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PLATFORM BAŞKANI VAHAP ADIYAMAN 

 

Değerli meslektaşlarım, bugün çok kısa bir süre önce kaybettiğimiz Sabri Tümer 

başkanımızı anmak üzere bir aradayız.  

Zomdan takip eden ve yüz yüze burada bulunan meslektaşlarımı, arkadaşlarımı 

saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. 

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu yüce önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah 

arkadaşları ile çok değerli başkanımız Sabri Tümer ve hayatını kaybeden 

meslektaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum…. 

Teşekkür ediyorum Ruhları şad olsun… 

Değerli arkadaşlarım bugün, Platformun yeni döneminin ilk toplantısı. Yönetim 

kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, bu ilk platform toplantımızı önceki dönem 

Platform Başkanlığı yapan başkanımız Sabri Tümer’in anısına ve  Sabri Tümer’i 

anma toplantısı olarak yapılmasına karar aldı. Ben başta başkanımız İbrahim 

Aktan olmak üzere  tüm yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. 

Bugün toplantıya katılan ve söz alan arkadaşlarımız, bize öyle sanıyorum ki Sabri 

Tümer başkanımızın çok farklı yanlarını, çalışmalarını, faaliyetlerini en güzel 

şekilde aktaracaklardır.  

Ben de konuya girmeden önce çok kısa olarak son dönemde birlikte 

yaşadıklarımızın kısa bir bölümünü anlatarak toplantıyı başlatmak istiyorum. 

Aslında bir anı değil tabii ki bir süredir birlikte uğraştığımız genel kurul 

çalışmalarından kısaca bahsetmek istiyorum. 

Sabri başkan tabii ki ömrünü mesleğe adadı. Son dönem çok güzel bir çalışma 

yaptık. Birlik beraberlik içinde son derece başarılı oldu. Gerek Mozaiği oluşturan 

değerli üstatların yapmış olduğu çalışmalarda gerek, muhasebe uzmanları grubu 

olarak yapmış olduğu çalışmalarda çok başarılı oldu. Sabri başkan da Oda 

başkanlığını çok istiyordu gerçekten. Hiç kimseyi üzmeden, kırmadan bu 

çalışmalar yürütüldü. Nihayet karar vericiler birinci dönem Sabri başkanın 

başkan olmasını kararlaştırdılar ve çalışmalar tamamlandı genel kurul yapıldı. 

Bildiğiniz gibi seçim sonuçları açıklandı ve Sabri başkan Oda başkanı seçildi. O 

akşam saat 18’e kadar Oda’da idi. Vehbi başkan bir yemek yenmesini istiyordu 



fakat Sabri başkan o kadar halsizdi ki gözlerinden yemek yapılmasa daha iyi olur 

der gibiydi. Yemek toplantısı yapılamadı ve Sabri başkan eve gitti. Gece kendisi 

ile 22,30 gibi yaklaşık yarım saat süren bir telefon görüşmesi yaptık. Sesi çok iyi 

geliyordu.  Bana eve geldim uyudum dinlendim kendime geldim dedi. Kongre 

sürecini değerlendirdik ve çok mutluydu.  

Ancak sabah uyanamadığı haberini aldık derhal evine gittik Sabri başkan 

yatağında uyuyordu. Tabii çok acı verici bir durum. 

Ben bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra oda Başkanımız İbrahim Aktan’ı açılışı 

yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. 

 

ODA BAŞKANI İBRAHİM AKTAN 

 

Değerli meslektaşlarım öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sabri 

Tümer’in ailesi burada… Sizlerin acılarınızı paylaşıyorum. 136 gün oldu Sabri 

Tümer aramızdan ayrılalı. Her hafta mutlaka hatırlıyoruz geçmişi yad ediyoruz 

ve Sabri Tümer’i zannediyorum hep aramızda görmek istiyoruz ve aramızda 

hissediyoruz. Ve mutlaka ruhu bizimle, bizleri izliyor. Kendisinin huzur içinde 

uyumasını diliyor. Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Sabri Tümer Platform toplantılarına çok önem verirdi, o kadar ki her platform 

toplantısı sonrasında gelecek platformun gündemini, konuşmacıları belirliyor, 

günbegün takip ediyor, yönetime bilgi veriyor, yaptıklarını anlatıyor, sanki bir 

öğrenci gibi çalışıyor, bir öğretmen gibi organizasyonu gerçekleştiriyor. 

Önceleri bu salonda platform üyeleri ile yüz yüze toplantılar yapılırken 

Koronavirüs Hastalığı dolayısıyla toplantılar online olarak zoom yöntemiyle 

yapıldı. Her toplantı sonrası heyecanla toplantıya katılanların sayısının artışından 

söz eder, memnuniyetini belirtirdi. 

Sabri Tümer Oda’nın Disiplin Kurulunda ve Yönetim Kurulunda uzun yıllar 

görev yaptı, tartışmalarda hep alttan alan, yatıştıran bir karaktere sahipti. 

Sabri Tümer çalışmalarını organize etmek ve gerçekleştirmek üzere 5’inci katta 

kendisine hazırlattığı Odada toplantı öncesi çalışmalarını yürütür ve yönetim 

kurulu toplantısına öyle hazırlıklı gelirdi. Organizatörlük anlamında büyük bir 

yeteneği bulunmaktaydı. Herkesle iletişim içinde olan, telefonla konuşan bir kişi 

idi. 

Sabri başkanı anma vesilesi ile ahirete göç etmiş tüm meslektaşlarımızı da yad 

etmek isterim.  Sabri başkanın acılarını tekrar paylaşıyor ve kendisini rahmetle 

bir kez daha anıyorum. Teşekkür ederim  

 



PLATFORM BAŞKANI  

Ben teşekkür ederim sayın başkan. Şimdi Sabri Başkanımız için hazırladığımız 

bir video var. Onun gösterimine geçiyoruz. 

 

SİNEVİZYON GÖSTERİMİ 

………………………………………… 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Sabri başkanın çalışmalarında tabii ki en önemli yeri İstanbul Yeminli Mali 

Müşavirler Odasındaki faaliyetleri teşkil ediyordu. Uzun yıllar Sezai Onaral 

başkan ile birlikte, disiplin kurulu üyeliği ve başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği 

başkan yardımcılığı yaptı ve en son da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini 

tamamladı. 

Ben şimdi Sezai Başkanımı davet etmek istiyorum. Hem platform ile, hem de 

Sabri başkan ile ilgili mutlaka söyleyecekleri vardır. Buyurun başkanım. 

 

SEZAİ ONARAL 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın başkanlar, sayın Bakanımız, İYMMO 

Yönetim Kurulunu yürekten kutluyorum hem bu düzenlemeyi yapmaları hem de 

genel kuruldan sonra Sabri Tümer’i başkan yapmaları hakikaten olağanüstü bir 

olay. Kurum olabilmeniz için geleneğiniz olması lazım. Böyle bir geleneğin 

olması beni çok etkiledi ve gururlandırdı. 

Çok kısa iki şey söyleyeceğim. Sabri bey doğuştan olumlu bir insan. Olumlu olan 

her işin yanında bu çok önemli. Etap etap birçok görevde bulundu. Sonunda 

başkanlığa kadar geldi ama bunun için büyük bir sabır ve metanet gösterdi. Bu 

kadar sabır göstermek kolay değil, bu özellik çok önemli. Hangi seçimdi 

hatırlamıyorum bana, başkan ben hangi görevi alayım diye sordu. Ben kendisine 

bu Oda’nın ana damarı Platform. Platforma gir. Çünkü platformu ele geçiren 

uzun vadede Başkan’dır dedim. Nitekim benim dediğim şekilde oldu. 

Benden Platform ’un nasıl oluşturulduğu soruluyor. Odayı kurduğumuz sıralarda 

aşağı yukarı 90 lı yıllarda 500 kişi kadar vardı, ilk yönetim kurulunda 

biliyorsunuz o zamanlar hesap uzmanları çoğunluktaydı. Rahmetli Perviz Pur 

aday olmasına rağmen Hesap uzmanları 5 kişiyi seçti. Sonraki seçimlerde mozaik 

gerçekleştirildi. Daha sonra hesap uzmanlarında var olan Danışma 

Komisyonundan mülhem alınarak gerçekleştirildi. Platformda konular tartışılıyor 

ve yayınlanıyor. Bunlar Anadolu’da nakes buldu. O kadar ki İstanbul 

Defterdarlığından, Gelirler Genel Müdürlüğünden yetkililer toplantılara 



katıldılar. İstanbul Odası Platformunun başlangıcı budur. Sabri bey de en son 

olarak bu platformun başkanlığını yaparak hizmet verdi.  

Sabri bey eskilerin deyimi ile İnsan-ı Kâmil, yeri doldurulamayacak bir kişi idi. 

Kendisine Allahtan rahmet diliyorum ve ailesine başsağlığı diliyorum. Çok 

teşekkür ederim. 

PLATFORM BAŞKANI 

Çok teşekkür ederim sayın başkan. Bu arada başkanın söylediği gibi 

geleneklerimize bağlıyız. Bu dönem Platform başkanlığı görevini bana verdiler, 

önüm açık demektir.  

Sabri bey Vehbi başkanla da 6 yıl birlikte çalıştılar. Mutlaka söyleyecekleri 

vardır. Buyurun sayın başkan. 

 

VEHBİ KARABIYIK 

Odanın başkan ve bütün yönetim kurulu üyelerini kutlarım. Eşi kızı tüm ailesi 

buradayız. Oda başkanı rahmetli Sabri Tümer’le 30 yılı aşkın Oda’da bulunduk. 

Önceleri Disiplin kurulunda sonra Yönetim Kurulunda birlikteydik. Bu süre 

içinde çok işler yaptık, Hep çalıştık üretmeye çalıştık hep meslek için… 

Bir ağırlığı vardı. Oda olarak sıkıntılarımız olduğunda hep başkan sen yola 

devam et, sıkıntı etme parayı derdi. İstediğinde herkes katkıda bulunurdu. Çok 

olumlu ve hep meslek için çalışan, hem ülke ve hem meslek için daha iyiye 

gitmesi için mesleğin uğraştı. Genç meslektaşları Odaya getiren ve alıştıran bir 

kişi idi. Cenazesinde genç arkadaşların biz şimdi ne yapacağız ifadesini 

gözlerinde gördüm. Hakikaten onları buraya kazandıran, mesleğe katan ve 

önlerinde duran, örnek olan bir kişi idi. 

Hemsehrilik konusunda bir anımı anlatayım. Bir gün Gelir İdaresi Başkanına 

gittik. O da rahmetli oldu. Meslek için konuşuyoruz, bir şeyler koparmaya 

çalışıyoruz. Başkan ben Kayseriliyim benden bir şey almak kolay değildir dedi. 

Bunun üzerine Sabri bey, ben de Adanalıyım yapıştım mı kolay kolay bırakmam 

istediğimi alırım dedi. Bunu bakış açısı bakımından ifade ettim. 

Sabri beyle benim başkanlık dönemimde 6 yıl birlikte olduk. Bu süre içinde 

mutlaka fikir ayrılıkları olmuştur. Ama şu konuda gönlünüz ferah olsun, Sezai 

üstadın söylediği gibi, 1990 yılında bu Oda kurulduğunda hedef tek vücut 

olmaktı. Bu o kadar kolay olmuyor. Halen bile bırakırsanız dağılabilir. Bu 

konuda çok fedakarlıklar yaptı rahmetli ve Oda seçimlerinde grubu yaşatmak için 

mücadele etti. Feragat etti. Mozaik tartışılabilir ama ortak ruh açısından amacına 

ulaşmıştır. 

Tüm gençlere düşen görev, Sabri beyin emek verdiği tüm gençlere, bizim üzerine 

titrediğimiz tüm gençlere düşen görev bu Oda’nın birlikteliğini devam ettirmek 



ve tüm meslektaşların daha fazla kazanımlar elde etmek için uğraş vermek, Onun 

gibi olumlu ve pozitif olmaktır.  Hatırası önünde saygıyla eğilirim. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkür ederim sayın başkan. Uzun yıllar birlikte olduğu sayın  Masum Türker 

Bakanım burada, buyurun sayın Bakanım. 

 

ESKİ EKONOMİ BAKANI MASUM TÜRKER 

Değerli başkanlar değerli meslektaşlarım, hanımefendi, değerli kızı hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. Sabri kardeşime de Allahtan rahmet diliyorum. Ruhu şad 

olsun. Işıklar içinde yatsın, nasıl olsa bir gün biz onunla orada buluşacağız. Ben 

Sabri beyle 88 yılında yasa çalışmaları sırasında tanıştım. O Eminönü’nde, ben 

Muhasebe Uzmanları Derneğinde idim. Yasa çıktığında tüm toplantılarda herkes 

panik içinde idi. Tartışmalarda birlikte oluyorduk. Hatta ben 7 ay ruhsat almadım. 

Çünkü tek meslek tek Oda fikrini benimseyen bir kişi idim. Bu nedenle sayın 

Tümer’le birbirimize yakınlaşmıştık ve bugün % 0,5 olan ihracatta dışarıda 

bırakılan kredilerin % 6 olmasını sağlayan semineri daha ikimiz de ruhsat 

almadan birlikte gerçekleştirdiğimiz bir toplantı sonrası, Maliye Bakanlığı kabul 

etti ve o günden sonra biz yalnız mesleki birlikte değil, aynı zamanda mesleki 

uygulama fikirlerinde birliktelik yaşamaya başladık. Ben ona vefatının son 

gününde belki haksızlık diyeceksiniz ama, seçim bitti. Sezai beyin yardımcısı 

olarak tutanağı ben aldım kopyaya gönderdim. Ben artık gidiyorum, işim bitti 

dedi. Yoo gidemezsin dedim. İrkildi ben yemeğe falan gelemem dedi, yok dedim 

yemeğe gitmeyeceksin, yaklaşık 4-5 dakika tuttum onu, 4-5 dakika sonra 

muhasebeci Aylin hanım fotokopilerle getirdi, Ona eve giderken kazandığınla 

beraber git dedim. Çünkü kazanmak için çok uğraşı verdi. O nedenle eve 

giderken cebinde seçimi kazandığına ait olan tutanakla gitti. Hatta o akşam 

Mustafa Özyürek aradı. Yahu niye tuttun Sabri beyi dedi. Ona tutanağı verdim, 

kazandığı ile birlikte gitsin diye dedim. 

Değerli arkadaşlar Sabri beyin bir özelliği var. 1992 yılında Ankara’da bilanço 

toplantılarında artık Danıştay onaylamış oldu. Muhlis Selçik ile birlikte ilk defa 

yasada olmayan dayatılmış bir şeyi yıkan kişidir. Bunu bütün Yeminli Mali 

Müşavirlerin bilmesinde fayda var. Ben de iki yıl ara v ermiştim örgütlenme 

işine, çok yoğun talep vardı. Yanlışlıklar yapılıyordu. O gün de ilk defa yeminli 

unvanını aldığımda beraber olmuştuk.  Ama daha evvel birleşik demokratlar 

grubunu kurmuştuk. Muhasebe mesleğinde örgütlenmede onun birlikte hareket 

ettiği arkadaşlar vardı. Yeminli olduktan sonra grubun Çağdaş Demokrat grupla 

birleşmesinde bayağı işbirliğimiz oldu, Mustafa bey daha iyi bilir. 

Örgütlenmeden, büyümeden, genişlemeden yana bir dost, bir arkadaştı. Oda’da 

görev almak için epeyi bir bekledi. 10 yıl kadar bekledi. Önce Disiplin Kurulu 



üyesi oldu. Sonra başkan seçildi. Herkes şaşırdı. Çünkü ikimizin ortak bir özelliği 

vardır. Bunu kimse bilmez. 92 yılından bu yana bu Oda’nın içinde, biraz evvel 

Onursal Başkanımızın bahsettiği Mozaiğin oluşturulabilmesi için serbest kökenli 

yeminli olan mali müşavirlerin örgütlenmesini sağladı ve bu örgütlenmede 

bölünme olmadan herkesi ikna ederek bugüne geldik. Nitekim bugün 

önümüzdeki aylarda gelecek sene değerli başkan yardımcımız Vahap bey başkan 

olacak. Bunu da Sabri beyle birlikte gerçekleştirdik. Bu arada burada farklı 

görüşte olmalarına rağmen süreç içinde birlikteliği sağladık. Farklı olanları 

dışlamadık, hep kazanmaya çalıştık. Ama Sabri beyin bu birlikte çalışmayı aşan 

başka bir çalışması var. O da son 3-4 yıl içinde artık yeminli sınavını kazanan 

genç arkadaşları hep yalnız bırakmayıp örgütlemeye başladı. Yalnız 

tanıdıklarımızı değil, yeni sınava girenlere hemen mozaik fikrini birlikte yaşama 

fikrini, nasıl olması gerektiği fikrini aşılamak için çok çaba harcadı. 

Sabri beyi ben sevdim. Hayatımda hiç fikir ayrılığına düşmeyip kavga etmediğim 

siyasi hayatımda meslek örgütlenmesinde tek kişidir. Ortak tarafımız ikimizin de 

Atatürk’e bağlılığı, bu konuda söylemekten çekinmememiz. Ama Sabri beyin 

başka bir özelliği, buralara gelmeden evvel liderdi. Lider doğmuştu.  

Marmara Üniversitesinin önce şubesinde uzun süre çalıştı, başkanlık yaptı. 

Arkasından genel başkanlık yaptı ve liderliğini şöyle pekiştirdi. Memleket 

meselelerini o dernekte dile getirirdi. Atatürkçülüğünü, laikliğini bu ülkenin 

bölünmez bütünlüğünü, ama ne burada, ne Muhasebe Uzmanları Derneğinde 

meslek dışında konuşmazdı. Bazen bana da söylerler, ortak tarafımız oydu, niye 

her şeyi her yerde konuşmuyorsun. Konuşulacak yer vardır, konuşulmayacak yer 

vardır. İşte liderliği buydu. Biraz evvel İbrahim Başkanımızın bahsettiği ne işiniz 

vardı Adapazarı’nda dediğinde, Adapazarı’na beraber gitmiştik. Örgütlenirken 

sizin isteklerinizi dinleyelim, yalnız bize oy verin demeyelim diye. Bu konuda 

Sabri bey fedakârdır. Son aylarda biraz üzüldüm ben. Hasta olduğunu söylemedi 

bana. Ama bir yerde bir toplantı olacak, onunla ilgili bir gerekçe yapar, kendisi 

gelmez, ben de diyorum ki niye beni yalnız bırakıyorsun, niye sorumluluğu 

yalnız bana atıyorsun. Ben de daha toplantı biter bitmez hemen telefon açardım 

derdim şöyle oldu, böyle oldu, derdi zaten ben öyle olacağını biliyordum benim 

gelmeme gerek yoktu. Onun hasta olduğunu düşünemedim.  

Bir de başka bir tutkusu vardı. Aslında onu keşke biz de yapabilsek onun gibi. 

Biz ihmal ediyoruz. Hayatını eşi olmadan yürütmedi. Yani her sosyal eylemde 

eşini yanında tuttu. Sevgi doluydu ailesiyle birlikte. Bir başka özelliği vardı, bu 

da bizim birbirimize benzeyen özellik. Yerimize geçecek olanlara yardım ederiz. 

O istidadı gösterenlere, onların daha iyiye gitmesini isteriz. O da öyleydi. Mesela 

bir sabır gösterdi, bunu hiçbir lider göstermez. Disiplin kurulundaki görevi bitti. 

Yönetim o zaman 5 kişiydi ön seçim yapacağız, dedim ki bir dönem bekle, bekle 

büyük adam olursun, girersen bugüne kadar yaptığının hepsini bir kalemde 

silerler. Hakikaten bir dönem bekledi, sonra yönetim kurulu üyesi oldu, 

arkasından başkan yardımcısı oldu, arkasından buraya kadar geldi. Türkiye 



Muhasebe Uzmanları Derneğinde çok büyük emeği geçti. Yani biliyorsunuz 

derneğin en önemli özelliği uluslararasında bizim TURMOB gibi eşit koşullara 

sahiptir. Ruhsatı değer olarak görülür. O ruhsatın korunmasında çok büyük itina 

gösterdi. Cemal hocadan sonra görev aldı, bizlerin yaptığını aynı şekilde yaptı ve 

bugün gündeme gelmediği için söylüyorum, daha doğrusu dernekteki görevi 

bittikten sonra Mali Müşavirler Birliğinin üst kurulunda hep görev aldı ve 

TURMOB’un genel kurulunu da yöneten onurlu bir yönetim gösteren 

dostumuzdu. 

O’nun yeri doldurulamaz ama genç arkadaşlarıma, özellikle bizi ekran başında 

dinleyenler dahil olmak üzere tavsiyem, örnek alın, onların yerini doldurmaya 

çalışın ki o sabırla siz sahip çıkmazsanız, başkaları gelir sahip çıkar ve 

ummadığımız bir şeyler gelişir. 

Sabri Tümer’in en önemli özelliği, bana benzeyen benim de O’na benzeyen 

özelliğim, biz YMM olmamıza rağmen mali müşavir olduğumuzu hiç unutmadık 

ve kökenimizin büyümesi, yeşermesi için yaptık. Bu konuyu da yaparken sayın 

onursal başkanımız Sezai beyin bu konudaki toleransı da takdire şayandır, 

arkasından gelen Vehbi beyin de takdire şayandır. Çünkü bizlerin bu şekilde 

büyümesi, gelişmesi istenmiyordu.  

Ben Allahtan rahmet diliyorum ve hepimize Sabri bey gibi anılmayı, 

hatırlanmayı nasip etmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve 

hanımefendi ve değerli kızı, sizlerin acısını ancak bu kadar paylaşabiliyoruz. Ateş 

düştüğü yeri yakar biliyoruz. Ama Allah hem sabır hem de yardımcı olsun. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Çok teşekkür ediyorum sayın Bakanım. TURMOB genel başkanımız Emre 

Kartaloğlu ve TURMOB genel sekreterimiz Yahya Arıkan mazeretleri 

dolayısıyla katılamadılar. Meslek camiamızın önemli köşe taşı olan İSMMMO 

Başkanı sayın Erol Demirel buradalar, buyurun sayın başkanım. 

 

İSMMMO BAŞKANI EROL DEMİREL 

Yeminli Mali Müşavirler Odasının çok değerli başkanı ve yöneticileri, çok 

değerli onursal başkanım, değerli üstatlarım Sabri Tümer’in çok değerli ailesi, 

sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten çok anlamlı bir gün. Çok 

vefa dolu bir gün. Sınırsız zamanlarda sınırlı hayatımızı yaşıyoruz hepimiz, ama 

bu zaman dilimi içerisinde ne kadar çok yaşadığımız değil, zamana ne kadar çok 

değer kattığımız aslında önemli. Bu anlamda baktığımızda Sabri Tümer zamana 

çok değer kattı ülkemiz için, mesleğimiz için unutamayacağımız değerler kattı. 

O’nu şükranla, minnetle anıyoruz. Ben de kendisini 1989 senesinde 

Eminönü’nde tanımıştım. Birkaç yıl aradan sonra sürekli görüşmeye devam ettik. 



Birkaç yıl önce Albatros’ta bir ev almıştı kendisi, bir yazlık almıştı, orayı 

özenerek yapmıştı, ben de orada oturuyorum. Zaman zaman oturup ülkemizi 

konuşuyorduk, mesleğimizi konuşuyorduk. Gerçekten ne söylesek aslında az. 

Ruhu şad olsun. Aydınlığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Kendisini 

şükranla anıyoruz. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Çok teşekkür ediyorum, sayın başkan. Mustafa Özyürek TURMOB eski 

başkanımız. Nail Sanlı eski TURMOB başkanımız. Her ikisi de sağlıkla ilgili 

sorunları dolayısıyla katılamadılar. Yine TURMOB yönetim kuruluna seçilen 

Hüseyin Yıldız’ı davet ediyorum. Buyurun sayın Yıldız. 

 

HÜSEYİN YILDIZ 

Sayın Onursal başkanım, değerli Oda başkanım, Sabri Tümer dostumun çok 

değerli eşi ve kızı, değerli meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gerçekten Sabri ağabey mükemmel, Sabri ağabey mesleğin duayenlerindendi. 

O’ndan çok şey öğrendik. Ben hep bir şekilde mesleğin TURMOB ayağında 

oldum. O da hep İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası ayağında oldu. Hep 

fikir alış verişlerimiz oldu. Bir özelliğini hiç unutmuyorum, her zaman iyimserdi, 

burada da dile getirildi. Pozitifti. Gerçekten giderken arkasından güzel anılar 

bıraktı. Güzel dostluklar bıraktı. Bu O’nun en büyük zenginliği. Bir gün bir  

YMM dostumuzun oğlu benim bir müşterimin kızını istiyor, Müşterim de bana, 

yahu şu YMM yi araştırabilirmisin, neyin nesi, ben de baktım Sabri ağabeyimin 

tanıdığı, dostu imiş, o’na sordum, çok güzel değerlendirmelerde bulundu, 

referans oldu ve gerçekten o evlilik sürüyor ve gerçekten de çok güzel bir evlilik 

oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ben de Sabri ağabeyimi rahmetle 

anıyorum. Ruhu şad olsun. Nurlar içinde uyusun. 

 

 PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkür ederim. Uzun süre hocamla birlikte yürüdüler. Muhasebe Uzmanları 

Derneğinde, mesleğin her biriminde. Cemal hocam şu anda TURMOB yönetim 

kurulu üyesi buyurun Cemal hocam. 

 

Prof. Dr. CEMAL YÜKSELEN 

Sevgili ailesi, eşi ve kızı, çok değerli üstatlarım. Sabri Tümer’i ben öğrenciliğim 

yıllarında tanıdım, 1980 li yıllarda Mezunlar Derneği başkanımızdı. Ben 

kendisini hep şöyle hatırlıyorum. Çok iyi giyinen, yakışıklı, girdiği toplumda 



hemen dikkat çeken, beyefendi. Nazik bir yapısı vardı. Ben mezun olduktan sonra 

derneğe üye oldum. Ve akademik çalışmalara başladım. Asistan oldum. Bizim 

akademik açılışlara katılırlardı, gerçekten bizim söylemek isteyip 

söyleyemediğimiz şeyleri bize aktarırdı. Üniversite yönetimine ilgililere bunu 

söylerdi. Sonra giderdik kendisine teşekkür ederdik. Şunu da yapardı, bu 

konuşmaları yapmadan önce bizimle konuşurdu, derdiniz ne derdi, bizi dinlerdi, 

sonra bizim dilimiz olurdu, kendisinden bu şekilde çok istifade ettiğimizi 

söyleyebilirim. 

Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği genel başkanı iken beni yönetime davet 

ettiler ve ben yönetime girdim. Söylediğimiz şuydu. Üniversite ile mezunlar 

derneğinin daha yakınlaşması lazım, daha iç içe olması lazım. Ve beni genel 

başkan yaptılar birlikte çalıştık. Saffet Açıkgöz başkanım görevi devir aldı, 

önemli katkılar yaptığımızı düşünüyorum. Tabii Sabri Tümer mezunlar derneğini 

çok benimsedi. O’nun evladı gibiydi adeta, hiç bırakmadı. Hep iyi olması için 

mümkün olduğunca aktif olmaya çalıştı, ama fikirleriyle de çok iyi yönetti. 

Bu süreçten sonra Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinde yönetime girdim 

ben, orada birlikte çalıştık. Ben yönetim kuruluna başkan oldum, kendileri 

başkan vekili oldular ve her ay toplanıyorduk çok güzel toplantılar yapıyorduk. 

Yönetim kurulu toplantısı yapıyorduk, yönetim kurulunun ardından sayın Masum 

Türker’in de başlattığı yemekli soru cevaplı toplantıları büyük bir ustalıkla 

yürütürdü, konuşmacıları çok özel seçerdi ve çok dikkat ederdi. Nezakete çok 

dikkat ederdi, herkesi kucaklamaya çok dikkat ederdi. 

Türkiye Muhasebe Uzmanları Kongresi O’nun fikriydi. Hep söylerim biz o 

kongreyi o gün başlattık ve bugün devam ediyor. Çok katkı verdiğine 

inanıyorum. 

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği de bana göre onun diğer bir evladıydı. 

Mezunlar derneğinden sonra ikinci evladı oydu.  En son Yeminli Odasında Vehbi 

başkanın da onaylarıyla Akademik Kurulu kurduk. Akademik İlişkiler 

Komisyonunu kurduk. O komisyonda ben başkanlık yapmaya başladım. Çeşitli 

üniversitelerden 12 kişiydik. Sabri Tümer yönetimden sorumlu üye olarak bizim 

toplantılarımıza geliyordu ama bazı toplantılara gelemiyordu, bir ameliyat 

geçirdi, hastaneden katıldığını hatırlıyorum. Akademik camiaya çok önem 

veriyordu. Bizim görüşlerimizi dinliyorlardı ve Prof. Dr. Nazım Ekren hocamızı 

da burada analım, sayın başkan, sayın Tümer beni de sağ olsunlar aldılar birlikte 

Kalkınma Öncelikli Büyüme Dostu Vergi Sistemini biz kurduk. İnanılmaz bir 

şeydi. Sabri Tümer onun içindeydi, çok destekledi. Bu O’nun üçüncü evladı oldu.  

Burada seçimler oldu. Ben de buradaydım. Başkan oldu. Kendisini tebrik ettim, 

kutladım. Bana şunu söyledi, hocam dedi, biz seni TURMOB’ta görmek 

istiyoruz. Ben bununla ilgili çalışacağım. Bak göreceksin seni TURMOB’ta 

göreceğiz. Ben teşekkür ettim kendisine, sağ olun başkanım dedim. Bu hafta sonu 

seçimlerde Hüseyin Yıldız üstadımla yönetime girdik. Ruhu Şad olsun. Yani 



Pazar günü tebrik ettim, birlikte çalışacağız, akademik kurulu birlikte 

yürüteceğiz, pazartesi sabahı gelen habere ben inanamadım. Ve dedim ki Sabri 

Başkanım ölümüyle bir ders verdi. Buradaki benim aldığım ders, mesaj şu; bu 

dünyada mal da geçici, mülk de geçici, can da geçici, mevki de geçici. Önemli 

olan iyi insan olmak, iyi izler bırakmak. Ben şehadet ederim ki Sabri Tümer iyi 

insandı, iyi izler bıraktı. İyi izler bıraktı. Şahsen bana düşen, bizlere düşen görev, 

O’nun ilkelerini benimsemek. O’nu unutmamak, O’nun belirlediği hedefler 

doğrultusunda elimizden geldiğince hem insan olarak, hem mesleki olarak bu 

mesleği daha ileriye taşımak. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve hepimize 

başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Saygılar sunarım. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkür ederim hocam. Bir önceki TURMOB Başkanı Masis Yontan buyurun 

sayın Yontan, 

 

 

MASİS YONTAN 

Hepinize saygılar sunuyorum. Çok değerli Sabri ağabeyimizin sevgili eşi, çok 

değerli Didem hanım, sizlere peşin peşin sabır diliyorum, sağlık diliyorum. Ve 

sayın onursal başkanım, Oda başkanım, geçmiş dönem başkanım, genel başkan 

yardımcım, sevgili meslektaşlarım hepinizi yürekten selamlıyorum. 

Sabri ağabeyin ardından konuşmak biraz zor. Niye zor, Kendisiyle 85-86 da 

tanıştım. Biz Beyoğlu şubesini kurmuştuk. Yahya Arıkan’la birlikte.  Kendisi de 

Eminönü şubesinin başkanı idi. Türkiye’de müşavirleri örgütlemeye çalışıyoruz. 

O zaman Ziya Disanlı da bizim başkanımız. İlk toplantılarda bir şey dikkatimi 

çekti. Çok şık, çok yakışıklı bir beyefendi, çok güzel konuşuyor, örgütlenmeyi de 

biliyor. Bir gün dayanamadım sordum. Sabri başkan siz çok deneyimlisiniz. 

Esnaf Sanatkârlar Derneğinde danışmanlıklarını yapıyormuş, Sabri Tümer 

ağabeyimiz, başkanımız mesleğe çok şey kattı. 90 yılında ilk İstanbul Serbest 

Mali Müşavirler Odası seçimlerinde Sabri Tümer ile rakip listelerdeyiz. Ama 

dostluğumuz hep devam etti. Biz beynimizin iyimser tarafıyla bakıyoruz 

olaylara.  Sonra Yeminli Mali Müşavir oldu. Gerek Marmara Üniversitesi 

Mezunlar Derneğinde gerek Muhasebe Uzmanları Derneğinde ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odasında hayatı boyunca mesleğe ve meslektaşa çok şey kattı. Onun 

için diyorum ki Onu unutmamak lazım, mücadelesini yaşatmak lazım. O’nun 

yolunu takip etmek lazım. Ömrü bu kadarmış. Arkasından ben ağlamıyorum. 

Ama o’nu hep yaşatmamız, hayattaymış gibi görmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Mekânı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm arkadaşlarına ve 

ailesine sabır ve sağlık versin. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 



 

PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkürler sayın başkan. Sabri başkanın çok güzel çalışmalar yaptığını 

biliyoruz. Tabii ki bu güzel çalışmalar ifade de etmek lazım. Sabri başkan 

hakikaten usulden değil, gönülden seviliyordu. Sayın İbrahim Türkiş Geleneksel 

Güreş Federasyonu Başkanı bugün de saat 11,00 de basın toplantısı vardı. Buna 

rağmen programını zorlayarak toplantıya katıldı. İbrahim Türkiş aynı zamanda 

Gelirler Kontrolörleri Vakfı Başkanı buyurun sayın Türkiş. 

 

İBRAHİM TÜRKİŞ 

Bugün Platform toplantısı olduğunu biliyordum ama. Böyle bir anma toplantısı 

olduğunu kaçırmışım. Sizden duyunca gerçekten üzüldüm, tarihlerin 

çakışmasından. Ve basın toplantısında da basın mensuplarına durumu söyledim, 

kendilerinden özür diledim, onlar da anlayış gösterdiler.  

Sabri ağabey hepimiz için, belki burada bulunanların çoğu için küçüğü idi ama, 

bizler için ağabey idi. 

Sabri Tümer’i belki bazılarınız kadar çok eski tanımadım ama nereden baksanız 

15 yıldır, en azından 13 yıldır çok yakın bir diyalog içinde bulundum. 

Belki tekrar olacak ama ben kendisine hep ifade ettiğim için burada bir kere daha 

ifade etmek isterim. Her gördüğümde derdim ki kendisine, ağabey bu kadar 

yakışıklı olmak zorunda mısın, bu kadar güzel giyinmek zorunda mısın, ben de 

kendimi güzel giyinir bilirim ama seni görünce komplekse kapılıyorum, derdim. 

Biz sürekli aynı sitede çoluk çocuk karşılaşırız, aynı sitede oturuyoruz. Her 

karşılaştığımızda uzun uzun sohbet ederdik. O’nun sohbeti bizleri memnun 

ederdi. Her zaman için gerçekten davranışıyla, olgunluğuyla, kibarlığıyla bizlere 

hep yol göstermiştir. Hep önümüzü açmıştır.  

Platform şimdi bir nevi öksüz kaldı. Mutlaka siz devam ettireceksiniz ama 

gerçekten onunla bir başkaydı. Onunla birlikte çok özel noktalara gelmiştik. 

Hatta O’nun başkanlıkla ilgili kararında, seçim öncesi Mozaik grubunun 

dokusunu en iyi özümseyen kişi idi. Hatta seçim öncesi yaptığımız toplantılarda, 

özel olarak yaptığımız konuşmalarda bu yapının mutlaka korunması gerektiğini 

söylerdi. Bu dönemde Başkanlıkla taçlandırması gerektiğini söylediğimde çok 

memnun olmuştu. Ama buradaki son konuşmasında bir gariplik hissetmiştim. 

Hatta yanımdaki kişiye demiştim ki ben Sabri ağabeyi iyi görmedim. Hayırdır 

inşallah sağlığı yerindedir diye bir temennide bulunmuştum. Ertesi günü seçimde 

de benzer bir görüntüyü gördüğümde, kendisinin kulağına eğildim, ağabey lütfen 

bir doktora git. Sen bize lazımsın. Ama o haliyle bile ciddiyetiyle, zarafetiyle 

herkesle ilgileniyor, ayağa kalkıyor. 



İnşallah Allah hepimize o’nun gibi sevilen, sayılan bir insan olmayı nasip eder. 

Nurlar içinde yatsın. Hiç unutulmayacak, her zaman kalbimizde kalacak. 

Teşekkür ederim. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Çok teşekkür ederim Başkanım. Sağ olun. Sabri başkanın ikinci ve önemli bir 

uğraşı, mesaisini verdiği, emeğini verdiği yer Yüksek Ticaretliler mezunları 

derneği, Genel başkan Mustafa Harputluoğlu buyurun. 

 

MUSTAFA HARPUTLUOĞLU 

Sabri beyin eşi ve kızı, hoş geldiniz. Sizlere sabırlar dilemek istiyorum. 

Yeryüzünde ne kadar güzel sözcükler varsa, hepsini anlatsanız, Sabri bey için 

azdır. Kendisiyle 34-35 yıla yakın arkadaşlığımız bulunmakta. Yüksek 

Ticaretliler İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi  ve Marmara 

Üniversitesi Mezunlar Derneğinde uzun yıllar hizmet verdi. O bakımdan yüksek 

ticaretlilerdeki biyografisini sunmak istiyorum. Sabri Tümer 1997 yılından 2000 

yılına kadar İstanbul şubesinin başkanlığını, 2000’den 2008 yılına kadar genel 

başkanlığını ve 2011 yılından 2019 yılına kadar Marmara Üniversitesi Dernekler 

Federasyonu Başkanlığını yaptı. O bakımdan kesintisiz 25 yıl hizmet verdi. 1997 

yılında devraldığında Yüksek Ticaretliler gerçekten acınacak bir durumdaydı. 

Yaptığı gayretler ve salmalarla derneği ayağa kaldırdı. Yüksek Ticaretliler 

camiasına verdiği hizmetler için kendisine teşekkür ediyoruz. Hak ettiği unvanı 

inanıyorum ki Yüksek Ticaretliler yerine getirecektir.1988 yılında muhasebeciler 

derneğinin şubeleşmesi ve meslek yasasının çıkacağı yıllar düşüncelerimizi Mali 

Müşavirler Birliğine aktarılmasında çalışmalar yapardık, kendisiyle o yıllar 

İstanbul’u organize ettik, tanışmamız bu şekilde oldu. İnsanların düşüncesine 

fikrine çok önem verirdi. Farklı düşünen kişilere ve özellikle gençlere önem 

verirdi. Onlarla ilgilenirdi. Diğer bir özelliği her zaman bizi yüreklendirici idi. 

Atatürkçü idi ve bunu gayet rahatlıkla söylerdi. Bunun için verilmesi gereken 

mücadeleyi veren ve verilmesini isteyen, Cumhuriyete inanan çok değerli 

başkanımızdı. Ruhu şad olsun, sevdiklerine, herkese uzun ömürler diliyorum. 

Kendisinin eksikliği büyük. Fakat önemli olan insanın bu dünyadan göçmesi 

değil, bıraktığı eserlere sahip çıkmak, onları geliştirmektir. O bayrağı ne kadar 

yukarı taşırsak o kadar ruhu şad olacaktır. Biz de Yüksek Ticaretliler olarak bu 

bayrağı taşımaya devam edeceğiz. Konuşma fırsatı verdikleri ve bu anma 

toplantısını tertip ettikleri için İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına  çok 

teşekkür ediyorum. 

 

PLATFORM BAŞKANI 



Çok teşekkür ediyorum sayın genel başkan. Bildiğiniz gibi Sabri başkan Yüksel 

Çengel’i de çok severdi. Çok uzun süre birlikte yürüdüler  Yüksel ağabey sağlık 

sorunları nedeniyle bugün katılamıyor. Doktoru müsaade etmedi, bütün kalbî 

duygularıyla camiamıza başsağlığı sevgi ve saygı gönderdi. 

Biraz önce İbrahim Türkiş için söylediğimi Yahya Arıkan için de söylüyorum. 

Bütün yoğunluğunu zorlayarak aramıza katıldı.  Çok uzun süre birlikte yürüdüler 

çok anıları var biliyorum. Buyurun sayın başkanım. 

 

YAHYA ARIKAN 

Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, değerli meslektaşlar, değerli başkanlar 

sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle sizleri kutluyorum. 

Değerlerimizi yaşatmak güzel bir husus. Diliyorum bunun devam etmesi lazım. 

Tabii Sabri Tümer’i, Sabri ağabey ben de öyle başlayayım sözlerime. Sabri 

ağabeyle liderlik mücadelesinde tanıştık. Ben Beyoğlu dernek başkanı idim o da 

Eminönü dernek başkanıydı. O zaman meslek odası yok, yasamız yok. Yıllarca 

mücadele ettik Ziya Disanlı ile meslek Odamız, yasamız olsun diye. Pat diye 

meslek yasası çıktı. Tabii ben onlar kadar tecrübeli değildim. Onlara hizmet ettim 

büyük bir onurla. Bunun altını çizeyim, siz çalışın biz de size destek olalım 

dedim. Tabii yasanın çıkmasında çok emeği vardır Sabri ağabeyin. Fakat başka 

bir özelliği o şık giyinmeyi, güzel giyinmeyi çok severdi. Bizim camiamızda 

önemliydi güzel giyinmek. Yasa çıkınca Eminönü’nde Yeşil Ev’de bir kokteyl 

verilmişti. Sabri ağabey düzenlemişti.  Herkes gelmişti. 

Aslında güzel bir insanı kaybettik. Meslek mücadelesinde çok emeği geçen bir 

ağabeyimizdi. Bir de o kadar acı bir şey ki. Seçimi kazanıyorsun, seçimden 

hemen sonra hayata gözlerini yumuyorsun. Onu ne kadar anlatsak az. Yaşatalım 

değerlerimizi. Sevgili Erol Demirel de, sevgili başkanımızla bir Azerbaycan 

yolculuğumuz vardı. Bunu her yerde anlatıyorum. 

Değerlerimizi hep öldükten sonra hatırlıyoruz. Aslında değerlerimizi yaşarken 

yaşatmalıyız. Yapılanları, edilenleri belki göremiyoruz kendi mücadelemizi 

yaşamaktan dolayı. Bunu her yerde ifade edeceğim, bu meslek mücadelesine çok 

emeği geçen ağabeyimizdi. İyi bir Atatürkçüydü. İyi bir Cumhuriyetçiydi. 

Cumhuriyetin temel değerlerine son derece sahip çıkan bir insandı. Görevine son 

derece sahip çıkan biriydi. Yaşarken yaşatalım diyorum değerlerimizi Ben bu 

mesleğin bugünlere gelmesinde emeği geçenleri saygıyla anarken, Sabri 

ağabeyin de önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Sevgiler 

saygılar sunuyorum. 

 

PLATFORM BAŞKANI 



Çok teşekkür ediyorum, başkan. Yüksek Ticaretlilerle devam ediyoruz. İstanbul 

şube başkanı Süleyman Karadağ buyurun efendim. 

 

SÜLEYMAN KARADAĞ 

Değerli ailesi, değerli  hazirun, başkanlarım, çok zor konuşmak, ama şunu 

söyleyeyim, ben Sabri Tümer’le tanıştığımda Yüksek Ticaretliler Derneğinde 

değildim. Çoğunuzun bilmediği bir şey anlatacağım. Yüksek Ticaretliler 

Derneğinin bir üyesi, derneğin yönetimini devamlı yürüten Sabri Tümer’e 

muhalefet edermiş. O üye, tanırsınız ismi İbrahim Akın. İbrahim Akın benim 

eşimin dayısı. Sabri Tümer nereden bulduysa beni buldu ve dedi ki İbrahim 

Akın’ın cenazesine karışmayacaksınız, cenaze Karacaahmet’ten kaldırılacak, 

sadece aileden siz bulunacaksınız, maddi ve manevi masraflar dernekten 

karşılanacak, önce itiraz ettim, dedim nasıl olur, bizim gücümüz var yapabiliriz. 

Dedi ki, O bana hep muhalefet ediyordu ama hep doğruları söylüyordu, o 

anlamda ben ona çok şey borçluyum. Bu dernek ona sahip çıkacak ve biz 

kaldıracağız. Cenazenin ertesi günü derneğe üye oldum. O günden beri Sabri 

ağabeyle iletişimimiz devam etti. Ta ki 5 Mayıs’a kadar. Güçlü bir karakteri 

vardı, söylendi daha önce, toplantıların açılışında bir tek o hanımefendiler ve 

beyefendiler derdi. Bir çok şeyini örnek almaya çalıştım. Umarım onun 

camiamıza katmış olduğu değerleri koruyabiliriz ve üstüne bir şeyler katabiliriz. 

Saygılarımla. 

  

PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkür ederiz başkanım. Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanı Fatih hocamız 

mazeret bildirdiler, aramızda olamadıkları için, dolayısıyla üzgün olduklarını, 

hem ailesine hem katılan bütün üstatlara başsağlığı dileklerini iletmemizi 

istediler. Şimdi hep Sabri Tümer’le birlikte olan ve O’na eşlik eden Muhasebe 

Uzmanları genel sekreteri Bülent Doğu’yu duygularını aktarmak üzere davet 

ediyorum. 

 

BÜLENT DOĞU 

Üstadımın değerli ailesi, değerli büyüklerim, burada Muhasebe Uzmanları 

Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Yılmaz adına da hitap ediyorum. Kuşkusuz 

benim de üstadımla beraber kullandığım birkaç şapkam var. Bir kere Yüksek 

Ticaretliyim, MUD’un yöneticisiyim. İYMMO’nın 25 yıllık üyesiyim ve çeşitli 

kurullarında görev almış bir kişiyim. Fatih Yılmaz’ın selam ve sevgilerini 

iletiyorum başlangıçta. Şu ana kadar söylenenlerin hepsine yürekten katılıyorum. 

Ben tekrar etmeyeceğim. Yollarımız rahmetli üstadımla hep kesişmiştir, ben 

konuşmamı kişiselleştirmek istemiyorum ama, her ne görev aldıysam. Namık 



Kemal Koç üstadımın dediği gibi O’nun sayesinde olmuştur. O’nun yanında 

olmuşumdur. Bilenler bilir, hiçbir görev talebim olmamıştır, hep onun önerisi, 

tavsiyesi ve yol gösterişi ile olmuştur. Anılara gelince mesela benim rahmetli 

üstadımla nasıl bir arkadaşlığım var… Kamu Gözetim Kurumu sınavlarına 

katılabilmek için Ticaret Üniversitesinin kurslarında sınıf arkadaşlığı yaptık. 

Sayın Bakanım da bizim hocamızdı. Ankara yolculuklarında Yüksek Ticaret 

toplantıları, TURMOB genel kurulları, Yüksek Ticaret Baloları, balo öncesi Anıt 

Kabir’e çelenk koymalar, vergi kongreleri, MUD seçimleri, Oda seçimleri… Bir 

ömür birlikte yaşadık ve bugüne kadar geldik. Cümleleri bir araya getirmekte 

biraz zorluk çekiyorum, duygusallıktan herhalde. Bir karar verdiği zaman, bir de 

Bakanımızın fikrini alalım derdi, tek başına karar vermiş olmak istemezdi. 

Mütevazi idi. Biz sizden öğrendik, derdi. Biz kendimizi O’nun talebesi kabul 

ettiğimiz halde karşısındakini yücelten bir karaktere sahipti. Başta ailesi olmak 

üzere sabır diliyorum. Saygılarımla. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkür ediyorum, duygularınızı anlıyorum. Haklısın. Şimdi değerli arkadaşlar 

biliyorsunuz ki Sabri başkanımız bir çok alanda aktivitelerini sürdürüyordu, Ben 

önceki gün Ziya Disanlı ile görüşmüştüm. Katılmamak olur mu mutlaka 

katılacağım demişti. Onunla Mali müşavirler muhasebeciler birliğinde çalıştılar. 

Ama Ziya bugün hastalanmış, çok şiddetli bir grip geçiriyormuş, 

katılamayacağını sevgi ve saygılarını iletti. 

Sabri başkan, bir taraftan da eve bakmak için para kazanmak zorundaydı ve iş 

ilişkileri vardı, bu iş ilişkilerini daha çok bizlerle birlikte götürüyordu. Ben ve 

Nazım Anıl’la, Nazım hem iş arkadaşı, hem Yüksek Ticaretten arkadaşı, hem 

TURMOB dan, hem İstanbul yeminli Mali Müşavirler Odasından arkadaşı. 

uyurun sayın Nazım Anıl, 

 

NAZIM ANIL 

Sevgili başkanlarımız hoş geldiniz. Çok değerli konuşmalar yapıldı, çok güzel 

anıldı, hak ettiği gibi oldu. Bir liste yapmıştım ben neler yaptı diye, Muhasebe 

Uzmanları Derneği, konuşuldu. Yüksek Ticaretliler Mezunlar Derneği, 

konuşuldu. Sivil toplum kuruluşları, bir de Yeşilköy Spor Kulübünde aktif 

faaliyeti var. Tabii Oda Platformu…hangi işe el attıysa onu marka yapmak üzere 

asılmıştır. Ciddi idi. Samimi idi. Yani iş olsun diye, dostlar alışverişte görsün 

misali iş yaptığını hiç görmedim. Tuttuğunu koparan ve koparmak için de ne 

yapılması lazımsa yapan biriydi. Evet Atatürkçüydü, Cumhuriyetin kurucu 

değerlerine son derece bağlı ve bunu bütün topluluklarda konuşmasını yaparken 

o salonda bulunan herkes içtenliğini fark ederdi. Hatta Marmara Üniversitesinin 

mezuniyet töreni Lütfü Kırdar’da yapılıyordu bir süre, orada 800 küsur mezun 



vardı her bölümden, hatta Veysi hoca ile yan yana oturuyoruz, o 800 küsur 

mezunun da yakınları var, gelmişler. 5000’e yakın kişi, o konuşmasından sonra 

bir hoca dedi ki hadi buradan Taksime yürüyoruz deseydi, salon boşalır, herkes 

koşa koşa giderdi, öylesine coşkulu, içten konuşmalarına çok şahit oldum. Evet 

çok güzel şeyler söylendi, nurlar içinde yatsın Sabri ağabey. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkürler Nazım’cığım. Bir çok kişi vurguladı, Sabri Başkanın son dönem 

gençlerle ilgilendiğini, Olcay buralarda mı? Buyurun Olcay Er, bakalım gençler 

ne diyor. 

OLCAY ER 

Değerli başkanlarım, üstatlarım, belki içimizde başkanımla tanışma imkânı 

bulan, mesleki anlamında, insanlık anlamında, dostluk anlamında feyz alma şansı 

bulan, kısa sürede, yani kısa bir süre bu şansı bulan birkaç genç arkadaşım daha 

var. Bu süre içerisinde biz o üzücü haberi aldığımızda genç arkadaşlarımızın 

hissiyatı şöyleydi, meslekteki babamızı kaybettik. Bize görgüsü ve şefkati ile 

geleceğe bakış açısıyla, uzlaşmacı tavrıyla yapıcılığıyla, bilgeliğiyle geniş bir 

kucak açtı. Böylelikle burası artık bizim için sadece bir Oda değil, bir yuva. Evine 

dönen ve evinde beslenen çocuklar gibi, mesleki katkıların yemeklerin olduğu bir 

sofrada hazırlanan, pişen yemekler gibi besleniyorduk ve o sofraya küçük de olsa, 

aşurenin taneleri gibi taneler taşımaya çalışıyoruz, elimizden geldiğince. Bize bu 

anlayışı, bu felsefeyi verdi. 

Özellikle küçük bir şey söyleyeceğim, benim doğum günümdü, doğum günümde 

kaybettik. Üzerime genç arkadaşlarımla birlikte aldığım emaneti taşımak için bu 

sorumluluğu hemen her yıl bir kere daha hatırlamış olacağım. Tabii hepimiz 

üzüntülüyüz ama hayatını kaybettiğinde bizi atalete sürükleyen en önemli şey 

şuydu. Her seçim süresinde  bize vermiş olduğu cesaretle mozaiği sahiplendik. 

Mozaiğin gerçekleşmesinde emeği geçen üstatlarımıza, başkanlarımıza saygı 

duyduk. Mozaiğe sahip çıktı ve bunun için hasta hasta mücadele etti, bunun 

başarısını da sonucunda gördü. Seçim sonuçları çok netti, ama onun haricinde de 

bütün genç arkadaşlarım kendisine sahip çıktı, destek verdi. Ben mutlu bir şekilde 

gözlerini yumdu diye düşünüyorum. Bu duygularla eşine ve kızına, meslek 

arkadaşlarına sabırlar diliyorum. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkür ediyorum. Evet bildiğiniz gibi Sabri başkan disiplin Kurulu Başkanlığı 

da yaptı. Disiplin Kurulu Başkanımız Emsal Özcan bakalım Sabri Tümer 

üstadımızın disiplin Kurulu başkanlığı hakkında ne diyecek. Kendisini davet 

ediyorum. Buyurun sayın Özcan, 



 

DİSİPLİN KURULU BAŞKANI EMSAL ÖZCAN 

Değerli Tümer ailesi, değerli üstatlarım, değerli Oda başkanlarım, sayın onursal 

başkanımız, sayın bakanım. Hepiniz hoş geldiniz. Sabri Tümer’le ben 1999 

yılında tanıştım. Vergi dairesi Müdürlüğü yapıyordum, o dönemde Yeminli Mali 

Müşavirler ile ilgili Balina operasyonu vesaire çeşitli sıkıntılar var. Beni ziyarete 

geldi ve dedi ki “müdürüm, bu sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

nedir, bu olaylara siz kamu olarak nasıl bakıyorsunuz, benim ricam, Muhasebe 

Uzmanları Derneğinde bu konuda bir sunum yapman”, o zamanlar Tebliğ yeni 

çıkmıştı, tamam dedim üstadım, bir de yeminli mali müşavirlik sınavını yeni 

kazandığım için kutladı ve camiaya sizi davet ediyorum dedi. Gittim orada sunum 

yaptım. Daha sonra dedi ki müdürüm seni Yüksek Ticaretliler Vergi Kongresi 

Düzenleme Komitesine alalım, senden biz çok faydalanacağız dedi, komiteye 

aldı ve geçen yıl 15 Ekim’de bu kürsüde ikimiz Kamu Gözetim Kurumu 

Denetimleri konulu, platformda bir sunum yaptık. Kamu Gözetim Kurumu 

sitesinde  bizim yaptığımız sunumu 2 ay süreyle yayınladılar. 

Sabri Tümer disiplin kurulu başkanlığında 2014 yılında bir kitapçık çıkartmış, 

YMM’lerin Standartları ve Disiplin Kurulu adında bir kitapçık. Kitapçıkta 

YMM’lerin yaptıkları işlerde mutlaka bir çalışma dosyası oluşturması gerektiği, 

disiplin kuruluna gelindiğinde ceza almamaları için disiplin kurulunun bu 

evraklar, çalışma dosyaları üzerinden karar verdiği vurgulanmış. İkinci olarak 

ücret tarifesine uyulması istenmiş. Öngörüyü görüyormusunuz değerli üstatlarım. 

Daha çok şey söylenir ama ben burada noktalıyayım. Değerli ailesine ve 

camiamıza baş sağlığı diliyorum, saygılar sunuyorum.  

 

PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkür ediyorum. Söz vereceğim kişilerin sayısı bir hayli fazla, ama Saffet 

Açıkgöz’le çok kankaydılar, çok güzel anılarının olduğunu biliyorum. Yüksek 

Ticaretliler önceki dönem Genel başkanı Saffet Açıkgöz buyurun. 

 

SAFFET AÇIKGÖZ 

Öncelikle Oda başkanımıza, yönetim kuruluna, anlamlı bir  toplantı 

tertipledikleri için onları kutluyorum. Göknur hocama da sabırlar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar birçoğumuzun Sabri beyle anıları var, benim biraz daha fazla 

olabilir, ben  sayın başkanla 1997 yılında beraber oldum. Yüksek Ticaretliler zor 

dönemden geçiyordu, İstanbul şubesinin genel kurulu vardı. Faydalı olacağını 

düşündüğü için beraber çalışmayı teklif etti. Yüksek Ticaretlilerde pek çalışmayı 

düşünmüyordum, başka alanlarda faaliyetlerim vardı ama teklifini geri çevirmek 

istemedim, başladık ve 25 yıl Yüksek Ticaretlilerde başkanla beraber çalıştık. 



Birçok şeye imza attık. Yüksek Ticarette ilkleri şöyle sıralayabilirim, vergi 

kongresi bizim marka değeri kazandırdığımız etkinliğimizdir, gerçekten çok kısa 

sürede yol aldı, 2 yılda bir yapılan Türkiye genelinde olan bir etkinlik ve çok 

büyük değer kattı. Bu toplantılar 2 gün sürüyordu, Sultanahmet’te o taş binada 

gerçekleştiriliyordu. Ardından her yıl 16 Ocak’ta biz okulumuzun kuruluş 

yıldönümünü gerçekleştirdik. 

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sabri ağabey Atatürk ilkelerine sadık bir 

Cumhuriyet savunucusu ve iyi bir devrimciydi. Asla korkak değildi, gözünü 

budaktan sakınmazdı. Ve çok büyük katkılar yaptı. En güzeli şu, insan yaşadıktan 

sonra anılabiliyorlarsa değerli. tekrar ailesine başsağlığı diliyorum. Hepinize 

saygı, sevgi sunuyorum. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkür ediyorum. Yine yüksek ticaretin eski başkanlarından Mustafa 

Karsavuran. Buyurun başkan. 

 

MUSTAFA KARSAVURAN 

Teşekkür ederim sayın başkan. Değerli hazirun, değerli Tümer ailesi, Sabri 

Tümer ile 1986 yılından beri beraberiz, biraz önce arkadaşların söylediği gibi, 

Yahya Arıkan Beyoğlu şubesinde, Sabri Tümer Eminönü şubesinde, ben de 

Gaziosmanpaşa şubesinde bu meslek örgütlenmesinin çatısını kurmaya 

başlamıştık ve şahsen kendisiyle orada tanışmıştım, daha sonra İSMMMO’da 

başkan yardımcılığı görevini yaparken 1987 yılında şubemizin genel kurulunda 

aday oldu, bu adaylıkta da bir danışma kurulu oluşturdu, o dönem başkan Yahya 

Arıkan ve başkan yardımcısı olarak ben alabildiğince destek verdik ve o şubenin 

kuvvetlenmesini destekledik. Sonraları Yeminli Mali Müşavir olduğumuzda, 

2002 yılında ben Yeminli Mali Müşavir oldum, bize serbest kökenlilerle, Avni 

Sait Başaranla yapılan bir konuşmayla ilgili bir konuyu hatırlattı, buradan da bana 

bir ışık, bir ders vermek istiyordu o konuşmasında. Bir toplantı olmuş Sezai 

başkanla herhalde, işte serbest kökenliler geldiğinde, İSMMMO’da bazı sıkıntılar 

var, bu sıkıntılar bu Oda’ya taşınırsa diye konu olmuş herhalde. Avni Sait 

Başaranla görüşülmüş, Avni Sait Başaran’a demiş ki, biz orayı artık bıraktık, 

buraya geldik. Bu cümleyi söylerken bana da oradaki konuları bırakalım, burada 

birlikte yürüyelim demek istedi zannediyorum.  

Yeminli Odasında birlikte çalıştığımız iki kurul vardı, bir tanesi Bizim 

sorumluluğumuz ile ilgili komisyon çalışmaları idi. Her şeyi ince eleyip sık 

dokuyarak komisyonun güzel yürümesini ve TURMOB’a güzel bir liste 

gönderilmesini sağladık. Daha sonraki dönemlerde ben yine o dönemlerde 

koromuzun başkanlığını yaparken O’nun da sorumluluğu oldu koroda. Ve her 



koro çalışması sonrasında her akşam uğrayarak ne yaptığımızı, nasıl gittiğini 

sormadan gitmezdi. Sağ olsun koro başkanımız Hüseyin bey de ona bir Adana 

türküsü söyleyerek onu gönderirdi. 

Şimdi bu günlerden geçtik. Ben Karhan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Neden 

teşekkür ediyorum. Son dönemlerde bir ameliyatı söz konusu, ben de 

Gaziosmanpaşa’lı olmamdan kaynaklı bana dedi ki Sabri Başkan Gaziosmanpaşa 

Hastanesinde ameliyat oldu, bilgin olsun. Ben duyar duymaz gittim ziyaret ettim, 

baktım kimseye haber vermemiş, ben de kimseye haber vermedim.  

Şimdi başkanlık dönemindeki olaylar ile ilgili, serbest kökenlilerin başkan 

adaylıklarının gündeme gelmesi ile ilgili hep o dönemlerde görüşmelerimiz 

yürüdü. Elimizden geldiği kadar bir çaba sarfederek onu büyük bir oy farkıyla 

başkan olmasına destek verdik. Şu anımı anlatacağım, o günü Necati Akın, Cafer 

arkadaşımızla aşağıdayız. Saat de 6,5-7’ ye geliyor, seçim sonuçları belli ama, o 

bütün gün, ben hasta olduğunu bildiğim için, yukarıda gelenleri karşılıyor, ayağa 

kalkmak istiyor, ben durumu bildiğim için otur, millet sana gelsin, sen millete 

gitme dedim. O gün, aşağıdaydık, yukarı çıktık, Allahaısmarladık diyelim diye, 

bir baktık, o çantasını almış, biz asansörle yukarı çıkarken asansörde karşılaştık, 

O’nu asansörde uğurladık, maalesef ertesi sabah bir haber aldık, yatağında cansız 

görmek nasip oldu. O yüzden üzüntülüyüz. Böyle bir anma günü tertipleyen 

yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemlerde de bunlar 

olacaktır. Mutlaka hepimize bu sıra gelecektir. Bu anmaların devam etmesini, bir 

önerim var arkadaşlar, bu arkadaşımızın ve bundan sonraki yüksek hizmetler 

vermiş arkadaşların anısını yürütmek üzere hem Yüksek Ticaretlilerde hem 

Oda’mızda ya bir birime adının verilmesini ya da bir etkinliğe adının verilerek 

yürütülmesi faydalı olacaktır. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.  

 

PLATFORM BAŞKANI 

Ben teşekkür ediyorum. Epey yorulduk biliyorum. Son üç konuşmacı var, eğer 

son üç konuşmacı da kısa tutarsa çok memnun oluruz, en son Göknur hanımla 

toplantıyı tamamlayacağız. Mehmet Yalçın buyurun 

 

MEHMET YALÇIN 

Sayın değerli başkanım teşekkür ediyorum. Değerli Onursal başkanım, 

başkanlarım, değerli üstatlarım, meslektaşlarım, arkadaşların da ifade ettiği gibi 

şu anda kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Ben hep kendisine Göknur yenge 

ifadesini kullandım. Göknur yenge sabırlar diliyorum, Didem kardeşim sabırlar 

diliyorum. Ben sayın Sabri başkanımızın, İnsan Sabri başkan, Türkiye’yle ilgili 

Sabri başkan, meslekle ilgili Sabri başkan ve sevgili Şahan kardeşim burada, bir 



önceki Yüksek Ticaretlilerdeki anma toplantımızda ifade ettiği gibi babam ve 

babam vekil olarak Sabri Başkanı anmak istiyorum.  

Değerli hazirun saygıdeğer üstatlarım, sayın başkanla ben de 1985 yılında 

Yüksek Ticarete üye olmakla tanışmıştım. Hemen 2000’lerde yönetime aldı, 

şubede, genel merkezde, vakıfta hep bize görevler verdi, daha sonra YMM 

Odasına kayıt olduğumuzda aynı desteği, bizi hep yüreklendirerek, çok 

çalışmamız gerektiğini bildirerek devamlı, gerek MUD’da gerek Oda’mızda bu 

desteklerini hep verdi. Sayın Sabri Tümer yalnızca YMM değildi, bir ekonomist 

idi. Hep Türkiye ekonomisi için ne yapılması gerektiğini tasarlamıştır. 

Düşünebiliyormusunuz, Adanalı olmasına rağmen biz Yüksek Ticaretliler olarak 

Giresun’da fındık paneli yapmıştık.  

Aynı zamanda sayın başkanımız nurlar içinde yat. Bizleri bu ülkenin ileri 

gelenleri olan Aydın Doğan’lar, Cahit Kocaer’ler, sayamayacağım o kadar iş 

adamlarımız, Ticaret Borsası başkanlarımız, hepsiyle bizleri bir araya getirmiştir. 

Hep çok çalışmamızı önerirdi ama “baba” Sabri başkan nasılsın dediği an ikinci 

söylediği şuydu; hatırımızı sorardı, hemen arkasından çocuklarımızı sorardı. Biz 

de ayrılırken kendisine hep Göknur yengemize selamlarımızı söylerdik. Ve 

toplantılarda yürekle, içten, hiçbir yapmacık bulunmadan bizler, tahmin 

ediyorum bizim için ağabeydir, bizim için kanaat önderidir, kardeşimin bahsettiği 

gibi bizim için baba hükmündedir. Kendisi nurlar içinde yatsın. Saygılar 

sunuyorum sayın başkanım. Duygu yüklüyüz teşekkür ederim. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Teşekkür ediyorum. Ramis Savaş buyurun efendim. 

 

RAMİS SAVAŞ 

Değerli Sabri Tümer üstadımızın eşi ve kızı başınız sağ olsun. Değerli Oda 

başkanı. Eski Oda başkanlarım, Değerli İSMMMO başkanım, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Giyimim için kusura bakmayın, 89 yaşındaki annem, oğlum 

ilaçlarım bitti dedi, ona ilaçlarını götürdüm. Akşam da bende kal dedi orada 

kaldım, sabah kalktım buraya geldim.  

Hepimizin başı sağ olsun, bu arada yoldayken Ertuğrul Kumcuoğlu üstadı 

aradım. Kendisine mesaj ulaşmadığı için haberi olmamış, şu anda olmayan 

Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri Kurulu, 

biliyorsunuz durumu, üstadımız, olmayan Maliye Teftiş Kurulunun Maliye 

Müfettişleri Derneğinin Başkanı olarak selam ve sevgilerini gönderdi. Başsağlığı 

dileklerini iletmemi söyledi. 



Ben bu sene yapılan genel kurulun ilk gününe gelemedim. İkinci günü geldim. 

İbrahim Başkanla özel bir hukukumuz var, çok severim kendisini. Asansörün 

çıkışında onu gördüm. Listeye baktığımda İbrahim üstadın ikinci sırada olduğunu 

gördüm. Bir yıl serbest kökenli arkadaşın diğer yıl diğer arkadaşın başkan 

olacağına ilişkin mutabakatı da bilmiyordum. Üstadım dedim sana ne zaman 

birinci sıra gelecek, bir yıl sonra dedi. Maalesef Sabri Tümer üstadı kaybedince 

bir yıl sonra (Vahap Adıyaman’ı kastederek) kendisinin başkan olması söz 

konusu oldu. Bunu kendisiyle de daha sonra paylaştım. İnanın gerçekten 

üzgünüm, bütün arkadaşlar kendisinin iyiliği, güzelliğinden bahsettiler. Çok 

güzel saçlarını tarayan ama ona söyleyebileceğim büyük önderimiz Atatürk kadar 

güzel giyinen “janti” bir adamdı. Bunu söylemek istiyorum size. Gerçekten böyle 

biriydi. 

Bu arada yeni yetişen, ihtiyacı olanlarla ilgili çok  duyarlı olduğunu biliyorum. 

Bu nedenle bugün sabah, Mülkiye 1982 mezunuyum. Okulda yazmış olduğum 

bir mesajın tamamını değil ama bir bölümünü sizlere aktarmak istiyorum. Burada 

TURMOB yöneticisi arkadaşımız da var, İstanbul YMM Odasının ve İstanbul 

SMMM Odasının yöneticisi arkadaşlar da var, maden faciasıyla ilgili Sabri 

Tümer üstadımız mutlaka bir organizasyon yapar, bir şeyler yapardı diye 

düşünüyorum. Mevcut oda Başkanlarımın da böyle bir şey yapacaklarından emin 

olduğumu belirtmek istiyorum. Tekrar Sabri başkanıma Allah rahmet eylesin, 

ailesine baş sağlığı diliyorum. 

 

PLATFORM BAŞKANI 

Çok teşekkür ediyorum. Son sözü Kanber Kaya’ya vermek istiyorum. Buyurun 

sayın Kaya, 

 

KANBER KAYA 

Hoş geldiniz. Sabri beyin arkasından konuşmak kolay değil, son yıllarda birlikte 

çalışma olanağı bulduk. Gerçekten kelimelerle ifade etmek çok zor. Çok örgütlü 

bir insandı, son üç ayda hastalığı ile uğraşıyordu. Hasta haliyle bile ben hızına 

yetişemezdim. Bütün toplantılara katılamazdı, çok çalışırdı, bir farkı vardı, ben 

yaptım oldu, ben biliyorum demezdi, mutlaka istişare ederdi. Her aşamada 

fikrimizi alırdı, çok farklı bir insandı, YMM’lerin farklı donanımlarla, farklı 

bilgilerle donanmasını çok isterdi. Ve bu yeni dönemde biz YMM’leri yeni 

ilklere nasıl kavuşturabiliriz konusunu düşünmüştük, inşallah gerçekleştirebiliriz 

yeni başkanlık döneminde. Bir de şunu söyleyeyim ve kapatayım. Ben YMM 

olduktan sonra master ve doktora yaptım, doktora sürecinde en az benim kadar, 

her aşamasında ilgi gösterdi ve benden daha fazla Dr. Kanber Kaya unvanını 

kullandı. Farklı donanımlara sahip olmayı, farklı bilgilere sahip olmayı çok 

önemserdi. Ruhu şad olsun. 



PLATFORM BAŞKANI 

Ben teşekkür ediyorum. Evet yaklaşık 2,5 saat oldu. Devam etsek edeceğiz ama 

hepimiz de yorulduk ben son sözü Göknur hanıma, Didem hanıma vermek 

istiyorum. Buyurun efendim.  

 

SABRİ BEYİN EŞİ GÖKNUR TÜMER  

Bugünü düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O kadar konuşacak şey var 

ki hangi birini söyleyeyim, mesleğine aşıktı, sizleri çok çok severdi. İlk önce 

mesleği olmuştur, sizler olmuşsunuzdur, biz daha arka planda kaldık maalesef. 

Bir de torununun Marmara Üniversitesine gitmesini çok istiyordu. Onu 

göremedi, ona çok yanıyorum. Benim torunum  Marmara Üniversitesi İngilizce 

bölümünü kazandı. 

Bir de söylüyorsunuz ya janti idi, çok iyi giyinirdi falan, onun için de bir şey 

söyleyeyim arkadaşlar. Yardımcı alacağım zaman ilk şunu sorardım, iyi ütü 

yapıyor musun? Giyerken bana sorardı, bu buna uymuş mu uymamış mı diye. 

Uymamış dediğimde inanır mısınız, üşenmez tamamen değişirdi. Yeniden 

giyinirdi. O kadar titizdi. Dediğiniz yani doğru. Çok sabırlı bir insandı, çok 

çalışkandı, çok seviyordu sizleri. Ben de mesleğimi severek öğretmenlik yaptım. 

Bende düşkünüm ama o korkunç. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum var olun, sağ olun.  

 

SABRİ BEYİN KIZI DİDEM TÜMER 

Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Babam burada olsaydı çok sevinirdi 

mutlaka. Annem diyor ya üstünü başını bana sorardı diye, sonra da bana sorardı.  

Babam mesleği için çok çalıştı, çok okurdu, Cumartesi, pazarları yazmakla, 

okumakla geçirirdi. Sonunda başkan oldu. Benim tek tesellim O meşaleyi sizlere 

bıraktı. Çok teşekkür ediyorum sağ olun.  

 

PLATFORM BAŞKANI 

Öncelikle salondan ve Zoom’dan katılan arkadaşlara hem teşekkür ediyorum, 

hem özür diliyorum, söz alan var mı diye soramadığım için, çünkü zamanımız 

gerçekten doldu ve hatta aştık bile. 

Bir şeyi de Sabri başkana iletmek istiyorum. Sabri başkan, burada zannedersem 

120’nin üzerinde yüz yüze katılan var. Baktım 150 civarında da Zoom’dan 

katılan var. Yani senin yaptığın toplantılara yetiştik. Burada herkes seni andı, seni 

dinledi, tahmin ediyorum ki sen de bizi izliyorsun orada.  



Bir başka şey anladık ki Sabri başkan neden yakışıklı, neden janti.  Meğer Göknur 

hanımla Didem hanımın eseri imiş.  

Ben de çok teşekkür ediyorum, katıldınız, destek verdiniz. 

Evet Yahya başkanın söylediğine yürekten katılıyorum, Birbirimizi yaşıyorken 

yerli yerine koyarsak, kıymetimizi bilirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. 

Değerlerimizi kaybettikten sonra da böyle anmaya yad etmeye, belki bir yerlerde 

ismini yaşatmaya özen göstermemiz, önem vermemiz lazım. Tekrar hepinize çok 

teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

 


