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Per?embe, Aral?k 29, 2011
http://www.mmd.org.tr/toplanti
27.12.2011 tarihinde ?stanbul’da yemekli bir toplant? düzenlendi.
Toplant?da, Maliye Müfetti?leri Derne?i Ba?kan? Muammer Durak bir aç?l?? konu?mas? yapt?. Say?n
Muammer Durak’?n yapm?? oldu?u aç?l?? konu?mas? a?a??dad?r.

“De?erli Üstadlar?m, Karde?lerim, Beyefendiler,
Ho? geldiniz. Onur verdiniz. Sizleri sayg?yla ve sevgiyle selaml?yorum.
Camiam?zdan bugüne kadar aram?zdan ayr?larak ebediyete intikal eden bütün mensuplar?m?z?
sayg?yla an?yorum.
Toplant?m?za davet vesilesiyle sa?l?k durumlar?na dair bilgi edindi?im Bekir Peker, Mustafa Bülent
Çayc?k ve Orhan Ar?kan Beyefendilere acil ?ifalar dilerim.
Duayenimiz Say?n Cahit Kayra, Manisa Milletvekili Maliye Eski Bakan? Say?n Sümer Oral , Say?n
Mahfi E?ilmez ve ?stanbul Milletvekili Say?n Mehmet Akif Hamzaçebi Beyefendiler son anda ortaya
ç?kan mazeretleri nedeniyle toplant?m?za kat?lamam??lard?r. Sizlere iyi dileklerini iletmemi istediler.
Toplant?m?za mazeretleri nedeniyle kat?lamayan ve isimleri bizde mahfuz olan di?er mensuplar?m?za
da esenlikler dilerim.
Camiam?z?n Seçkin Üyeleri,
Dünyada 1980’li y?llardan itibaren ba?layan ve Berlin duvar?n?n y?k?lmas?yla süratlenen sermayenin
küreselle?me olgusu sürecinde, yeni ekonomik düzenin merkezinde yer alan ülkeler ile uluslar aras? ve
bölgesel iktisadi ve mali kurulu?lar, bizim gibi çevrede yer ald???n? dü?ündükleri ülkelere devleti
küçültme politikas?n? önermektedirler.
Hükümran devletleri yeni bir konuma dönü?türme diye tan?mlayabilece?imiz model ile amaçlanan, bu
ülkelerde küresel yöneti?ime uyumlu bir yap? olu?turmakt?r. Ayr?ca, yeni liberalizmin kendine özgü
politika vektörleri içinde yer alan vergi indirimleri giri?imi de büyük önem ta??maktad?r.
Bize önerilen devleti küçültme politikas?n?n ülkemizin ihtiyaçlar?na uygunlu?u yeterince irdelenmi? ve
tart???lm?? de?ildir.
06.04.2011 gün ve 6223 Say?l? Yetki Kanunu’na istinaden ç?kar?lan kanun hükmündeki
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kararnamelerle, Devlet te?kilat?nda post modern diye nitelendirebilece?imiz de?i?iklikler yap?lm??t?r.
Bu ba?lamda, 646 Say?l? Kanun Hükmündeki Kararname ile Devletimizin mümtaz kurumu Maliye
Tefti? Kurulu’nun bir süre evvel maalesef kapat?ld???n?, gözetim ve bütünlü?ü olan devlet hizmetlisi
yeti?tirme i?levlerini yerine getiremedi?ini biliyorsunuz.
Bat?l? toplumlardaki tefti? uygulamalar? içinde, bugün gözetim ve nezaret olarak Türkçeye
çevirebilece?imiz “oversight” fonksiyonunun, Maliye Tefti? Kurulu’nun kurulu? ilkeleriyle bire bir
örtü?mekte oldu?unu söyleyebiliriz.
Bu fonksiyonlar? 132 y?ld?r liyakatle yerine getiren Maliye Tefti? Kurulu’nun ak?lc?l?k egemen
oldu?unda yeniden daha güçlü bir ?ekilde ihya edilece?ine yürekten inan?yoruz.
De?erli Üyelerimiz,
Bu geçi? döneminde, köklü bir kamu hizmeti gelene?ini haiz olan Camiam?z?n, ba?ta Maliye
Müfetti?leri Derne?i çat?s? alt?nda olmak üzere, bulunduklar? her yerde bilgi, birikim ve deneyimlerini
Devletimizin ve Milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceklerine inan?yoruz.
Düzenledi?imiz bu toplant?n?n amac?, Camiam?z?n birlik ve beraberli?ini peki?tirmek, bundan
sonraki süreçte çal??malar?m?za yön verecek görü? ve önerilerin özgürce ortaya ç?kmas?n? temin
etmektir.
Bir nevi mini nitelikteki Çal??tay?m?z?n verimli ve ba?ar?l? geçmesini diler, kat?l?mc?lara te?ekkür
ederim.
Bu vesileyle, yakla?makta olan yeni y?l?n?z? kutlar, sayg?lar sunar?m.”
Muammer DURAK
Maliye Müfetti?leri Derne?i Ba?kan?
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