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BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Saygıdeğer Yeminli Mali Müşavirler hepinize saygılar sunarak toplantıyı açıyorum. Bu 

toplantı yılsonunda genel bir sohbet, değerlendirme toplantısı Odamız adına. Maalesef 

her zamanki gibi zoom online olarak yapıyoruz. Ama yine burada sizleri temsilen sağ 

olsun üyelerimiz var. Bugün toplantı şöyle cereyan edecek, şöyle planladık. Benim bir 

sunumum olacak, Oda’dan birtakım haberler.  Daha sonra Oda Sekreterimiz Bayram 

TURANÇİFTÇİ bey, Odayla ilgili genel bilgileri size sunacak. Sonra da diğer 

faaliyetlerimizle ilgili sayın Başkan Yardımcımız İbrahim AKTAN ve Sabri TÜMER bey 

sizlere bilgi sunacaklar komiteler ve platform için bilgi verilecek. Daha sonra da söz 

serbest olacak. Elden geldiğince herkese söz vereceğiz. Bilmiyoruz, karşılıklı mı olur, 

daha sonra mı olur? Fakat mümkün olduğu kadar, bu toplantıyı karşılıklı olarak yılsonu 

sohbetiyle bitireceğiz.  

 



Sizlere tabii verilecek haberlerimiz var. Bunlar hep biliyorsunuz söylenir. İyiler var. Kötü 

demeyeyim, kötü haber yok pek, konuşulmasa da olacak haberler olabilir.  

En iyi haber, önümüzdeki yıl Kurulların seçimi var. Sizi belki en çok sevindirecek haber 

bu olabilir. Genel Kurul olacak. O nedenle tekrar Genel Kurul’da her şeyin bir 

değerlendirmesi söz konusu olacak.  

 

Bizim tarifemiz yayınlandı. Beklentimiz çok farklıydı. Hakikaten çok çalıştık. Çok 

uğraştık diğer Odalarla birlikte, çok iyi de önerilerde bulunduk. Son ana kadarda bunun 

bu şekilde yayınlanacağını umduk. Ama maalesef bir %25’le basit bir matematikle 

çarpıldı, çıktı. Tabii bu %25 bizim beklentilerimizi karşılamıyor. Ama bu demek değil ki, 

“keşke daha çok olsaydı, daha çok ücret alsaydık” diyorsak eğer, tarifenin de altına demek 

girmemek lazım. Bu çok önemli bir konumuzdur, yıllardır bunun üzerinde biliyorsunuz 

konuşuyoruz, tartışıyoruz, haksız rekabetin olduğu bir nokta. Ve tarifeye uymamak da 

belki bazı noktalarda yeminliler haklı. Müşteriler haklı. Bazı yerlerde çok garip ücretler 

çıkıyor. Onları dışarıda tutarsak, tarifeye uymamakla toplam olarak biz kaybediyoruz. 

Yani yeminliler arasındaki bu rekabet sonucunda müşteri kazanıyor, mükellef kazanıyor, 

biz kaybediyoruz.  

 

Şöyle bir bakarsanız, neticede neredeyse asgari ücrete yakın bir ücret geçiyor Yeminli 

Mali Müşavirlerin eline, ortalamasını söylüyorum. Tabii çok kazanan var, hiç 

kazanmayan var. Bunları birazdan anlatacak Bayram bey. Ama bir asgari ücret 4.250,00 

lira olduğu yerde netinin, Yeminli Mali Müşavirin hakikaten bu ücretinin problem 

olmaması lazım. Yani ayda 5 bin liranın, 4 bin liranın problem olmaması lazım. Bu 

konuda mükelleflerin de artık ödemeyi yaparken şikâyet etmemeleri lazım ve azami 

uyumu da bu şekilde sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Yeminli Mali Müşavirlik çok 

onore bir meslektir. Ama herhalde bir asgari ücret kadar bir ücreti hak eder. O nedenle 

buralarda maksimum dikkatin gösterilmesi, sözleşmenin yapılacağı günlerde elden 

geldiğince mesleki haklarımızın korunması için birbirimizin arasındaki ilişkilere dikkat 

edilmesi, zarar verilmemesi, hayati derecede önemli, bunu bekliyoruz. 

 

Sözleşmelerimizle ilgili bir haber verelim sizlere. Biliyorsunuz bu konuda çok haklı 

olarak talepler oldu. Bu kâğıt basımı, üzerine yazılması, daktilo yok, problem oluyordu. 

Uzun zamandır çalışıyoruz. Odamızın tüm elektronik sistemini aşağı yukarı bitirmek 

üzereyiz, biraz daha sürecek 2022’de. Ama web tabanlı bir sisteme geçiyoruz. Bunun bir 

parçası olarak da sözleşmelerin online bastırılmasını da açıyoruz, bugün itibariyle. 

İsteyenler Oda’nın sitesine girip, kendi bilgisayarlarına indirerek aynen matbaada 

basılmış gibi, şekli şemali her şeyi aynı, içini değiştiremiyoruz. Sadece doldurulacak 

yerleri, doldurulacak şekilde. Artık almanız mümkün olacak. Sistemle çok uğraştı 

çocuklar, hazırladılar. Bu çıktıktan sonra yine standart mükellefle bu imzalanacak ve 

Oda’ya geri verilecek. Normal prosedür devam ediliyor, yani sözleşmelerin Oda’ya 

teslimi mevzuat hükmüne göre bu şekilde yerine getirilecek. 

 

Ücret Tespit Soru Belgesi var, onun ekinde. O konuda belki İbrahim üstat bahsedecektir. 

Tartışmalarımız var. Belki ona yeni bir şekil verebiliriz. Yeni bir öneri yapabiliriz. Tabii 

zor bir yıl geçti. Her açıdan, ülke açısından da bizim açımızdan da zor bir yıl geçti. 

Enflasyonun vardığı yerler, tartışma var. Ama biz bunu hissediyoruz önemli ölçüde var. 

Acaba yeminli olarak bu enflasyonda kayıplarımızı telafi edebilecek miyiz? Bu da çok 

önemli bir soru işareti. Bunu alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Bunu bilmiyoruz. 

Fakat Oda’nın bütçesi, tabii gelirlerimiz var, giderlerimiz var. Bu da elbette ki aynı şekilde 

bir artırıma tabi olacak, yani ücretlerimizi artıracağız. Bir şekilde bu yeni sisteme uygun, 



hakkaniyete uygun bir biçimde artıracağız. Gelirlerimiz de kâğıt ücretlerimiz de 01 Ocak 

itibariyle buna göre daha makul bir artış söz konusu olacak.  

 

Yılbaşında size bir haberimiz, konserimiz olacak yine, geçen sene olduğu gibi. Sağ olsun 

Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ekiplerimiz, korolarımız çalışmalarını devam 

ettiriyor. Şu sıralar bir online yayın yapacağız. Orada koro halinde şarkı ve türkü olacak. 

Bir de hocalarımızdan rica ettik, hocalarımız bir solo çalışma yapacaklar. Onu her 

zamanki gibi biz 01 Ocak günü yayınlamanın daha yararlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 

yılbaşı gecesi insanlar tatile gidiyor, bir yerlere gidiyor, yemeğe gidiyor, sanki bizi 

izleyemezler düşünüyoruz. Öbür gün daha rahat, akşam 5’e doğru yapmayı planlıyoruz. 

Belki yılbaşı da olabilir, bunu değerlendirecek ilgili arkadaşlarımız, bir karar verecekler.  

 

Ben bir, iki çalışmayla kapatayım, benim bizzat takip ettiğim, çalıştığım. Biliyorsunuz 

“Büyüme Dostu Vergi Çalıştayı” sürüyor bir yıldır çok büyük kuvvetle, 50 – 60 kişilik 

bir ekiple sürüyor, çok değerli bir ekiple sürülüyor. Sonuna geldik, yakında yayınlarız bir, 

iki ay içerisinde. Yönetim Kurulu’na da çok çok teşekkür ediyoruz bu konudaki, en 

azından hiçbir şekilde karşı çıkmayarak destek oldular bugüne kadar ve katıldılar da işin 

içine.  

 

Burada yapmak istediğimiz özetle şu değerli arkadaşlarım. Bunu rahatlıkla burada ilan 

edebiliriz. Türkiye’nin ekonomik tespiti var bize göre, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler 

Odası’na göre. O tespit de şudur; Türkiye sanayileşmesini yapamamış bir ülkedir. Yani 

dijital ortamda yok. Sanayi ortamında yok. Halbuki dünya çok ileriye gidiyor. İşte bunu 

başaranlar var. Doğu bloğundan ayrılan ülkeler bile önemli ölçüde bir karma ekonomiyle, 

işte Rusya’nın, Çin’in hali ortada. Güney Kore en son bir atak yaptı son yıllarda. Ama biz 

Türkiye buralarda yokuz. Ve bu son beş yılın, on yılın sorunu da değil. Bu maalesef 200 

yıllık, 100 yıllık bir sorun. Bunu değiştirmediğimiz sürece de ileri ülkelerin arasına 

katılamayacağımız da görülüyor. Yani Allah rahmet eylesin MENDERES zamanında bir 

devalüasyon yapılmış, çok kuvvetli bir devalüasyon. Sonra 70’te yapıldı biliyorsunuz. O 

günden beri birçok defalar kur, faiz, işte diğer çıtalar, diğer parasal tedbirler, para 

politikaları, maliye politikaları, ama görünen o ki, Türkiye kendi çıtasını aşamadı. Yani 

bu politikalarla, bu ürünlerle bir yere gitme şansı pek olmuyor. Bunun yapısını 

değiştirmek lazım. Bizim bulabildiğimize göre de bu ekonomik sistem bu şekilde gittiği 

sürece, yani arkadaşların “üç kuruş vergi vermeyeceğiz” diye, kayıtlarını tutmadığı 

sürece, Türkiye’nin çağdaş bir ekonomik seviyeye gelmesi çok zor. Yani işletmelerimizin 

buraya gelmesi lazım, amaç burada vergi almak değil de, bilgi sisteminin oluşması. Orada 

oluşacak işte tablolar sonuçta doğru tablolar, sonuçta doğru karar vererek, işletmelerin 

birkaç kuşak sonra miras olarak bırakılması. Pek yok biliyorsunuz, Türkiye’de birkaç 

holdingimiz, üst tarafta işletmelerimiz var ama, genellikle KOBİ’ler, ki Türkiye’nin 

yaratılan milli gelirin en büyüğü burada. Çünkü mesela sanayiin payı %1,5 gayri safi milli 

hasıla, işte biraz hizmetler var. Hizmetlerde iyiyiz, işte turizm vesaire, yurtdışı inşaat, 

bankacılık gibi iyiyiz, ama onun dışında o üretim bölümünde, bunu herkes söylüyor zaten. 

Yani bütün siyasiler, her kanat da olan siyasiler de ifade ediyorlar.  

 

Bu nasıl yapılır? Buna bizim bir önerimiz olacak, ama sorunun burada olduğu çok belli. 

Özetle bu “büyüme dostu “nu yayınlayacağız, inşallah bitiyor. Dört önemli çalışma 

yaptık. Bir tanesi “saha araştırması”, bitti, raporu geldi. Çok büyük oranda bir saha 

araştırması yapıldı. Bir dünyada ve Türkiye’de literatür yönünde dört, beş 

akademisyenimiz çalıştılar, hepsini taradılar, raporu teslim edilmek üzere, çok değerli 

bilgiler var.  



Bir tanesi yine Yeminli Mali Müşavir arkadaşımız, bu da bir mürvet, hakikaten Yeminli 

Mali Müşavirlerin içinde sadece vatan ve Oda için çalışıp, karşılığından hiçbir şey 

almadan saatlerini, günlerini verenler var. Hepsine çok müteşekkiriz.  

 

Bir ekonometri analizlerimiz var, bilahare size isimlerini söyleyeceğim. O ekonometri 

analiz çok değerli bir çalışma oldu. Önemli bilgiler var. Bunu bir ara paylaşırız. Çok 

uzatmayayım. Çok değerli bilgiler var. Çünkü o size önereceğiniz hususlar hakkında bir 

bilgi veriyor, yani hani vergi düşer mi, çıkar mı, KDV oranı vesaire gibi, önemli bilgiler 

var. Çok değerli bilgiler var.  

 

Bir de biliyorsunuz sizlere gönderdik. Anayasa Hukuku konusunda bir çalışmamız var. 

Bu da bizim genel önerimiz, ekonomik sistem önerimizin yanında bir de tabii bizim 

üzerimize düşen bugünkü hayatımız, o uzun vadeli bir iş, ama bugün yapılması gerekenler 

var. Yani vergi sisteminde iyileştirmeler yapılması lazım. Kısa vadeli bir yıl içinde 

uygulamaya dönük önerilerimiz olacak. Bir de sisteme dönük önerilerimiz olacak ve bu 

bir hukuk içinde bunu önereceğiz. Hepsi son aşamada Yönetim Kurulu’nca, diğer 

kurullarca değerlendireceğiz, ortak bir metin haline getireceğiz ve bunu yayınlamayı 

planlıyoruz.  

 

Endeksimiz sürüyor biliyorsunuz. Çok da iyi gidiyor beklenti endeksimiz. Bu endeks 

içinde bir değişiklik yaptık biliyorsunuz, son bir yılda mı oldu ne oldu? Sadece sayı değil 

bir de sorular soruyoruz, siz Yeminli Mali Müşavirlere soruyoruz, “Türkiye’de sizce 

sorunlar nedir?  Çözümleriniz nelerdir?” diye bir bölümü var.  

 

Bir de biliyorsunuz covid 19’un ilk çıktığında bir araştırma yapmıştık. Yeminli Mali 

Müşavirlere sormuştuk, “Ne yapılması lazım?” diye, onlarda çözüm önerilerini 

göndermişlerdi. Bugüne kadar buna çok eğilmedik, Zaten maalesef bu reklam bölümünü 

pek beceremiyoruz biliyorsunuz. Ama öğünerek söyleyeyim size, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi bu çalışmayı yaptı. İki gün önce beni uyardılar, “sizin konuştuklarınızın 

birçoğu hep gündeme gelmiş, bazısı olmuş, bazısı olmamış, ama her şeyi söylemişsiniz” 

dediler, hakikaten çok gurur verici bir şey. Bunu derliyorum şimdi, toparlıyorum. Mesela 

bir, iki tanesini söyleyeyim size, bu anketlerde Yeminli Mali Müşavir önermiş, işte 

bazıları yapılmış, bazıları yapılmamış.  

 

Mesela diyor ki, “finansman gider kısıtlamasından vazgeçin”, “gider kısıtlamasından 

vazgeçin”, “düşük grup gelirindeki asgari ücret çalışanlara en az bir yıl boyunca belli bir 

ek ödeme yapın”, “aşılanmayı hızla yapın”, bakın her şeye hakikaten Yeminli Mali 

Müşavir her konuda iyi niyetle fikrini söylüyor. “stopajları indirin” demiş. “asgari ücret 

vergi dışında kalsın” demiş.  

 

SABRİ TÜMER     Ama onların birçoğu platformdan çıkmadır, hakkını yemeyelim, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Sonunda İstanbul Yeminli Mali Müşavir Odası’nın üyeleri son derece değerli bir birikime 

sahip, hakikaten Türkiye görüyor. İyi niyetli olmasını istiyor. Bunların birçoğu Odamız 

dahil olmak üzere başarılıyor, başarılmıyor, hepsini konuşmamız lazım. Bu toplantının 

ana amacı bu. Belki eksik, fazla olmuş olabilir, kusura bakmayın. Ama sohbet sırasında 

gerekirse tamamlarız.  



Ben böylelikle bu bölümü bitireyim. Şimdi izin verirseniz sözü sayın Bayram 

TURANÇİFTİ beye verelim. Odamızla ilgili size bilgileri sunacak.  

 

BAYRAM TURANÇİFTÇİ 

 

Teşekkür ederim sayın Başkan. Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım, konuşmama 

başlamadan önce hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Umarım iyi günlerde 

canlı bir şekilde Odamızda buluşuruz, bu sessizliği bir şekilde bertaraf etmiş oluruz.  

 

Şimdi ben sizlere 2021 yılıyla ilgili genel yapısı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.  

Odamıza kayıtlı toplam Yeminli Mali Müşavir sayısı 2286. Bunun 1368”i kişisi bağımsız 

çalışan, 556 kişisi bağımlı çalışan, 361 devlet memuru. 

Bay bayan ayrımına geldiğimiz zaman, üyelerimizin 180’i bayan, 2098’i de baydan 

oluşmaktadır.  

 

2021 yılı itibariyle YMM meslektaşlarımız tarafından 19809 sözleşme yapılmış, 

sözleşme yapan Yeminli Mali Müşavir sayısı 1083. Yani ortalama 19 -18,5’a falan geliyor, 

evet tam tasdik, elimizde tam tasdike ilişkin bilgiler var. KDV’yle ilgili maalesef bilgiler 

yok, çünkü bunu bize bildirmediklerinden kaynaklanıyor.  

 

Diğer taraftan Odamızın yaş dağılımına göre sayıları şu şekilde kayıtlarımızda mevcut.  

 

32 ile 40 yaş arasında 120 kişi, 

40 ile 50 yaş arasında 548 kişi, 

50 ile 60 yaş arasında 540 kişi, 

60 ile 70 yaş arasında 506 kişi, 

70 ile 80 yaş arasında 428 kişi, 

89 ile 90 yaş arasında 123 kişi, 

91 ve yukarısında ise 21 kişi. 

Ortalama yaş ortalaması 62. 

 

Odamız bu dönemde aşağı yukarı yüz yüze ve online sistemiyle eğitim vermektedir. Bu 

açılan eğitim sayesinde 16 sınıf açılmış, eğitim alan kişi sayısı yüz yüze de 112 kişi.  

Online açılan sınıf sayısı 91, eğitim alan kişi sayısı da 280. 

Toplamda açılan sınıf 107, eğitim alan kişi sayısı 392. Demek ki meslektaşlarımızın bir 

kısmı bizim eğitimlerimize katılmamış. Burada da bizim eğitimlerimize katılmalarını canı 

gönülden bekliyoruz. Hem maddi hem manevi yönden, bunu belirtmek istedim. 

 

Diğer taraftan, 2021 yılında Odamız pandemi koşullarında olmasına rağmen, aşağı yukarı 

29 toplantı yapılmış. Bunun 22’si platform toplantısı, 7 tanesi de aylık toplantı.  

Bu toplantılara katılan aşağı yukarı 200 – 250 kişi arasında aylık toplantılarda. 

Platform toplantılarına katılanlar 180 – 190 kişiden meydana gelmektedir.  

 

2021 yılında Odamız tarafından beş adet kitap basılmış. Bir kısmı üyelerimize dağıtılmış 

veya Odamıza gelen arkadaşlarımızdan bir kısmı kendileri Odamızdan temin etmişler. Bir 

kısmını sanıyorum postayla veya kargoyla gönderilmiş olabilir. 

 

Bunlar BOBİ FRS Uygulamaları’yla ilgili Süleyman YÜKÇÜ’nün kitabı, büyük bir talep 

görüyor. Odamızın da reklamı anlamında iyi olduğunu düşünüyoruz. 

 



Diğer taraftan yine Profesör Mustafa AYSAN tarafından Türkiye Muhasebe Tarihi ile 

ilgili bir kitap bastırdık. Bu da Odamızdan temin edilebilir.  

 

Yine Ekonomik Beklenti Endeksi’yle ilgili Profesör Nazım EKREN, Profesör Elçin 

AKÇAY, bir de araştırma görevlisi sanıyorum Yeliz GÜNER tarafından Odamız adına bir 

kitap çıkarılmıştır. Bunu da ihtiyacı olan arkadaşlarımız Odamızdan temin edebilir.  

 

Gene gerçekten bizim Odamızın yüz akı olan kamuoyunda gerçekten ses getirebilecek, 

ancak pandemi koşulları nedeniyle çok fazla kamuoyuyla paylaşamadık ama, Algı 

Endeksimiz var. İstanbul Üniversitesi’yle yaptığımız bu endekste, gerçekte mesleğimizle 

ilgili çok olumlu düşüncelere ihtiva eder. Bu kitabı her Yeminli Mali Müşavirin 

kütüphanesinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Eğer yoksa, arkadaşlarımız 

Odamızdan temin edebilirler. Mutlaka alıp bir gözden geçirirlerse yararlı olacağını 

düşünüyorum.  

 

Gene bu Kanuni Temsilcilerin Vergi Sorumluluklarıyla ilgili Profesör Emre BURÇKİN 

tarafından Odamız adına çıkarılan bir kitap vardı. Bu kitapta çok güzel, ihtiyacı olan 

arkadaşlarımız Odamızdan temin edebilirler.  

 

Diğer taraftan Odamıza gerek Maliye Bakanlığı’ndan gerekse özel şahıslar veya kişiler 

tarafından şikâyette bulunan meslek mensuplarımızla ilgili, bu dönem içerisinde 101 tane 

şikayet dosyası gelmiş.  

Bu şikâyet dosyalarının 48 tanesi Disiplin Kurulu’na gerek olmadığı gerekçesiyle 

Yönetim Kurulu’ndan geri çevrilmiş.  

38 tanesi Disiplin Kurulu’na gönderilmiş. 

Sonuçlanmamış da 15 tane var.  

Bunun ayrıntılarına girmeye de gerek görmüyoruz.  

 

Diğer taraftan Odamızda aşağı yukarı 2286 kişiye hizmet sunan dokuz tane personelimiz 

var. Bu personelle, biliyorsunuz küçük bir mali müşavirlik şirketinde bile bu kadar eleman 

istihdam edildiği halde, biz 2286 kişiye hizmet sunan bu arkadaşlarımıza şahsım ve 

Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Bila istisnasız bu pandemi koşullarında tüm 

arkadaşlarımız meslektaşlarımızın cevap verecek oluşumlar içerisinde bulundular, 

kendilerine ben de şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum.  

Evet, benim söyleyeceğim Odamızla ilgili bilgiler bu kadar. Teşekkür ederim beni 

dinlediğiniz için. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    Bayram bey çok teşekkür ederiz. Buyurun İbrahim 

bey. 

 

İBRAHİM AKTAN 

 

Evet, çok değerli üstatlarım, meslektaşlarım, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında bu pandemi dönemi çok sıkıntılı bir dönem. Aşağı yukarı yirmi aydan fazla oldu 

bu salon boş gibi, şu anda salonda 12 kişi, bizden başka 12 kişi var. Halbuki bu 

toplantılarda, bizim bu salonda yer olmuyordu. Hele katma değer konusu gündemdeyse, 

zaten yukarılarda doluydu. Ama Anadolu’da çok güzel bir laf var “gökten ne yağmış da 

yer kabul etmemiş”, dolayısıyla pandemi olmasına rağmen, yine biz çözümümüzü, 

insanlar çözümünü bulmuşlar. İşte dijital ortamda, bu iletişimi, bir araya gelmeyi 

sağlamışlar. Nitekim de bu çalışmalarımız bu minval üzerine yürüyor. Ve umuyoruz ki bu 



sene, en azından önümüzdeki yılda, pek öyle hemen biteceğe benzemiyor ama, Dünya 

Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu açıklamalar, bizim bilim insanlarımızın yapmış olduğu 

açıklamalar, bunun önümüzdeki senede etkisini göstereceği ortada, ama mümkün 

olduğunca kayıplarımızın az olmasını temenni ediyoruz. Eşimiz, dostumuz, tüm insanlığa 

zarar veren bu şeyin insanlıktan uzak olmasını istiyoruz tabii.  

Ben de sizlere iki konu hakkında bilgi sunmak istiyorum. Bunlardan birisi, KDV 

iadeleriyle ilgili hususlar. İkinci konu da, bağımsız denetim ile ilgili kısa bilgiler sunmak 

istiyorum.  

 

Katma Değer Vergisi iadesiyle ilgili konuları biz yıllardan beri çokça tartıştık. Hem bu 

Odada çok tartıştık. Hem Maliye Bakanlığı merkezde çok tartıştık, hem Maliye 

Bakanlığı’nın ve TÜRMOB’un da katılımıyla Ankara dışında da toplantılar yaptık. Bütün 

sorunları masaya yatırdık ve tartışmalar yaptık. Sonuç şöyle oldu, böyle oldu, artı oldu, 

eksi oldu, ama en azından karşılıklı iş birliği diyalog anlayış içerisinde çalışmalarımızı 

sürdürdük. Sayın Başkan’a atıf yaparak Bütün kurum ve kuruluşlar, işte uzaktan 

kumandayla, işte dijital yöntemlerle, bu sistemlerle falan bir araya gelip, dertlerini 

uzaktan da olsa birbirlerine anlatmaya çalıştılar.  

 

Bununla şunu demek istiyorum; Katma Değer konusunda ve diğer tasdik konularında 

Maliye Bakanlığı’yla çok sayıda toplantılarımız oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı’yla çok 

sayıda toplantılarımız oldu. Her seferinde de bize açıkçası kapılarını açtılar. Yani Gelir 

İdaresi Başkanlığı, sayın Mehmet KILCI, rahmetli Adnan ERTÜRK, şimdiki sayın Bekir 

BAYRAKDAR bey, hepsi açıkçası hiçbir zaman bizim görüşme taleplerimizi 

reddetmediler. Hatta zaman zaman onlardan bize “buyurun gelin, görüşelim” falan diye 

talepler oldu. O konuda bir sorunumuz yok. Diyalog konusunda bir sorunumuz yok.  

 

Ancak, Ankara’yla tabii toplantıları bir masa etrafında konu bazında tartışamadık bu 

dönem içerisinde. Bundan önceki dönemlerde Ankara’yla tartışmalarımız, 

toplantılarımızda özellikle üç konuyu hiç geri adım atmadan ısrarla savunarak Gelir 

İdaresi Başkanlığı’na sunduk.  

 

Bunlardan bir tanesi, “belli bir yıl içinde mahsup taleplerinde bulunan mükelleflerin 

mutlaka en az iki dönem veya daha fazlası Yeminli Mali Müşavir raporuna bağlanmalı” 

diye. Biliyorsunuz bir dönem vardı mahsuplarda Yeminli Mali Müşavir raporu.  Biz sayın 

KILCI döneminde yaptığımız görüşmelerde “sizin amacınız iyi denetim değil mi, 

mademki siz denetimi öngörüyorsunuz, biz varız burada denetim örgütü olarak, ordusu 

olarak varız, dolayısıyla bunun birden fazla, yani ikiden fazlaya çıkaralım diye konuştuk, 

ondan sonra “tamam” dediler, anlaştık, döndük, geldik. Hatta sevinçle sizlere belki 

toplantılarda “bundan sonra en az iki dönem mahsuplarla ilgili Yeminli Mali Müşavir 

raporu aranacak” diye deklare ettik. Ama ondan kısa bir süre geçti, aldığımız bilgilere 

göre kaldırıldı. Yani iki dönemden vazgeçtik biz, o bir dönemi de kaldırdı İdare, “ne oldu” 

falan diye sorduğumuzda “iş aleminin bizden daha güçlü olduğunu” söylendi. İş dünyası 

bu konuda taraf olmamış nedense. Hatta biz şöyle dedik, “ikiden fazla dönemi Yeminli 

Mali Müşavirler yapsın” iki veya üç “yani şu aklınızda olmasın, mükellef istediği dönemi 

Yeminli Mali Müşavire inceletir”, “hayır” dedik, “siz İdare olarak hangi dönemi, yani yıl 

boyunca mahsup talebinde bulunan mükellefler hangi dönemin incelenmesini istiyorsa 

İdare, desin ki siz mükellefler şu şu dönemi yeminliye incelet, getir, eyvallah” dedik, ama 

olmadı. Hala bu görüşümüzde ısrarlıyız, yani kurumsal anlamda ısrarlıyız. Mutlaka yıl 

boyunca mahsup talebinde bulunan mükelleflerin, mutlaka birden fazla, ikiden fazla 

dönemlerinin YMM raporu ile belgelendirilmesi gerekir.  



 

İkinci hususta şudur; Şimdi biliyorsunuz, 800 bin küsur liraya kadar değil mi, tam tasdik 

yaptırmadan KDV iadesi alınabiliyor, indirimli 900 küsur galiba, indirimlilerde 1 milyon 

küsur civarında bir şey yani, hiç tasdik yaptırmadan yeminli raporuyla KDV iadesi 

yapılıyor. Bunun da sağlıklı olmadığını, dolayısıyla bunun mutlaka dolaylı olarak, 

örneğin bir dönem içerisinde bir mükellef 100 bin, 150 bin, 200 bin liraya kadar KDV 

iadesini nakden veya mahsuben alıyorsa, dolaylı olarak onun tam tasdik yaptırmasını 

sistem olarak öngörün. Nasıl ki, işte 900 bin küsur, yaptığı indirimde 1 milyon küsuru 

aşanlarda mutlaka tam tasdik aranıyorsa, burada da bu rakamı aşağı çekelim, tam tasdike 

teşvik edelim.  

 

Niye bunu söylüyorum? Hem İdare’nin amacı, hem bizim amacımız, İdare’nin amacı iyi 

denetim yapmak, bizim de amacımız denetlemek, denetçiyiz biz. Dolayısıyla biz şimdi 

aşağı yukarı 30 bin civarında, sayın TURANÇİFTÇİ rakamı verdi, 19 bin küsur, 20 bine 

yakın, Türkiye çapında 30 bin civarında tam tasdik yapıyoruz.  

 

Ama Katma Değer Vergisi iadesi yapanların sayısı çok çok fazla, yani bu sistemle de 

Katma Değer Vergisine mükellefleri yönlendirmek lazım. Yeminli Mali Müşavir en 

azından tam tasdik yaptığı mükellefi tanır, bilançosunu tanır, gelirlerini tanır, çalışma 

düzenini görür, onlara gerekli eğitimlerini verir, katkılarını sunar, yani daha düzgün bir 

sistemin oluşmasından en azından hem katkı sağlar, buna hem işverenin, hem de orada 

çalışanların büyük bir ihtiyacı var.  

 

Dolayısıyla bunun da arkasındayız. Hala savunuyoruz. Mutlaka böyle bir düzenleme 

dolaylı olarak tam tasdikin teşviklenerek, dolaylı bir düzenlemenin yapılması gerekir.  

 

Diğer bir husus, tam tasdikin de zorunlu hale getirilmesi mümkün bana göre. Yalnız 

tartışırız nasıl olacağı falan, tartışılabilir. Mademki bağımsız denetim belli kriterlerle 

zorunlu hale getirilmiş. Dolayısıyla 1995 yılında verilen Danıştay Kararıyla hani “zorunlu 

yapamazsınız” diye bir karar vermişti. Aradan geçmiş 26 – 27 sene geçmiş. Tekrar bu 

gözden geçirilebilir. Tekrar bir standartlar oluşturulabilir. Bu da “tam tasdikte zorunlu 

hale getirilebilir” diyorum ama, oturup karşılıklı kriterleri belirlemek kaydıyla bu da olur 

diye düşünüyorum.  

 

Bir diğer husus değerli meslektaşlarım, Katma Değer Vergisinde sorun yüklenimlerde. 

Yani şöyle bakıyorum ben, 1990 yılının Şubat ayında bir tebliğ çıktı Yeminli Mali 

Müşavirlere, KDV iadesi raporu yazmasıyla ilgili o zaman ihracat ve ihraç kayıtlı 

satışlarla ilgili iadeler. Sistem fena yürümedi. Sorunda çok fazla olmadı o dönemde, 

çünkü azdı. Ondan sonra KDV iadelerinin alanı genişledi. İşte tevkifatla ilgili 9’uncu 

madde gündeme geldi. İndirimli oranlar 28’inci, 29’uncu maddeler gündeme geldi. İşte 

diğer istisnalar gündeme geldi. Alan çok genişledi. Tamam, gayet güzel buna da itirazımız 

yani genel anlamda olabilir, ama ülke anlamında böyle bir itirazımız kesinlikle olamaz. 

Bizim için de iyi bir şey bu.  

 

Fakat orada sorunlar yaşanmaya başlandı. Sorunların en büyüğü şu bana göre, bunu da 

Gelir İdaresi Başkanlığı’yla sekiz Oda olarak yaptığımız toplantılarda, sayın Başkan da 

vardı, Sabri bey de vardı, diğer arkadaşlarımız da defalarca söyledik “yüklenim listesi 

fatura bazında olamaz”, tekrar söylüyorum “yüklenim listeleri fatura bazında olamaz” 

yok da. Fatura bazında olduğu zaman bu ne demektir biliyor musunuz? Her bir faturayla 



gelen malın belli olması lazım, madem diyorsun “şu malla elde ediyorsun”, diyoruz ki 

“bu olmaz”. 

 

Bunu şöyle yapın; Muhasebeden uzaklaşmayın, muhasebe sisteminden kendimizi azat 

ettirmeyelim. Muhasebe sisteminde bir mal aldığınız “150” hesaplara girer, efendim 

hammadde aldınız, o işte üretime gider “710”, “720”, “730”lara gider, vesairede olan 

mamul hale gelir, bunun bir maliyeti var. Muhasebede işte biliyorsunuz belli bir maliyet 

sistemleri var hem Vergi Usul Mevzuatında hem işte ortalama maliyet var, şu var, bu var, 

vesaire var. Hangi sistemde olursa olsun, yüklenilen Katma Değer Vergisini ancak maliyet 

yöntemiyle, muhasebeyle orantılı olarak yaparsak eğer, sistemi böyle kurgularsak hem 

bana göre kayıt dışılık varsa eğer, fatura bazında kayıt dışılıkla, İdare’nin düşüncesi şu 

“kayıt dışılıkla fatura bazında mücadele etmek istiyoruz” falan diye. Halbuki tam tersi, 

eğer maliyet sistemini oturtursak, daha iyi kayıt dışılıkla mücadele edeceğimizi 

düşünüyorum.  

 

Altına da bunun, işte biz yine karşıt incelemeler yapalım, işte altlarına bakalım, üstlerine 

bakalım vesaire falan, ama muhasebeyle bağını kurarak götürelim. O zaman da bu 

yaşadığımız sorunların büyük çoğunluğu ortadan kalkmış olur diye düşünüyorum. Yani 

yüklenim olayını mutlaka fatura bazında değil, muhasebe bazında, muhasebeyle 

bağlantısını kurarak yapmamız lazım.  

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’yla ilgili yine çalışmalarımız var, GİB’le ilgili 

çalışmalarımızdır. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza bey sağolsun, işte Ali bey, işte 

oradaki arkadaşlar bize hakikaten, bütün önceki arkadaşlarımız da, başkanlar da, hep iş 

birliği için de olduk. Yani hiçbir zaman az önce ifade ettiğim gibi, bir takoz olmak, karşı 

gelme vesaire falan kesinlikle söz konusu değil, hep birlikte çalışma ortamı oluşturduk. 

Ve devam ediyor. Pandemi döneminde aksadı tabii ki, ama devam ediyor bu çalışmaları 

yapıyoruz.  

 

Nitekim, bununla ilgili de biliyorsunuz 02 Aralık’ta bir toplantı yine yapmıştık burada, 

yine konuşmacı da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nda KDV ve ÖTV’ye bakan 

arkadaşımız sayın Ali DEMİRELLER gelmişti. Önce kısa bir sunum yapıldı. Sayın 

Hüseyin Fevzi SALTIK’da yaptılar. İşte Ali bey de katkı verdi, sonra soru cevap şeklinde 

bunu götürdük.  

 

Buradaki çalışmamızın özü şu; Katma Değer Vergisi mevzuatında iadeyle ilgili, hukuki 

bir düzenleme eğer söz konusu ise mevzuatta, haklı olarak dediler ki bize İstanbul İdare’si 

“onu biz tabii ki yapamayız, çünkü eğer bir tebliğ düzenlemesi gerekiyorsa, eğer başka 

bir düzenleme gerekiyorsa, o GİB’in sorunudur, yani Maliye Bakanlığı’na gidip, onu 

orada çözmek lazım”. Ama uygulamada karşılaştığımız sorunlar var. Yani ortak çözümler, 

ortak uyum konusunda yahut da nasıl diyelim biz bunu, her vergi dairesine bakıyorsunuz, 

farklı uygulama yapıyor. Aynı vergi dairesi içerisinde servisler bile farklı uygulama 

yapıyor. Hatta aynı serviste bazen kişiler değişiyor, onlar bile farklı uygulamalar yapıyor. 

Dolayısıyla uygulama birliği sağlamak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı işte Ali bey ve ekibi de, onlarda vergi daireleriyle 

toplantılar yapıyorlar, zannediyorum 2 Aralık’taki toplantıda bunu anlatmışlardı. Vergi 

daireleriyle görüşüyorlar oradaki ilgili görevlilerle, diyelim ki bu gereksiz yazışmalar, 

müteaddit defalar yeminlilere yazı gönderilmeler, yazı yazılıyor, tekrar işte geçici 

sistemine tekrar giriliyor, tekrar çıkıyor falan, bütün bunların kaldırılması, mutlaka 

Yeminli Mali Müşavirlere yazı gönderilmesi, yani eğer varsa eksiklik raporla ilgili, o 



yazıdan sonra geldiğinde tekrar geçici sistemini çalıştırıp, orada işte şu çıkarsa falan, 

çıkıyor çıkmaması mümkün değil. O zaman bunun sonu yok. Bunun içinden 

çıkamazsınız. O sistemi de hem takip ediyorlar hem üzerinde hassasiyetle duruyorlar, işte 

ne kadar sonuç veriyor bilemiyorum ama, böyle bir çalışmada yürütülüyor.  

 

Tabii daha çok bu katma değerle ilgili sorunlar, hakikaten çok fazla. Bunu burada uzun 

uzadıya teknik anlamda anlatmamız mümkün değil. Ama böyle bir çalışma sistemimiz 

var.  

 

Biraz da bağımsız denetimden söz etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 660 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname veyahut da Türk Ticaret Kanunu, işte çalışmalar 

falan yapılıyor. Biz o çalışmaların içerisinde hep kurumsal olarak bulunduk.  

 

Önce işte Türk Ticaret Kanununda bizimle ilgili diyelim özellikle 400’üncü madde var. 

400’üncü maddede şöyle bir hüküm koydular önce, dediler ki “bağımsız denetim ancak 

bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılır”. “ancak küçükler vesaire falan da iki 

SMMM, iki YMM falan”. Dedik ki, “burada bir yanlışlık var”. Süleyman GENÇ üstat da 

o zaman bu konuya ısrarla müdahale etmişti “bir öznesi yok bu işin” demişti falan, “siz 

bizi yani meslek mensuplarını Yeminli Mali Müşavirleri, hem Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirleri bir kere yok sayıyorsunuz, bu işi kimler yapacak, Yeminli Mali Müşavirler, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yapacak, siz Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirleri devre dışı bırakıyorsunuz”. “denetim kuruluşu” 

diyorsunuz. Denetim kuruluşu kimdir? “onu da biz tüzükle belirleriz” diye hüküm 

koymuşlardı falan, tabii bunlar aslında bizim kabul etmediğimiz, çok çalıştık. O dönem 

mesela Yeminli Odalarının yaptığı bir toplantıydı Bursa’da. O gün yine bu konuyu 

gündeme getirdik. Osman ARICI diye Bursa’da Yeminli Mali Müşavir arkadaşımız dedi 

ki, “mecliste gidip görüşelim, yani derdimizi anlatalım” dedik, Altan KARAPAŞAOĞLU 

Bursa Milletvekili’ydi, o da Bursa’daymış, Osman ARICI dedi ki, “görüşmek isterseniz 

ben sizi götüreyim oraya”, kalktık, gittik. Evine gittik. Çay kahve ikram ettiler. Sohbet 

ettik. Derdimizi anlattık, Cumartesiydi, dedi ki bize “Salı günü meclise gelebilir misiniz”, 

“tabii” dedik, ben, Sami KAZICI bey, BAŞAĞAÇ bey kalktık gitti görüştük, sonuç 

itibariyle o 400’üncü madde bugünkü haline geldi. Yani önce denetçi, SMMM ve 

YMM’dir, böyle başlar. 

 

Şimdi sonuç itibariyle bu bağımsız denetim olayı da Türkiye’de daha önce SPK, BDDK 

vesaire falan şirketler tabii ki bu sisteme tabi biliyorsunuz. Ondan sonra o zamanki şeyle 

Bakanlar Kurulu’nun belirlemiş olduğu kriterlerde şirketlerin denetimi söz koşunu oldu. 

Denetim şirketleri şöyle sınıfa ayrıldılar, “KAYİK denetimi yapan denetim şirketleri”, 

“KAYİK denetimi yapmayan denetim şirketleri" diye, yani kamuya yararlı denetimleri 

denetleyen şirketler, bir de kamu yararını ilgilendirmeyen yani SPK, BDDK, vesaire 

onları ilgilendirmeyen diğer şirketler falan diye. Bunlarda sayıları aşağı yukarı arkadaşlar 

o zamanlar 3 – 4 bin civarındaydı bağımsız denetim kapsamında.  

 

Bundan iki hafta önce zannediyorum Başkan’la bir Ankara ziyaretimiz olmuştu. KGK’yi 

ziyaret ettiğimizde, bize verdiği rakam 11 – 12 bin civarında denetim kapsamına giren 

şirket sayısı yenisiyle beraber. Yenisi de şöyle, 11 – 12 bin tane var ama, tekrar iki senedir 

biliyorsunuz o Bakanları Kurulu Kararıyla kriterleriyle belirlenen, kapsama alınan 

şirketler düzenleme yapılmadı. İşçi sayıları var biliyorsunuz. İşçi sayılarını aşağı çekerek 

bir çalışmamız var dedim. Onu da TOBB’a gönderdik. TOBB’un görüşü geldikten sonra 

değerlendireceğiz.  



 

Şimdi bunu niye anlattım? Değerli arkadaşlar bir kere Yeminli Mali Müşavirlik 

müessesesi, Bağımsız Denetim Kurumu, birbirine rakip kurumlar değildir. Ve bu 

denetimler birbirinin yerine ikame eden işler de değildir. Bağımsız denetim ayrıdır. Onun 

uluslararası kriterleri vardır vesaire falan, filan, ama “tam tasdik” dediğimiz bizim 

Yeminli Mali Müşavirlerin yaptığı tam tasdik, o da tamamen vergi mevzuatı ve yine 

muhasebe kriterleri kurallarına uygun olarak yapılan bir denetim. Hiçbir zaman için 

bunlar birbirinin yerine ikamet edilemez.  

 

Tabii şöyle belki, özetleyerek tamamlayayım. 150 bin civarında anonim şirket var şu anda 

Türkiye’de. 990 küsur bin de 1 milyona yakın limitet şirket var. Bunların toplamı 1 

milyon 150 bin. Şimdi bizim gerek tam tasdik gerek bağımsız denetim, toplamı 30 bin. 

Çünkü 11 bin tane bağımsız denetim şirket de hepsinin aşağı yukarı tam tasdiki var. Yani 

%98 – 99’nun tam tasdiki var. Toplam demek ki 1 milyon 150 bin tane şirketin sadece 30 

bin tanesi denetleniyor ülkemizde. Dolayısıyla bu sistemin mutlaka gözden geçirilmesi 

lazım. Ama onu da yine KGK Başkanı sayın Rıza BİLGİÇ bey şöyle söyledi, daha 

doğrusu bir yönetmelik hazırlamışlar “KÜMİ” diye, küçük ve mikro işletmeler. O 

işletmelerle ilgili de bir çalışma, kapsama alınan kriterlerini belirlemeye çalışıyorlar. 

Aslında bu denetim konusu, 2012 yılında Yeminli Mali Müşavirler Odalarının Antalya’da 

yapmış olduğu bir sempozyumda gündeme geldi. Sayın Nadi ABBASOĞLU bu konuyu 

işlemişti ve demişti ki, arkadaş, artısı eksisiyle, yanlışı doğrusuyla, bu Türk Ticaret 

Kanunu çıkmadan önce, bir murakıplık müessesesi vardı. Yani iyi işliyordu, kötü 

işliyordu, ayrı bir tartışma, o tartışılabilir. Ama şimdi Türk Ticaret Kanunu çıktı. Toplam 

kapsama alınan şirketlerin, denetime takılan şirketlerin sayısı tam tasdik sayısıyla beraber 

işte 30 bin, o civarda, peki diğerleri ne olacak? O zamanda hem öneri, hem de Ticaret 

Bakanlığı temsilcisi vardı, “haklısınız, bu konu üzerinde çalışıyoruz” falan dediler. Sonra 

onlar bir çalışma yaptılar ama, o çalışmayı biz açıkçası çok fazla benimsemedik. Onların 

yapmış olduğu çalışmalar, öyle bir çalışma ortamı hazırlamışlardı ki, yönetmelik, ben 

bunu okuduğumda şunu dedim “İş Bankası’nı ben denetlerim, fakat bu KÜMİ kapsamına 

giren” yani küçük ve makro işletme kapsamına giren, “işletmeleri denetleme”. O kadar 

böyle o yapılmamışsa savcılığa veririm, bu yapılmamışsa hakimliğe gönderirim, onu 

yaparım, ceza kanunu bu yani, böyle denetim mi olur? 

 

Şimdi zannediyorum, KGK’nın yapmış olduğu bir taslak var. O daha yapılabilir bir 

şekilde anladığım kadarıyla, tabii gündeme alınacak, tartışılacak, edilecek falan, 

dolayısıyla 1 milyon 150 bin şirketin, 30 – 35 bini denetleniyor, öyle kabul edin. 1 milyon 

civarındaki şirket denetim dışıdır. O da KÜMİ kapsamında mutlaka denetime tabi 

tutulabilir ve kapsama alınabilir. Bunlarda hem Yeminli Mali Müşavir meslek 

mensuplarımıza bizlere, hem de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir arkadaşlarımıza bir iş 

kapısı açar ve denetimden geçer. 

 

Arkadaşlar, en kötü denetim bile, denetimsizlikten çok daha iyidir. Ne olursa olsun herkes 

bir sorumluluk altına giriyorsa eğer, bir şey altına imza atıyorsa, kendisini sorumlu tutar, 

sorumlu hisseder ve mutlaka onun üzerinde hassasiyetle durur.  

 

Daha çok söyleyeceklerim var ama, zamanı fazla da böyle istismar etmeyeyim. Sizleri de 

sıkmayayım. Sözlerime burada son verirken hepinize saygılar sunuyor, teşekkür 

ediyorum.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Sağ olun üstat çok teşekkürler. Sabri beycim buyurun. 



 

SABRİ TÜMER 

 

Ne yapacağız sayın Başkanım? Eksik kalan bölümleri varsa tamamlayacağız ve 

kapatacağız. 

 

Evet, saygıdeğer arkadaşlarım ben de hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Biz 

arkadaşlarımızla platformda sık sık beraber oluyoruz, sık sık paylaşıyoruz. Ben şöyle 

görüyorum, platform, Odamızın en canlı organı. Çünkü daha önceleri her hafta toplanıyor 

idik. Bu pandemi davasında hiç ara vermeden, sürekli ayda iki toplantı yaparak gidiyoruz. 

Ve üretilen bilgilerin birçoğu da platformdan çıkıyor, bunun özellikle altını çizerek 

belirtmek istiyorum. Bu platformumuzda konuşmacı olan, yeni yeni konuları getiren 

arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diliyorum ki, ne kadar çok konu getirilirse ve ne 

kadar çok tabanda, sahada olan konular gelip burada işlenirse ve burada bu bir rapor 

haline getirilip, Yönetim Kurulumuzca onaylanmak suretiyle, Ankara’ya ulaştırılırsa, 

platform daha çok amacına ulaşır diye düşünüyorum. Ve bu düşüncemizi de şu bir yıldır 

yapıyoruz, çok önemli konular oluyor. Bu konular burada görüşülüyor. Rapor haline 

getirilip, Yönetim Kurulumuzun onayından geçmek suretiyle ve Başkanımızın imzasıyla 

ilgili makama iletiliyor.  

 

Bu aynı zamanda Odamızla direkt bağlı olduğumuz Bakanlıklar arasında organik bir bağ 

teşkil ediyor. 

 

Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım, bu platforma burada en fazla 60 – 70 kişi bulunuyor idi. 

Şu an dijital ortamda yaklaşık 200 – 250 kişi ortalama hitap ediyor. Buda çok güzel bir 

olay. Hem bilgi paylaşımı çoğalıyor hem de 250 kişinin bir anda Odasıyla organik bağ 

meydana geliyor, çok önemli bir olay. Belki bundan önceki zamanda, bu gelen 200 

arkadaşımızın çok fazla Odamıza girip, çıkması olmuyor idi, ama bu platform olayıyla 

birlikte ayda iki defa, ileriki günlerde bunu 4’e çıkaracağız, sürekli Odasıyla ilişki halinde 

olduğunu göstermekte. Onun için platform önemli, rica ediyoruz konuşmacı çoğalmalı, 

sahada olan bilgiler bize gelmeli, o arkadaşım “sunum yapmak istiyorum”, “konuşmacı 

olmak istiyorum” demeli ve bunu çoğaltmalıyız diye düşünüyorum.  

 

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Türkiye’nin bir kere amiral gemisi, ne kadar 

çoğaltmak suretiyle Bakanlığa bilgi ulaştırırsak, o kadar daha bir şahsiyetimiz genişler ve 

kabul görür diye düşünüyorum.  

 

Şimdi birkaç konu var saygıdeğer arkadaşlarım, ona değinmek istiyorum, sayın Başkan 

da izin verdi.  

 

Algı Endeksi, yani iş dünyasının Yeminli Mali Müşavire bakışı, çok önemli bir araştırma. 

Yeminli Mali Müşaviri yani avantadan para kazanan gibi görenler vardı, laflar edenler 

vardı, ama işte öyle değil. Bu Algı Endeksine iş adamının bakışı, %98’i Yeminli Mali 

Müşavire güveniyor, “her sırrımı ona anlatmaktan çekinmem ve benim personelimi 

yetiştiriyor, ben ona vermiş olduğum paradan da asla herhangi bir şekilde kaygı 

duymuyorum” diyor.  

 

Saygıdeğer arkadaşlarım bu çok önemli büyük bir olay bir meslek için. Yani otuz yılda 

meydana gelmiş, yaşamı olan bir meslek, gerçekten çok büyük bir itibar kazanmış oldu. 

İşte bu itibarın en büyük pekiştirici noktası “ücret tarifesi”. Eğer bizler ücret tarifesini 



kırmak suretiyle, asgari tarifenin altında ücretler almak suretiyle, iş adamı uyanıktır, cin 

gibidir, bunu aşağı çekerek iş aldığımız takdirde, bu bakışlarının, bu görüşlerinin zamanla 

zayıflayacağına inanıyorum. Çünkü biz ne kadar birbirimize bağlı ve meslek etiğine 

uygun davrandığımız takdirde, müteşebbisin bakışı kolay kolay değişmeyecektir. Bunu 

özellikle belirtmek istiyorum.  

 

Geçmişte biliyorsunuz müfettişler geldi. Bir sürü raporlar yazıldı. Bu raporlar neticesi 

arkadaşlarımızla görüşüldü. 2021 yılında bayağı aşağı doğru indi bu gibi olaylar. Dilerim 

bu 2022’de daha aşağılara doğru iner diye düşünüyorum. 

 

Burada İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamızın çok önemli bir araştırması var. 

Türkiye’de ilk defa araştırılıyor, “büyüme dostu vergi”. 

 

Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım hepimiz iş dünyasının, muhasebe dünyasının, denetim 

dünyasının içinden geliyoruz. Denetim dünyasının içinde nelerin olduğunu? 

Müteşebbisin neler düşündüğünü çok iyi biliyoruz. Müteşebbise sorduğumuz takdirde, 

iki noktayı söylüyor. “Niye sen kazancını yatırıma dönüştürmüyorsun?” “Neden bin lira 

kazandığın zaman, bunun vergisini de versen, niye üç makinanı altı yapmıyorsun?” veya 

“Neden kayıt dışına çıkıyorsun?” dediğin zaman, iki noktayı söylüyor. Bir, “vergi 

kanunları”, biri de “kendinin geleceği, çocuklarının geleceği”, yani Türkiye’nin sosyal 

hukuk devleti içerisinde kendisine yarın gerekli barınak ve gerekli yaşam olayı 

vermeyeceğinden dolayı, sürekli arkaya doğru, yani eve, arsaya, altın, dolara vesaire gibi 

yerlere yönelmek suretiyle yatırıma girmiyor, üretime girmiyor, yani sabit bir yerde para 

kalıyor. 

 

Şimdi işte burada çok güzel bir araştırma, böyle on taneye yakın akademisyenin içerisinde 

bulunduğu bir olay ve bu da kitapçık haline geldi. İstatistiki rakamlarla bürünür de 

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın bir araştırması olarak Ankara’ya giderse ve 

diğer meslek odalarına giderse, mükellefin psikolojik yapısını anlatan bir kitapçık halinde 

burada hem Odamız için, hem de ülkemiz için, hem de gelecek çocuklarımız için çok 

önemli bir işler yapmış olacağımıza inanıyoruz. Çünkü bugüne kadar böyle bir araştırma 

yok. Yani direkt mükellefin neden kaçındığını açıklayan bir araştırma ve istatistiki rakam 

haline bürünmüş bir kitapçık yok. Bunu eğer yaparsak, başarabilirsek, ki son haline geldi 

şu an, gerçekten çok önemli bir iş başarmış olacağız.  

 

Sayın Başkanım benim anlatacaklarım bunlar. Tüm arkadaşlarımızla da zaten beraber 

oluyoruz.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Sen zaten platformda epey konuşuyorsun.  

 

SABRİ TÜMER   

 

Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar, sağ olun. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum sayın Başkan Yardımcılarımıza, sayın Oda 

Sekreterimize. Efendim Yönetim Kurulu’muz burada, Denetleme Kurulu’muz burada, 

Disiplin Kurulu’muz burada, Haksız Rekabet Kurulu Başkanımız Süleyman GENÇ üstat 

burada. İki de halktan konuğumuz var, biri Muammer ÖZKOCA, biri Yahya KIZILGÖK. 



Muammer ÖZKOCA, bizzat konuşma hakkını sağlama almak için herhalde buraya 

gelmiş olabilir, ama Yahya bey niye geldi, onu bilmiyorum. Başımızın üstünde yeri var. 

İyi ettiniz, şeref verdiniz. Valla yüzümüz güldü, burada kendi kendimize oturuyorduk. 

Hakikaten özlemişiz. 

 

Sayın Yeminli Mali Müşavirler efendim söz sizin. Buyurun, lütfen el kaldırarak söz 

isteyin. Usul olarak elden geldiğince kesmemeye çalışacağız, sizler konuşun. Daha sonra 

tüm Yönetim Kurulu isteyenler söz alabilir. Burada Denetleme Kurulu da söz alabilir. Bir 

toparlama yapacağız. Konuşmamızın başında ifade ettiğimiz, ama halen sohbetin sonuna 

bıraktığımız konular da var, onları da kapsarız. Muammer istediğiniz zaman söz hakkın 

var, ama buradan başlayalım isterseniz. Sayın Disiplin Kurulu Üyemiz Kamber bey 

buyurun lütfen. 

 

KAMBER KAYA 

 

Merhaba, teşekkür ederim. Ben de içeriden katkılarımı ve eleştirilerimi yapayım. Şimdi 

önce Bayram beyin verdiği sayılar, yaklaşık 300 kişinin hiç tasdiki olmadığı görünüyor. 

Ve bunlardan 0 – 5 arası tasdiki olanları dikkate alırsak, neredeyse üyelerimizin yarısı bu 

18 – 19’un altında iş yapıyor anlamına gelir. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    500 kişi falan oluyor.  

 

 

KAMBER KAYA 

 

Evet. Şimdi burada bence bize düşen görev, otuz yıllık bir Odayız. Kaliteyi oturtmakta, 

kendi içimizde iş kontrolü yapmak da bizim görevimiz olması lazım. Dolayısıyla kişi başı 

“18 – 19” dedi ya Bayram üstat, bence Oda Yönetimi’nin müdahil olması lazım, hep 

birlikte yapmamız lazım. Bu rakamların üstünde tasdik yapanlarla ilgili özel bir inceleme 

yapmamız lazım. Gerçekten bunun organizasyonu var mı?   

 

Ve başka bir şey daha var. Yeminli Mali Müşavirler serbest meslek erbabıdırlar. Ne kadar 

elemanları çok olursa olsun, kapasitelerinin üzerinde rapor yazamazlar. Bunu mutlaka 

sağlamamız lazım, kalite açısından, birincisi bu.  

 

İkincisi, bu sayıyla ilgili, anlaşılıyor ki TÜRMOB’da bir şey yapamayacağız. Genel 

Kurulumuzda en azından yasal bir dayanak olsun diye, bununla ilgili bir önerge verilip, 

yasal olarak elimizin güçlenmesinde fayda var düşüncesindeyim. Çünkü devletten gelen 

yetişmiş sınavla gelen bir sürü arkadaşımız âtıl olarak duruyoruz. Dolayısıyla bu 

adaletsizliği gidermemiz lazım, birincisi bu.  

 

İkincisi, Sabri beyin bahsettiği itibar, ücret tarifesi, amiral gemisi, şimdi gerçekten tam 

tasdik sayısı artmıyor, ama Yeminli Mali Müşavir sayısı artıyor. İbrahim üstat bazı 

önerilerde bulundu. Mesela KDV iadesi yapanların girmesi, mesela tam tasdikin 

zorunluluğu gibi, ben çok söyledim, tekrarlıyorum. 18 Numaralı Tebliğdeki hüküm yerine 

getirilirse %30 kapasite artışı olur. 18 Numaralı SMMM Tebliği diyor ki, “tam tasdik 

yapmayanlar öncelikle incelenir”. Biz YMM Odaları olarak bu ara gidip Vergi Denetim 

Kurulu’nun kapısına gidip, yatmalıyız, demeliyiz ki, “bununla ilgili gereğini yerine 

getirin lütfen”, bu bile %30 artırır bana göre, en az %30 – 35 artırır.  

 



Bir şeyle son vereyim konuşmama, şimdi ücret tarifesine uyulmuyor. Bunu daha önceden 

dillendirmiştik. Ancak daha somuta geçsek iyi olacak, o da şu; “sayı artmıyor” dedik, ama 

ücret gelirlerimiz azalıyor rekabetten dolayı, gerçekten çok kötü bir rekabet söz konusu. 

Kalitede rekabet edemiyoruz. Hizmette rekabet edemiyoruz. Ancak ücrette rekabet 

ediyoruz. Bizim için bir sorun. Bununla ilgili noterlere benzer bir sistem üzerinde kafa 

yormalıyız. Oradan bugün notere gidip de hiçbirimiz pazarlık edebiliyor muyuz? 

Edemiyoruz. Dolayısıyla şunu yapabilmeliyiz. Bana gelince ücreti tek, size gelince ücreti 

tek, herkese gelince, ancak bunun gerekirse bir noterler gibi bir kısmı fona gidebilmesi 

lazım ve burada ücret kırmayı engellememiz lazım. Şunu diyebilirim, birçok arkadaşımız 

buna uyuyor. Ancak, çürük elma olayı çok kötü, bir çürük elma kasayı bozuyor. 

Dolayısıyla bu konuda kafa yormalıyız. Özellikle ücret tarifesi ile ilgili pazarımızı 

küçültmemek için, noterler gibi, noterlere benzer bir sisteme kafa yormalıyız. Bu konuda 

çaba sarf etmeliyiz.  

Teşekkür ederim.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   

 

Sağ olasın Kamber bey, çok teşekkürler. Hamit bey buyurun.  

 

HAMİT ÖZTAŞKIN 

 

Teşekkür ederim sayın Başkanım. Odamızın bu bilgilendirme toplantısı çok güzel oldu, 

çok teşekkür ederiz. Sizin çalışmalarınızı da yakından takip ediyoruz. Ancak, sizlerden 

biraz daha çok çalışmanızı ve Yeminli Mali Müşavirlerin sorunları hakkında daha çok 

faydalı olmanızı bekliyoruz. Şöyle ki, sayın Kamber KAYA çok güzel ifade etti, aynı 

şeyleri ben de söylemek isterdim ama, benim yerime o söyledi, zaten kendisiyle ortak 

çalışmalarımız olduğu için, kendisine de çok teşekkür ederim.  

 

Biliyorsunuz bazı konularda, haksız rekabet konusunda da özellikle bu konular defalarca 

size şikâyet edilmesine rağmen, hakikaten bu konuda bir netice alınmamış. Haksız 

rekabetler devam etmektedir. Onun için biraz önce Kamber KAYA beyin söylediği gibi, 

çok fazla tam tasdik ve KDV iadesi yapanların özellikle incelenmesini arzu ediyoruz. 

Yeminli Mali Müşavirler olarak bizler süratle kan kaybediyoruz. Yeni bir gelir 

beklentimiz olmamaktadır.  

 

Bunun yanında sayın İbrahim AKTAN’ın söylemiş olduğu Katma Değer Vergisi 

iadelerinde sıkıntı çekmekteyiz. Katma Değer Vergisi iade raporlarında maalesef mahsup 

işlemi olduğu gibi, diğer rakiplerimiz haksız rekabetlerde göstermekte, onları da bizi zor 

durumda bırakmaktadır. Vermiş olduğumuz Katma Değer Vergisi iade raporlarında 

haddinden fazla rapor eksikliği gelmekte, yani bunun bir standardı olmadığını görüyoruz. 

Bu konuda da çalışmaların yapılmasını öneriyorum.  

Teşekkür ederim, saygılar sunarım.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    

 

Sağ ol Hamit beycim, çok teşekkürler. Not alıyorum, hakikaten çok değerli şeyler 

söylediniz hem siz hem Kamber bey yararlı olacak. Birtakım kararlar almamız lazım, 

bahsedeceğim. Sayın Muammer ÖZKOCA konuşacak değerli Yeminli Mali Müşavirler 

dinliyoruz.  

 



MUAMMER ÖZKOCA 

 

Merhaba arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarken sağlıklı günler ve yıllar 

dilerim. Geçen hafta sunum yapan arkadaşımız “hızlı konuşma” diye bir ikazda bulundu, 

onun için biraz yavaşlatacağım.  

 

Şimdi sayın Başkan konuşmasının başında ekonomimizin öteden beri, hatta 200 yıl 

öncesinden beri gelişmediğini, sanayimizin gelişmediğinden bahsetti, aynen katılıyorum. 

Ancak, bunu evrelere bölmekte fayda var. Çünkü bazı evrelerde dünyanın en büyük 

kalkınma hızını yakalamış büyük ve ağır sanayi fabrikalarımızın kurulduğunu 

anımsatmakta yarar var. Çünkü onların mirası sayesinde şu anda ülkemiz ayakta durmaya 

devam edebiliyor. 

 

Şimdi ne yazık ki bizim ülkemizde ekonomimizin sağlıksız olması, ekonominin 

sağlıksızlığından kaynaklanmıyor, insanlarımızın bürokrasimizin gelişmemesi, 

hukukumuzun hiç olmaması ve toplumumuzun eğitim düzeyinin muhasır, çağdaş ülkeler 

seviyesine bir türlü erişememesinden de kaynaklanıyor. Neler var? Haksız rekabet var. 

Gelir dağılımında adaletsizlik var.  

 

Şimdi toplumumuzdaki genel sorunlar neyse, toplumun bir parçası olarak hemen hemen 

aynısını yaşıyoruz.  Hukuka uymayanların “ben yaptım oldu, herkes kabul etsin” anlayışı 

var. Tabii burada sorumluluk Yönetim’e, belirli kurullara bırakılması da haksızlık olur. 

Burada bir yanlışlık varsa, Yeminli Mali Müşavirlerin tamamının ben dahil burada 

sorumluluğu vardır. Benim sorumluluğun binde birdir, başkasının sorumluluğu yüzde 

ondur, başkasının yüzde yirmidir, ama hepimizin sorumlu olduğunu, elbirliğiyle ortak 

noktalarda buluşur isek, sorunları aşabileceğimizi de bilmemiz gerekir.  

 

Şimdi genelde herhangi bir sorun olduğu zaman mutlaka kaynağına inerek araştırma gibi 

kötü alışkanlığımdır. Çoğu kez de bu araştırmalar sonucunda kişi olarak, aile olarak, 

“duyarlılık mı” dersiniz, her nedense rahatsızlık başlıyor.  

 

Şimdi biz Yeminli Mali Müşavir olarak hizmet vermeye çalıştığımız Maliye 

Bakanlığı’nın denetimi, gözetimi altında mükellefin. Şimdi Maliye Bakanlığı aynı 

zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelir ve gider bütçelerini hazırlayan ve 

Meclise sunan kurum. Herkes kolay bulacaktır gelir idaresi gov tr ’ye girin. Orada vergi 

istatistikleri var. Vergi istatistiklerinde bütçe istatistiklerine girdiğiniz zaman 48 numaralı 

tablo şu anda elimde olan. 

 

Şimdi burada gayri safi milli hasılanın 2020 yılında eski parayla “5 katrilyon”, yeni 

parayla “5 trilyon 46 milyon”. Şimdi bunun üretilenle mal ve hizmetlerin yıllık üretimi, 

harcaması, ister harcama yönünden alın, ister üretim yönünden alın, sonuçta “5 

katrilyon”, “5 trilyon” bir gayri safi milli hasıla olmuş. Şimdi bunun %10’u KDV diye 

alsanız “500 milyar” KDV gelirimiz olması lazım. Bir bakıyoruz ki KDV gelirimiz “164 

milyar” da kalmış. Nereye gitti bu “350 milyar” KDV? Demek ki burada kayıt dışılık 

%50’nin de üzerinde, yani başka bir yere gitmeye gerek yok.  

 

Yine beyanname suretiyle alınan vergilere bakıyoruz. Gelir Vergisi, yani beyannamedeki 

birinci sınıf tüccarlar, ikinci sınıf tüccarlar, taksisi, işte otobüsü, dolmuşu ne var ise, 

hepsinden alınan vergi “9 milyar 613 milyon”. Damga Vergisi. 



Yine Kurumlar Vergisine bakıyoruz. Orada bir yanlışlık var gibime geliyor. Kurumlar 

Vergisi, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    

 

En az “300 milyar” KDV kaybı var, dedin değil mi? Anladım çok güzel. 

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Üretim ya da tüketim %10 ortalama KDV alalım ki, %18 genel oranı versek, %1’leri de 

yani %10’dan aşağı kesinlikle olmaz.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK     

 

Bunu bu çalışmada kullanırız. Dipnot ta veririz ama “nereden geldi” diye.     

 

MUAMMER ÖZKOCA 

 

Hepimizin yakından bildiği konuyu da “niye söylemedi” diye, Sabri üstat baştan söyledi 

ayın 20’sinde ödüyorsunuz, ekonomimizde bir kırılma noktası yaşanıyor. Nedir bu ayın 

20’sinde? Sayın Cumhurbaşkanımız saat 20 sıralarında açıklama yapıyor. Bankalar 

Birliği Başkanı, aynı zamanda ekonomi bankasının birisinin genel müdürü, biz şu ana 

kadar “700 milyon” doların üzerinde döviz sattık. Müthiş bir talep var. Döviz 

mevduatlarının bozulduğunu kamuoyuna deklare ediyor. Arkasından sabah piyasalar 

açılmadan, yine bir özel bankamız “1 milyar 700 milyon” dolarlık döviz sattığını 

açıklıyor. Yani bu üst üste koyarsak “8 – 10 milyar” dolarlık bir para satışının gece 

piyasaların kapalı olduğu dönemde yapıldığını görüyoruz.  

 

Şimdi 18’den, 17’den döviz bozduran bir vatandaş sabah 9’da piyasalar, bankalar 

açıldığında 12’den bunu geri alma şansı var. İki saat içerisinde 14’e geri çıkıyor, yani 

emme basma tulumbası tamam da 24 saat değil, 10 – 12 saat içerisinde para, % 40 artı, 

eksi beş fark değer kaybedip, kazanmaz.  

 

Şimdi bu nedir? Biz vergiciyiz yahut da vergi incelemesi yapıyoruz. Vergi incelemesi 

yapanlara hesap veriyoruz. Benim bildiğim, emsal değerleri aşan, herhangi bir gelir elde 

eden kimse ticari kazanç elde etmiş sayılır. Beyan etmesi gerekir yani artı kazançtır. Şimdi 

artı kazançtır, 1 milyon dolarlık parayı bozduracaksınız ve 140 milyon dolar paraya 

tekabül edecek, ciddi bir ticari kazanç söz konusu. 

 

Yine Kurumlar Vergisi açısından da bu ilişkili kişiler arasında transfer fiyatlandırması 

konuyla örtülü kazançtır. Yani bankanın gideri, diğerinin geliri olması gerekir ki, 

vergideki adaletsizlik ortadan kalksın. Burada Yeminli Mali Müşavir arkadaşlarımız tam 

tasdik yaparken veyahut da kendilerine sorulan sorulara yanıt verirken, bu duruma dikkat 

etmeleri, raporlarında düzeltmeleri, aksi halde zamanaşımı süresi içerisinde sorumlu 

olabileceklerini anımsatmak istedim.  

 

Aslında söylenecek çok şey var. Seçim sürecine de girdik. Yaş ortalamasına bakıyoruz, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Benden bulmayın diyorsun. 

 



MUAMMER ÖZKOCA 

 

Tam sınırdayız. Herkese sağlık diliyorum. Herkes iyi yaşasın. Herkes mutlu olsun. 

Herkesin geliri kazancı yerinde olsun. Dökmeden, kırmadan, birbirimizin kalbini 

kırmadan bir yerlere ulaşabilirsek, yarın yüz yüze bakar duruma devam ederiz.  

Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.    

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Muammer bey çok çok teşekkür ederim. Hakikaten sene sonu için halisane bir konuşma 

oldu. Belki söz isteyenler vardır ama, bu kadar üzerine bile bir toparlama yerinde. Benim 

zaten notlarım da vardı. 

 

Muammer beyin sözlerinden başlayayım. Bu hesap, mükemmel bir hesap, 5 trilyon milli 

gelir üzerinden alınması gereken KDV, bunu birlikte bir çalışalım. Bunu mutlaka 

kullanalım. Döviz bozduranların vergilendirilmesi, hakikaten bu hiç gelmemişti, çok 

doğru söylüyorsun. Buna dikkat etmemiz lazım. Transfer fiyatlandırması da öyle, diğer 

söylediklerine de hakikaten teşekkür ederiz.  

 

Şimdi önce isim olarak söyleyeyim, sonra genel konulara geçeyim. Kamber beyin 

önerileri doğru, yani Genel Kurul’da özellikle Kamber’ciğim bu önerin çok güzel, bunu 

dikkate alalım, konuşalım. İlle de TÜRMOB’dan, Maliye Bakanlığı’mdan değil de, biz 

acaba bir düzenleme yapabilir miyiz genel standartlar konusunda? Bunu beraber 

çalışalım, son derece de iyi olur.  

 

İnceleme konusunda şimdi söyleyeceğim, bir Yeminli Mali Müşavir olarak bizim 

mesleğimizin devamı, yükselmesi, ileri gitmesi için, yapılması gereken beş, on tane konu 

var. Yapamadık. Bulamadık. Bunların takip edilmesi lazım, söylenenler hep oraya çıkıyor. 

Bunları toplu olarak söyleyeceğim inceleme de buna dahil, vergi incelemesi, rekabet buna 

dahil.  

 

Hamit beyin söylediği, vesaire işte disiplin, belki bilgileri söyleyemiyoruz ama, çok 

disiplinde konular var merak etmeyin. Disiplin Kurulları bir şekilde karar veriyor. Çok 

sözleşme yapanların incelenmesi, bu da hakikaten doğru Hamit bey, biraz önce de baktık. 

Demek ki, biz bunu daha önce yapmıştık, hatırlarsınız üstat 15 – 20 yıl önce yapmıştık. 

Hakikaten de belli sayının üzerinde buradan duyuruyoruz Yönetim olarak, absürt 

sayılarda tasdik yapılmışsa, bu arkadaşı çağırıp konuşacağız kardeşim. Sözleşmeler bir 

teslim edilsin bakalım Şubat ayında. İnşallah bunu dinleyerek makul bir şey yaparlar. Yani 

bir Yeminli Mali Müşavir, elbette ki bizler de bu işleri yapıyoruz, standart bir sayı 

veremezsiniz, biz bunu anlıyoruz. Ama artık belli bir sayının üstü de yüz de olmaz yani. 

Buna saatin yetmez birader yani, düzenlemeyi yapmadık diye, bunu hakikaten 

konuşmamız lazım Yönetim Kurulu olarak.  

 

Hulusi SÜNGÜ’nün ve Hürrem AYAZ beylerin önerileri vardı, söyledikleri vardı. Onlara 

şöyle cevap vereyim değerli arkadaşlar. Başka söz almak isteyen her halde yok yılsonu 

diye, bunu bitirelim birazdan. Çünkü elektronik bu kadar, zevksiz oluyor maalesef, şöyle 

karşılıklı olmuyor. O nedenle tadında bırakalım.  

 

Efendim tüm Yönetim Kurulu olarak her zaman ifade ettik, ediyoruz. Başardık, 

başaramadık, ama bizim ana sorunumuz Yeminli Mali Müşavirin toplam gelirinin 



artmamış olmasıdır, yani fert başına düşen sözleşme sayısının, bu ana bir sorundur. Bunu 

tespit edelim, etmeyelim, böyle giderse bunun zararlarını görürüz, iki kere iki dört. Yeni 

gelen Yeminliler görüyor iki kere iki dört. Peki ne yapalım? Nasıl yapalım da artıralım? 

Bizim Robin Hood gibi ondan alıp, ona vermeye kimsenin hakkı yok. Gücü yok. Böyle 

bir sistem de yok. Bunu yapamayız.  

 

Şunları biliyorsunuz, takipçisi olmamız lazım. Birincisi söylediğimiz şey, son derece 

makul konular. Bunları hep ifade ettik, ediyoruz. 

 

Bir, bir Yeminli Mali Müşavirin tasdik ettiği mükellef direkt incelemeye alınmasın. Önce 

bir izaha davette çağrılsın. Sonra Maliye Bakanlığı risk analiz programına kendi çıkarları 

için bir yönetici olarak, Yeminli Mali Müşavir tasdik olan yer için bir parametre konulsun. 

Neden bunu söylüyoruz? Oda’ya gelen raporlardan da bunu biliyoruz, Maliye de bunu 

biliyor, vergi müfettişleri de biliyor. Oradaki yetkililerle konuştuğumuzda da 

söylemişlerdi. Tasdik yapılan yerlerde yaptığın iş, aşağı yukarı transfer fiyatlandırması, 

işte cari hesabın ADAT’ı üç mü olur, beş mi olur, bir ki tane de yorum. Başka bir şey 

çıkmıyor. Bu kadar 20 bin tane adamı inceliyorsun, para alamıyorsun, yazık bu kadar 

müfettişe orada. Başka yerlere gidersen daha devlete katkın olur. Bunu, bunun için 

yapmaları lazım. Biz istiyoruz diye değil, bir idarecinin bunu yapması lazım, görevi zaten 

bu. Baktığında bizim dediğimiz gerçek değilse, boynumuzu bükeriz. Biz gerçekçi 

insanlarız. Yok kardeşim çıkarsa sayı, bakın sizde de şu kadar matrah farkı çıksa, olsaydı 

görürdük. Bunun yapılması lazım.  

 

Sonra çok küçük matrah farklarına sorumluluk yazıyorlar, bin lira, iki bin lira, on bin lira, 

yapılmaması lazım. Nitekim girmişti de biliyorsunuz şeye bunlar. Epey de ilerleme 

sağlamıştık. Bunların taleplerine devam edeceğiz. Tüm yeminliler bunlar olana kadar 

mücadele edecekler, mücadele edeceğiz. Kanun yok. Tüzük yok. Yönetmelik yok, 

Sirküler yok. Makale yok kardeşim. Şimdi burada sen ne düşünüyorsun, ben ne 

düşünüyorum, böyle sorumluluk olmaz, belki ben haklıyım, nereden biliyorsun? 

 

Mesela bu tür konularda hakikaten artık İdare’yle birlikte, en azından tasdik konusunda 

birtakım gelişmelerin yapılması lazım. Bizim de mutlaka başka taleplerimiz var. Şu 

sorumluluk meselesinin anlamlı bir yere gelmesi lazım. Hadi bizim mükelleflerimiz 

küçük ama, bazı büyük mükellefler var. Diyorsun ki, “o adam ödemezse, bu vergiyi sen 

ödeyeceksin”, nasıl ödeyeceksin? 100 milyon lirayı nereden ödeyeceksin? Uymuyor, 

hukuksal değil. Yani bunun revize edilmesi lazım. 

 

Şunu demin sayın Başkan Yardımcısı Sabri bey biraz girdi. İbrahim bey söyledi. Bayram 

bey biraz değindi. Bu algı çalışması sırasında gördük ki değerli arkadaşlarım, biz 

kendimizden eminiz, Yeminli Mali Müşavirlik bu memlekete yararlı bir meslektir. İş 

adamı bunu biliyor. Piyasa kabul etti. 1990’dan beri bu otuz yıllık gelen sürede hiç 

dünyada örneği olmayan bu meslek bu gelişmeyi gösteremez. Bu kadar karşısında 

uğraşanlar varken, gösteremez. Öbürü, bak mecbur ediyorsun 11 – 12 zorla yaptırıyorsun. 

Adam ihtiyari, yapmazsa yapmaz. İstemese yapmaz. Ama neden yaptığını ben anlıyorum, 

çok iyi anlıyorum, anlatıyoruz da. Şundan dolayı bunu istiyor mükellef.  

 

O size anlattığım dünyadaki toplam mesleki kazançlar aşağı yukarı üçe ayrılıyor. İşte bir 

kısmı “bağımsız denetim”, bir kısmı “danışmanlık”, bir kısmı da “vergi gelirleri”, yani 

onlara tasdik yok. Ama %30’a varan toplam dünyada vergi danışmanlığı yapılıyor, bizim 

yaptığımız işte o zaten. Biz denetimi kendimizi korumak için yapıyoruz arkadaşlar. 



Hepsinin karışımı ultra bir meslek hakikaten de, hani “gol yemeyelim, aman şuna 

sorumluluk gelmesin” diye adamı doğru beyana çağırıyoruz. Bu mührün olmadığını 

düşün, adam bu işi alacak yine arkadaşlar ihtiyari, çok komplike birader. Öyle bağımsız 

denetimde alternatif, maltarnetif öyle bir şey yok. Nasıl olacak? İndirimli Kurumlar 

Vergisinin ne alakası var bağımsız denetimle, çok ince bir iş. Adama para 

kazandırıyorsun. Yatırım indirimi vesaire yahut da hızlandırılmış amortisman yahut da 

diyelim başka teşvikler var. Başka istisnalar var. Çok ince noktalar var. Hakikaten bir 

uzmanlık işi, bu işe ihtiyacı var adamın.  

 

Adamlar bunu daha önce biliyorsunuz Yeminli Mali Müşavirlik çıkmadan önce, çok 

büyük paralarla yaptırıyorlardı. Ben hatırlıyorum. Üstelik de incelemeden para alıyordu 

mali müşavir. Mahkemeden para alıyordu. 10 bin dolarla, 20 bin dolarla, şimdi 3 bin 

liraya yaptırıyor işi. Aylık 3 bin liraya hepsini yaptırıyorsun. Bir de KDV dahil. 

Mahkemesini, incelemesini, her şeyini yapıyorsun, adam akıllı, iş adamı akıllı. İş adamı 

bunu tuttu arkadaşlar. Bu maya tuttu, bundan vazgeçilemez. Kimse bundan vazgeçmek 

niyetinde de değil.  

 

Derdimizi şurada, biz mükellefle anlaşıyoruz, fakat işin içine kamu kurumu. Maalesef de 

bizim burada kamu kurumlarımız çok SPK’sı var, KGK’sı var, Maliye Bakanlığı var, 

BBDK’sı var, oralarda hakikaten iş adamının sesi çok çıkıyor. Bizim burada çıkmıyor. 

Ama mükellefle karşı karşıya kalsak bir sorun yok, mükellef parayı ödüyor zaten. İhtiyacı 

var adamın. Adama olağanüstü bir rahatlık sağlıyoruz. Gece rahat uyumasını sağlıyoruz. 

Yeminli Mali Müşavire güveniyor. İşte araştırmada öyle çıkıyor.  

 

Biz kendimizden eminiz, ama iyi bir yerde değiliz. Tasdik Türkiye’de 30 bin, 35 bin 

civarında, 70 bin, 100 bin olması lazım en az. Bizim yaptığımız yer yüz tane daha iş var 

sayın Yeminli Mali Müşavirler. Kim para alıyor? Çoğumuz alamıyoruz. Korkudan, 

“mükellefi kaptırırım” diye, adamın her dediğine imza atıyoruz. Sorumluluk var. Peki, 

neden ihtiyaç duyuyorlar yüz taneye, neden yüz tane adam benim, işte kamuyla devlet 

arasında güvensizlik var. Oradaki memur yetkisini kullanmıyor müdür yardımcısı, “üstat 

imzalasın gelsin, işi yapayım” diyor, bir boşluk dolduruyoruz arkadaşlar, ama bunu 

paraya çeviremiyoruz. Halbuki olur mu? Orada bir sözleşme yapılacak. Bir çalışma 

kâğıdı olacak. Bir rapor olacak. Bir bilmem işte istatistiki vesairesi olacak, paramızı 

alacağız.  

 

Otuz yıl rüştümüzü ispatlamak, kalemizi korumakla geçti. Allaha şükür iyiyiz. Hakikaten 

Yeminli Mali Müşavirler bu mesleğin kıymetini kadrini biliyorlar. Ve bu kadar sıkıntı 

çekmelerine rağmen de hakikaten son derece olumlu davranıyorlar, “bu mesleği 

yıkmayacağız, yaşatacağız” diyorlar. Yoksa hakikaten problemimiz çok fazla.  

 

Bunların takipçisiyiz. Ölene kadar takip edeceğiz. Burada görevde olalım, olmayalım 

takip edeceğiz. Bu dediklerimizi, yani nitekim Kamber beyin söylediği şu “izaha davet”, 

“risk analizi”, yorum falan olsa, hakikaten %30 artar zaten, hakikaten artar. Takipçisiyiz.  

 

Mahsuplarda Yeminli Mali Müşavirin aranması lazım, bir arkadaş yazmış, hakikaten 10 

bin lira alıyorsun, kök söktürüyorlar bize. Adam oradan 1 milyon lira mahsup, hiçbir şey 

yok. Yeminlinin zararı yok, incelensin be kardeşim, incelensin.  

 

3568 Sayılı Kanun hem sorumluluk anlamında hem de Yeminli Mali Müşavirlerinin 

konumunu ve hukuki statüsünün daha da sağlamlaştırılması anlamında mutlaka bir gün 



revizeye ihtiyacı var. Çünkü çok sağımızdan solumuzdan budandık. Yetkilerimiz de çok 

tasallut oldu. Ortaya işte bir bağımsız denetim var. Saygı duyuyor, bizim üyelerimiz de 

bağımsız denetim yapıyorlar, ama hala 3568 konumuz tartışılıyor, bunların netleşmesi 

lazım.  

 

Bizim de kendi içimizde bir kalite kontrol konusunda bir iyileştirme yapmamız lazım. 

Bunun yeminlilere de çok da faydası olur. Çalışmamızı da yaptık, Bakanlığa sunduk.  

 

Son tarife konusunda, tarifeyi yapalım, sonra da bunlara geçelim deniyordu ama, tarifeyi 

yaptılar maalesef. Öyle yapacaklarsa tabii iş çok kötü, takipçisiyiz. Sonuna kadar 

gideceğiz sayın Yeminli Mali Müşavirler, sonuna kadar uğraşacağız. Bundan sonra gelen 

gençler, bundan sonra gelecek arkadaşların da aynı şekilde hedef Türkiye için, ülke için, 

devlet için, hakikaten yararlı olduğuna inandığımız bu topluluk, ben öyle söylüyorum, 

sadece tasdik gibi bakmayalım. Biz önemli bir beşerî kaynak olduk. Türkiye’de pek 

örneği yok. Yani o araştırmayı yaptılar, söylemiştim, %97 güveniyoruz. Sorduk, 

“herhangi bir mesleki grup hakkında güveniyorlar mı, güvenmiyorlar mı” diye araştırıldı, 

“kaçtır kat sayı” dedik, “seksen” dedi ve seksen de pek de çıkmıyormuş, yani elli, altmış 

falan. “97” çıkıyor arkadaşlar Yeminli Mali Müşavirlik hakkında, ama hakkımızı 

alamıyoruz mesele budur. 

 

Ben eğer uygun görürseniz toplantıyı burada, üstat var mı söyleyecekleriniz, buyurun. 

Arkadaşlar müsaade edin, Yahya KIZILGÖK beyin bir sözü var ve ondan sonra 

kapatalım.  

 

YAHYA KIZILGÖK 

 

Merhabalar arkadaşlar. Benim öteden beri bir iddiam vardır. Tam tasdikin zorunlu olması 

yanlış olur. Bunun için de almadan vermek Allah’a mahsustur. Tasdik yapanlara ne gibi 

avantajlar sağlanabilir? 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Güzel, bravo doğru. 

 

YAHYA KIZILGÖK 

 

Avantaj sağlamalıyız, yani böyle olabilir diye düşünüyorum. Zorunlulukla olmaz bu yani, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Haklı, güzel bir öneri. 

 

YAHYA KIZILGÖK 

 

Çünkü bir avantaj sağlanır, memnun kalır, müşterilerinde bir sorunu olmaz. Yıllardan beri 

bunu savunuyorum. Ama yapılamıyor herhalde.   

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Yahya bey güzel öneri, sağ olasın. Efendim, 2022 yılının vatana, ülkemize, Türk 

vatandaşına, Yeminli Mali Müşavirlere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere, tüm 

meslektaşlarımıza, herkese hayırlı olmasını, iyi olmasını, güzel olmasını, hem sağlık 

açısından, hem huzur açısından, hem gelir açısından daha iyi olmasını diliyoruz.  



Toplantıda belki bazı arkadaşlarda söz alacaklardı ve konuşacaklardı, ama artık sonuna 

geldik, bağışlasınlar. Bir sene sonra tekrar konuşuruz hep beraber. Sene sonu 

konserimizde buluşmak üzere, hepinize saygılar sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz 

tüm burada katılanlara, herkese, Kamber bey, Yahya bey. Üstadım müsaadenizle 

kapatıyoruz.  

 


