin az olduğunu görüyorum ve eleştiri yapılmadığına şahit oluyorum. Eleştiri
yapan oluyor tabii, ama sınırlı sayıda eleştiri yapan kişi oluyor. Şimdi bizim motive olmamız
için, metal yorgunluğunu atmamız için, arkadaşların daha çok sayıda bizi eleştirmesi, bize
öneri sunması gerekir diye düşünüyorum.
Şimdi bugünkü toplantıdan benim anladığım çok fazla yine Yönetime yönelik olarak SİPAHİ
üstat hariç, onun yalnız zamanaşımına uğramış, çok eski yıllara ait bir davası olduğu için, onu
saymıyorum. Ama o kadar çok sorunumuz var ki arkadaşlar, gerçekten sorunlar çok fazla ve
bu sorunları nasıl çözeceğiz? Nasıl destek olacağız birbirimize? TÜRMOB’la ilişki nasıl
olmalı? Bütün bunlara kafa yormamız lazım.
En önemli sorunumuz bana sorarsanız “iş sorunu, aş sorunu” arkadaşlar. Yani bütün diğerleri
haksız rekabet, fiyat kırmalar, asgari ücret tarifesinin düşük olmasının temel nedeni iş
imkânlarının giderek azalması. Bu da bizim şeyimiz değil sadece, ekonominin genel
gidişinden de kaynaklanıyor ama her gün sayımız artıyor, ama yapılan iş hala tam tasdik ve
Katma Değer Vergisi iadesiyle sınırlıdır arkadaşlar. Ve tam tasdikte üç yıllık baktığımız
rakamlara stabil seyrediyor, bir artış yok, ama sayımız artıyor her geçen gün, işte yeni
arkadaşlar katılıyor. Dolayısıyla bizim elimizde sihirli değnek yok. Sizlerin desteği ve
katkısıyla sorunları aşmaya çalışacağız diyorum.
Tekrar hepinize saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Üstat teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Zafer şurada oturuyordu ilk geldiğinde, zorla buraya
çağırdık, iyi ki çağırmışız. Buyurun Sabri Bey.
SABRİ TÜMER
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım “maktu aidat tahsili nedir”.
2019 yılı tahakkuku 800 bin lira. % 62’si tahsil edilmiş 504 bin lirası, 387 bin lirası tahsil
edilememiş halen 2019 için. Bunu özellikle arkadaşlarımıza duyurmak isterim.
“bina katılım payı” tahakkuk aynı maktu aidat miktarı kadar olduğu için 800 bin lira, ancak %
20’sini tahsil edebilmişiz 150 bin lira.
Nisbi aidat için tam sayı verilememiş. Ama o sayıyı alıp, Yılmaz bey size özel olarak
vereceğim, “şu kadar sayı, şu kadar şu rakam” diye tek tek vereceğim. Onu özellikle
belirtmek isterim.
Şimdi burada tabii ki arkadaşlarımızın, üyelerimizin duyarlı olması lazım, şimdi salına salına
para almak, arkadaşlar bunu ben Platform toplantısında da söyledim. Eylül ayında 1,5 milyon
para ödememiz vardı. 1milyon 100 bin lira paramız vardı. Maaş ödeyeceğiz vesair, vesair, bir
sürü şeylerimiz var. Arkadaşlarla Yönetim Kurulu’nda tartıştık, “bankadan kredi mi alalım”,
“hayır, biz faiz ödemeyelim”, “ne yapalım”, bazı bu meslekten çok iyi kazanan arkadaşlarımız
da var. Bu arkadaşlarımıza diyelim ki, “arkadaşlar bizim böyle bir ödememiz var, durumunuz
da iyi, durumunuza göre bize bir avans verin, bunu ister kağıttan kesin, ister Ocak ayından
sonra iade edelim paranızı” dedik. Arkadaşlar 400 bin liraya yakın para geldi
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arkadaşlarımızdan, onlara minnettarız ve teşekkür ediyoruz, Odalarına anında sahip çıktılar.
İnanıyorum ki, ben 1250 çalışan arkadaşımızı tek tek arasaydık inanın tüm arkadaşlarımız bu
olaya sahip çıkabilirdi. Bakın, biz TÜRMOB’dan borç da istemedik biliyor musunuz?
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK

İstedik de vermediler.

SABRİ TÜMER
Ama arkadaşlarımız olaya sahip çıktılar. Ve 1,5 milyonu ödedik. En ağır yükümüzdü. Ondan
sonra zaten rakamlar yılda 700 bin liraya düşüyor. Bunları da yine o “bina katılım payı”yla,
arkadaşlarımız anlayış gösterirlerse süresinde 700 bin, 700 bin olarak öderiz diye
düşünüyoruz.
Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın KURDOĞLU gerçekten bundan üç sene önce oturduk
Yönetim Kurulu olarak tartıştık, “bununla ilgili nasıl bir uygulama olabilir” diye. Yaptığımızı
anlatıyorum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir beye dedik ki, “böyle, böyle, yani
uyumsuzluk var bu işlerde, bir başka vergi dairesi böyle uyguluyor, öteki şöyle uyguluyor
inşaat ile ilgili, bir problemler var üstat, ne yapalım” ve “bizim Odamızdan üç kişi, dört kişi,
sizin grup başkanınız ve diğer vergi dairesi müdürleriyle belirli zamanlarda Oda'da veya
Başkanlık'da toplantı yaparak günlük sorunları, problemleri taşıyabilelim, bir de çözüm
yolları arayalım”. Evet, gayet güzel çalışıldı, Sayın ABBASOĞLU Başkanlık yapıyordu o
zaman. Şimdi yeni devrede yine kurulmasına gayret ediyoruz, Bekir bey Ankara’ya gittiği
için, yardımcısı Rıza bey var. Geçen yıl Sayın Başkanımızla beraber gittik Rıza beyin
ziyaretine. Rıza beye anlattık bunu, dedik ki “sorun ve problemler asgariye iniyor, bununla
ilgili bu komisyonumuzu çalıştıralım”, ama Rıza bey dedi ki “maalesef ben burada vekil
olarak duruyorum, dolayısıyla asil olarak atanırsam derhal başlatırız, bana Ocak ayına kadar
süre verin, Ocak ayından sonra bu işlemleri başlatacağım” dedi.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK “grup müdürlerinin hiç biri yok” dedi, ama esperiydi o.
SABRİ TÜMER
Durum bu, arz ediyorum. Lütfen maktu aidatlarınızı, bina katılım paylarınızı arkadaşlar kısa
zamanda öderseniz, Odamız ekonomik yönden sıkışmamış olur.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Çok teşekkürler Sayın Başkan Yardımcımız. Üstadım buyurun. Efendim çok kısa süre sonra
bitiriyoruz.
H. İBRAHİM AKTAN
Teşekkürler. Ben de sondan başlayarak gideyim bazı konularla ilgili. Size cevap vermek için
değil Emine Hanım, onu söyleyeyim. TÜRMOB’da yapılan başka şeyler vardı. Oktay hoca da
TÜRMOB’un tarihiyle ilgili otuz yıl bir çalışma yapmış diyor ki, “şu Başkanlar toplantısı
falan, orada gördüm ki Başkanlar Kurulu sorunları getiriyor ve TÜRMOB çözmüyor”. Şimdi
eğer bakarsak, Başkanlar Kurulu toplantıları yayınlandı. Bir döneme kadar yayınlandı. Sonra
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bizi yöneten Üst Birlik var ya, hani Üst Birlik, o Üst Birlik Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği
değil, TÜRMOB Üst Birliği var ya, orayı yönetenler, Masis bey değil tabii, söz meclisten
dışarı, neyse yönetenler o toplantılara hem ara verdiler, hem de oradaki konuşmaları
yayınlamadılar. O toplantıların, böyle hani sayın Başkan söyledi ya dört, beş katılım hikayesi
var ya,
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Çok eski çok, on sene önce.
H. İBRAHİM AKTAN
Her toplantıya katıldık biz. Her toplantıda gündem “Yeminli Mali Müşavir ve SMMM’lere
ait”, isim de vereyim. Bülent ÇETİNER, Bursa belli, YILANCIKLIOĞLU, Uşak, ondan
sonra Antalya Arif CENGİZ, konuşur “aman Yeminli Mali Müşavir üstatlarımızı baştan
eleştirmeyelim” falan. Ondan sonra Halil KOCACIK, mekânı cennet olsun, rahmetle
anıyoruz, müthiş bir insan. O da bazı şeyleri bana söylüyordu. Onlara şunu söylüyordu,
“arkadaşlar bizim burada gündemimiz Yeminli Mali Müşavir ve SMMM olmamalı, bunları
aşalım, çünkü biz Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler” Selahattin
bey de o zaman Başkanı. Yani Yeminli Mali Müşavirlerimiz zaten Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirle birlikte çalışıyor. Yani Yeminli Mali Müşavir olup da, SMMM’yle çalışmayan
yeminli var mı acaba? Yok, zaten yok. Yani bunlar yapay şeyler. Çıktığından beri karşı
olanları işte biliyorsunuz. Hep birlikte bir yere gidelim. Dolayısıyla bunun tarihi böyle, yani
bundan sonra da olsa,
EMİNE AYLA YILMAZ
H. İBRAHİM AKTAN
EMİNE AYLA YILMAZ

Ama değiştirelim.
Yok, yok değiştiremezsiniz.
………

H. İBRAHİM AKTAN İnşallah, inşallah.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Beni bağışlayın, Emine hanım, Yeşim hanım bir şey söyleyeyim. Hakikaten mevcut
yöneticilerin bir kısmıda bunu açıkça dile getirdiler, gördüm, çok ümitliyim. Ama dikkatliyiz.
Yani üstadı da yabana atma, kolay değil bu iş. İyi niyet başka, yapabilmek başka, biz
yapabilmelerini istiyoruz, niyet yetmiyor, ama olumlu bir hava var. Ben ümitliyim yani.
H. İBRAHİM AKTAN
Evet, göreceğiz ileride. Yani çalışmayan bilmiyorum bir kişi var mı? İş yapıp da çalışmayan
bir arkadaşımız var mı?
DİNLEYİCİ

Senin çalıştığını biliyorum daha önceleri.

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Sayın Başkan Yardımcına müsaade edelim, konuşmasını tamamlasın.
H. İBRAHİM AKTAN
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Yanlış anlaşılmasın, bu böyle neyse, bir kere Yeminli Mali Müşavirliği kabul etmiyorlar onu
söyleyeyim. Çok tartıştık yıllarca, yani 20 – 25 senedir bu tartışma devam ediyor. Yoksa
herkes çalışıyor SMMM’yle.
Aslında Talha APAK bey çok güzel bir konuya temas etti. Sayın APAK hakikaten Yönetim’de
biz bunu epey bir tartıştık ve belediyelerin iştirak vesaire falan var ya, biz bunların denetimine
tabii ki talibiz. Ayrıca randevu talep edeceğiz ve gideceğiz, yeni Başkanla görüşeceğiz. Virgül
koyuyorum ve ötesini konuşmuyorum, gidip görüşeceğiz ve evet çok doğru bir şey falan.
Tam tasdik raporlarının elektronik ortamda Masis kardeşim “tam tasdik olmaz elektronik
ortamda” diyorsun. Ben şöyle anlamıştım. Az önce söyledim, Bakanlıkta da söyledim.
MASİS YONTAN
Tam tasdik raporları bizim düzenlediğimiz şekilde elektronik ortamda size verelim. Ama
standartları katma değerde olduğu gibi,
H. İBRAHİM AKTAN
Zaten onun olmayacağını biz de söylüyoruz. Bizim tam tasdik raporunu falan anlattım ya az
önce. Öbürünü zaten dedik ya, bize gerek yok. Müşteri mükelleften bazı belgeleri oraya
koyuyor. Yani bunun bir anlamı yok.
İki, şunu söyledik yine Odalar olarak; Aslında bu şuna götürüyor. Şimdi mükellef olun siz.
Bütün bilgileri ne istiyorsanız veriyorum ben size, siz alıyorsunuz Yeminli Mali Müşavirinizin
mükellefe geleceksiniz. Bir Sabancı yaptım, onu yaptım, bunu yaptım, bu şu demek değil
yani, Yeminli Mali Müşavirle çalışma alanında gereken özel titizliği göstermiyor, işte
müsemma falan, onları kast etmiyorum, yok. Çok rahatlıkla değerlendirebileceği,
kullanabileceği alanlardır. Halbuki tam tasdik çıktığı zaman 1995’de Maliye Bakanlığı bir
onay aldı. O zaman belki bilirler, binden çok denetimci var. Ve olay şu idi; Tasdik yaptıran
Yeminli Mali Müşavirleri değil, turnelerde incelemelerde tasdik yaptırmayan Yeminli Mali
Müşavirlerin incelenmeleri önceliklidir dendi. Ama Bakanlığın onayına rağmen, tersi yürüdü.
Dolayısıyla eğer idare, biz aynen şunu söylüyoruz; Siz eğer, YONTAN kardeşimin,
arkadaşımın söylediği gibi, orada şimdi defterler burada var herhalde. Tam tasdik yaptıran
mükellefler, müşteriler bundan sonra tam tasdik yaptırmaz. Zaten zorunlu olmayan bir
müessesemiz var bizim. Olmadığının da yararları var, ayrıca tartışılır, o ayrı bir şey “olsun
mu, olmasın mı” tartışılır, ama böyle bir sıkıntımız var. Dolayısıyla sen bütün bilgiyi
istiyorsun, demin söyledim küçük ve mikro işletmeler 1 milyon 300 bin. 1 milyonuna, 1
milyon 200 bin yaz, 100 bin tam tasdik kapsamına halen girecek mükellef var, müşteri var.
Nerede hani bunlar? Sen bunu yapmazsan, 30 bin civarında Türkiye’de tam tasdik yapılıyor, o
bile olmayabilir. Ve amaçları iyi koymak lazım. Bunu Odalar olarak sayın arkadaşlarımızla,
Başkanımızla, diğer Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarla Ankara’ya gidiyoruz, hem de bir
sefer değil. Mayıs’tan bu yana zannediyorum yedi, sekiz sefer Ankara’ya gitmişiz toplantıya.
İki hafta üst üste gitmişiz, derdimizi anlatıyoruz. Dolayısıyla ben de katılıyorum Sayın
YONTAN’a, eğer tam tasdiki onların düşündüğü anlamda istenirse, bu mümkün değildir diye
düşünüyorum.
Benim anlatacağım, Hüseyin YILDIZ arkadaşımıza, gitti mi Hüseyin YILDIZ bey, tabii
meşgul arkadaş ne yapsın, burada işi yok.
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DİNLEYİCİ
Tam tasdik konusuna bir şey ilave edeceğim. Şimdi biz tam tasdiki niye terk ettik. Adamın
KDV iadesi var ise, yani bağlantısını oradan kuruyoruz. Tam tasdiki almasam da olur
1.000,00 lira nedir?
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK

Üstat bitirelim. Toparlıyoruz, arkadaşlar bir saniye.

H. İBRAHİM AKTAN
Arkadaşlar öteden beri savunduğumuz şeyler var. Bizim işimiz denetim ve tam tasdik. KDV
ve diğerleri türevlerdir. Şimdi boyut başka, tekrar ediyorum. Biz denetçiyiz arkadaş. Tam
tasdik, önemli vakıa da ne biliyor musunuz? Ben bu farkları çıkardım. Bir, iki dönem de fazla
KDV iadesi alalım yıl içerisinde. Firmalardan dolaylı olarak tam tasdiki yaptırın, onu
söyleyerek yaparım bu şeyi demesi lazım. Dolayısıyla 700 bin lira mı, 800 bin liraya kadar
iadeler de doğru mu? Tam tasdik raporu yok. Bu alışkanlığa kesinlikle karşı olduğumuzu
söylüyoruz.
BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK
Teşekkür ederiz. Efendim Hakkı Bey hiç konuşmadı, hiç olmazsa bir “iyi akşamlar” der bize.
HAKKI KOÇAK
Söz hakkı bana geldiği zaman konuşacak konu kalmadı. Herkes her şeyi çok güzel konuştu.
Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum hepinize.
İSTANBUL YMM ODASI BAŞKANI VEHBİ KARABIYIK
Hakkı bey çok güzel konuştu. Efendim iki Yönetim Kurulu Üyemiz daha var biz yedi kişiyiz
biliyorsunuz. Hamdi GEZMİŞ kardeşimiz biraz rahatsız ama Yönetim Kurulu toplantılarına
katılmaya başladı artık, iyi bir aşamaya geldi, fakat bugün vardı, ama bu kadar uzun süre
kalamadı.
Bayram TURANÇİFTÇİ kardeşimde çok öncelerden bir mazereti vardı. Bir önceki haftaya
alalım, gelelim diyordu ama beceremedik bu hafta oldu.
Efendim toplantımızın son saniyesine geldik. 4’üncü katta sohbetimiz devam edecek.
Hepimiz, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.
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