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PANEL OTURUMU
SUNUfi B‹LD‹R‹S‹
T‹CARET HUKUKU UYGULAMALARI VE PROFESYONEL
MUHASEBE MESLE⁄‹
Doç.Dr.Adem fiAH‹N
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Müsteflar
Say›n Bakan›m, çok de¤erli hocalar›m, çok de¤erli konuklar; efendim hepinizi
sayg›yla selaml›yorum. De¤erli arkadafl›m Say›n Pekdemir’in takdiminde kulland›¤› ifadeler için de ayr›ca çok teflekkür ediyorum. Ben de sizlerle bulunmaktan büyük onur duydu¤umu, büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek istiyorum.
Muhasebe mesle¤ini profesyonel olarak icra eden sizler gibi önemli bir grubun
böylesine bir aile ortam› diyebilece¤imiz bir ortamda bir araya gelip hem mesleki aç›dan hem de genel aç›dan geliflmeleri de¤erlendirdikleri ve geleneksel hâle getirdikleri bu organizasyonun da baflar›l› olmas›n› ve hay›rl› sonuçlara vesile olmas›n› diliyorum.
Efendim malumunuz Türk Ticaret Kanunu tamamen yenilendi, y›llar süren bir
çal›flma sonucunda, bir komisyon marifetiyle haz›rland›, tamamland› ve flu anda
Kurum görüfllerine aç›ld›.
Bu oldukça büyük tasar›n›n, oldukça kapsaml› tasar›n›n haz›rl›¤› aflamas›nda hemen hemen Ticaret Kanunuyla ilgili olabilecek bütün kesimlerin buna aktif kat›l›m› söz konusu oldu, komisyon çal›flmalar› y›llarca devam etti. Akademisyenler, muhasebe mesle¤ini profesyonel olarak yapanlar, kamu kurum ve kurulufllar›n› temsilen bu yasayla ilgilenenler, hemen hemen herkes katk› koydu ve sonuçta Adalet Bakanl›¤›m›z›n koordinasyonunda haz›rlanan tasar› dedi¤im gibi
görüfle aç›ld›.
Takdir edersiniz ki bir tasar› Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmedikçe tasar›d›r, o aflamalar› gerekli Komisyon ve Genel Kurul aflamalar›n›n her birinde yine her türlü ilavenin yap›labilece¤i, önergelerle müdahalelerin olabilece¤i, varsa yanl›fllar›n dönülebilece¤i, belki de baz› do¤rular›n da bozulabilece¤i
bir süreci yaflayacakt›r.
O bak›mdan belki de sizlerin Türk Ticaret Kanununun son kanununun özellikle
muhasebe mesle¤i aç›s›ndan de¤erlendirilip fiirketler Hukukuna olabilecek
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muhtemel etkilerini, Sermaye Piyasas›na olabilecek muhtemel etkilerini dikkate al›p, belki nihaî bir gözden geçirme, nihaî bir öneri paketi haz›rlaman›z uygun
olacakt›r.
Biz Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› olarak bu yeni haz›rlanan yasan›n özellikle fiirketler Hukuku yönüyle veya daha genel bir tan›mla bakt›¤›m›zda Ticaret Siciline kay›tl› tüzel kifliliklerin Ticaret Hukukundan etkilenme iliflkileri yönüyle daha çok ilgilendik ve bundan sonraki aflamada da uygulamac› olarak ilgilenmeye
devam edece¤iz.
Ben bana verilen süre içerisinde elbette ki sizlerle, muhasebe mesle¤ini sizlerle
birlikte benim anlataca¤›m, benim sunaca¤›m bilgilerle konuflabilmem, paylaflabilmem takdir edersiniz ki zor. Belki bu mesle¤i benim sizden ö¤renmem ve
mesle¤in olabilecek muhtemel dikkate al›nmas› gereken hususlar›n› yapt›¤›m›z
çal›flmalarda mutlaka hayata geçirmemiz gereken baz› inceliklerini belki sizlerden ö¤renmem çok daha do¤ru olacak. Ama, benim buradaki yaklafl›m›m daha
çok bu mesle¤i icra eden sizlerin kamunun, özellikle Sanayii ve Ticaret Bakanl›¤› yönüyle meseleye nas›l bakt›¤›, belki benim anlatt›klar›m sonunda, yani bu
vatandafllarla pek de bir fley olmaz, bunlar iflin fark›nda bile de¤iller diyece¤iniz
veya baz› fleylerin fark›ndalar, biz de birazc›k fark›ndal›k oluflturursak belki
do¤ru fleyler yapabilirler diyebilece¤iniz bir etkileflimi herhangi bir komplekse
kap›lmadan, herhangi bir elefltiriden al›nganl›k göstermeden belki ortaya koymam›zda yarar oldu¤unu düflünüyorum.
Ben dört ana bafll›ktan k›saca bahsetmeye çal›flaca¤›m. Burada genel anlamda
Ticaret Hukukunun temel bileflenlerinden, ülkemizdeki k›saca tarihsel gelifliminden, Türk Ticaret Kanununda yap›lacak de¤iflikliklerin muhasebe mesle¤ine
genel hatlar›yla, bizim tespit edebildi¤imiz yans›malar›ndan ve her yasada oldu¤u gibi iflte yasan›n bir genel gerekçesi vard›r. Bunun bir yasa mant›¤›yla genel
gerekçesinden de¤il ama, de¤iflikli¤i zorun k›lan birazc›k hallerden ve sivil toplum kurulufllar› ve sivil meslek mensuplar›na yetki devrinin gereklili¤i yaklafl›m›yla Bakanl›¤›m›z›n bu konuya nas›l bakt›¤›ndan, nas›l yaklaflt›¤›ndan sizlere
ana hatlar›yla bana verilen sürede h›zla bahsetmeye çal›flaca¤›m.
Efendim, malumunuz Ticaret Hukuku pek çok kanun ile günlük yaflam›m›z›n
her alan›nda de¤iflik konumlarda taraf oldu¤umuz oldukça genifl bir hukuk alan›n› ifade ediyor ve Türk Ticaret Kanunu malumunuz yaklafl›k yar›m yüzy›ll›k
bir dönemde ticaret, sanayii ve hizmet sektörünün kendine özgü hukukî iliflkilerini düzenlemekte olup ülkenin ekonomik kalk›nmas›nda gerekli olan kanun
deste¤ini sa¤lamaktad›r.
Ve yine bakt›¤›m›zda de¤iflen toplumsal iliflki ve talepler birbirinden ba¤›ms›z
ve farkl› standartlardaki yeni kurum ve uygulamalar hukukî bütünlü¤ün deformasyonuna neden olmufl ve mevcut Ticaret Kanunumuz günümüz koflullar›na
cevap vermede yetersiz kalmaya bafllam›flt›r.
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Özellikle burada ikinci noktayla bahsetti¤im hususa belki bir miktar dikkat etmemizde fayda var. Malumunuz Türkiye’de kamuda yeniden yap›lanma, yani
flu son zamanlarda kullan›lan haliyle de¤il belki ama, malumunuz 1980’den itibaren bafllayan süreçte ve 1990’dan sonra h›zlanan süreçte Türk kamu bürokrasisi gerek dünyadaki geliflmelerden etkilenerek, gerek Avrupa Birli¤i’ndeki geliflmelerden etkilenerek, gerekse IMF, Dünya Bankas› ba¤lam›nda yap›lan anlaflmalardan etkilenerek sürekli yeni kurumlar, yeni organizasyonlar, yeni otoriteler kazanmaya bafllad›.
Bunlar›n tabiî ço¤unun gerekli oldu¤unu söyleyebiliriz, ço¤unun iflte ba¤›ms›z
idare otoritelerin bugün geldi¤i noktan›n tart›fl›ld›¤›, baz› bak›mlardan tart›flabiliriz, ama sonuçta bunlar›n her birisi kendine özgü yasal düzenlemeler, kendine
özgü farkl› standartlar ortaya koyunca bu farkl› standartlar aç›s›ndan da mesle¤i uygulayanlar, yasan›n icras›ndan, uygulamas›ndan sorumlu olanlar aç›kças›
ayn› konuyu, iflte Sanayii Bakanl›¤› ne der acaba, arkas›ndan SPK ne der acaba,
oradan ç›kt› acaba Hazine ne der acaba, herkes böyle birbirine, iflte Maliye ne
der acaba çeflitli kurumlara ayn› konuyu sorar olduk ve ayn› konuya kurumsal
aç›dan bakt›¤›m›zda da farkl› fetvalar üretir olduk.
Bu bir anlamda profesyonel meslek mensuplar›n›n da mesle¤i icras›yla ilgili çok
ciddî s›k›nt›lar ortaya koymaya bafllad›. O bak›mdan yeni Türk Ticaret Kanununun bu manada bir derlenme, toparlanmay›, bu manada bir ortak dili gerçeklefltirip gerçeklefltirmedi¤i iddias› veya gerçeklefltirip gerçeklefltiremedi¤i durumu
ilgili taraflarca bu aç›dan bir de¤erlendirmeye muhtaç oldu¤unu düflünüyorum.
Siyasî ekonomik ve ticarî münasebetlerde ortaya ç›kan nitelik de¤iflimi de malumunuz yine ayn› flekilde Türk Ticaret Kanununda yeniden yap›lanmay› gerekli hâle getirmifltir. Burada da tabiî birtak›m d›flsal faktörlerden de bahsetmek durumunday›z. Nas›l iflte kurumlar›n ortaya ç›k›fl›nda bu d›flsal faktörler etkili olmufllarsa, yasal düzenlemelerde de elbette ki bu d›flsal faktörlerin etkisi oluyor.
Burada Avrupa Birli¤i tam üyelik sürecini, Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeli¤i, tüketici haklar›ndaki geliflmeyi, çevreye olan duyarl›l›¤›, teknolojik geliflmeler ve
e-ticareti, uluslararas› piyasalarda entegrasyonu, Türk Ticaret Kanununu etkileyen yeni kanunlar ve sivil toplum inisiyatifinin geliflmesini çok h›zl› bir flekilde,
bu yeni mant›¤› olufltururken, yeni anlay›fl› olufltururken hem dikkate almak zorunda oldu¤umuzu hem de bunlardan etkilenerek baz› fleyleri dikkate ald›¤›m›z› söylemek mümkündür.
Avrupa Birli¤i üyeli¤i sürecinde muhasebe mesle¤inin temsilcilerinin Avrupa
Birli¤i hedefi içinde yaflanan geliflmelere göre pozisyon belirlemeleri ve bu do¤rultuda uluslararas› geliflme ve de¤iflimleri günübirlik takip etmeleri bu bak›mdan da hayati önem tafl›makta.
fiimdi, efendim burada ben sizlerle çok samimi bir kanaatimi paylaflmak istiyo-
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rum. fiimdi, bizde herhangi bir konuda kanaat soruldu¤u zaman meselâ çok kulland›¤›m›z bir ifade vard›r, böyle bir fley dünyan›n hiçbir yerinde olmaz. Yani,
ispat etme külfeti size kald›¤› için dünyan›n neresinde oldu¤unu da bir türlü ispat edemezsiniz.
fiimdi, bunu biz birazc›k daha Allah’tan Avrupa Birli¤i meselesi ç›k›nca daraltmaya bafllad›k, Avrupa Birli¤inde böyle bir fley olmaz demeye bafllad›k. fiimdi,
ben baz› konularda Avrupa Birli¤i’nde de ne olup ne bitti¤ini tam olarak bilmedi¤imizi düflünüyorum.
O bak›mdan gerek yasal düzenlemeler düzleminde ve gerekse mesleki standartlar›n oluflmas› noktas›nda, bunun da çok dikkatle kullan›lmas› gereken bir ifade
oldu¤unu ve e¤er varsa gerçekten gere¤inin yap›lmas› gerekti¤ini, ama yoksa da
bunun ispat› mümkün olmayan bir bilgi kirlili¤ine veya bir iddia kirlili¤ine sebep olmamas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Avrupa Birli¤i malumunuz ekonomik, siyasî ve ticarî bak›mdan bir güç olarak
ifade ediliyor ve bizim hukuk sistemimizle karfl›laflt›rd›¤›m›z zaman da Avrupa
Birli¤i maddî hukuk kurallar› olan bir uluslar üstü bir topluluk olarak karfl›m›za
ç›k›yor.
Meselâ, bir örnekle ifade etmem gerekirse, iflte sanayii alan›ndaki Avrupa Birli¤i’ne uyum düzenlemelerinin uyumlaflt›r›lmas›ndan bizim Bakanl›¤›m›z sorumlu. Bunlar iflte eski yaklafl›m ve yeni yaklafl›m ad› alt›nda iki ana grup direktiften olufluyor. Bakanl›k olarak biz flu anda bunlar›n yüzde 99’unu uyumlaflt›rd›¤›m›z› söylüyoruz, ama bu ne anlama geliyor, bunu hemen ifade edeyim.
Bu Avrupa Birli¤i regülasyonunun Türkçe’ye tercüme edilip Resmî Gazetede
yay›nlanmas›, tekrar ‹ngilizce’ye tercüme edilip Avrupa Birli¤ine gönderilmesi
anlam›na geliyor. Peki ne kadar hayata geçirdiniz, gere¤ini ne kadar yapt›n›z, piyasa gözetiminde ne kadar mesafe kat ettiniz, bu iflleri yaparken kamuyu bu iflleri yapmaktan ne kadar uzaklaflt›rd›n›z, yani kamuyu plânlayan, koordine eden,
kontrol eden bir noktaya çekip bu iflleri yapmakla ilgili ne kadar meslek mensubu ürettiniz veya bu ifli ne kadar sivillefltirdiniz? Bununla ilgili bakt›¤›n›z zamanki sorular henüz cevap bulabilmifl de¤il.
Yine Avrupa Birli¤i hukuku, Avrupa hukuku günün koflullar›na göre kendini sürekli yenileyen dinamik bir yap›ya sahip. Ben bunu flöyle izah ediyorum: Arkadafllar diyorlar ki, bir regülasyonu al›yoruz, tercüme ediyoruz, hayata geçiriyoruz, gönderiyoruz, diyorlar ki 6 ay sonra bu de¤iflti.
Efendim Avrupa Birli¤i’yle bizim iliflkimiz flu. Avrupa Birli¤i düflünün ki, iflte
güreflçisiniz, grekoromen stilde gürefliyorsunuz ve 1 y›l sonra da biliyorsunuz ki
Avrupa’da bir flampiyona var, Avrupa fiampiyonas› var. Kurallar manzumesini
size göndermifller, iflte vücudun flu flu bölgelerine dokumazs›n›z, flöyle flöyle
yapt›¤›n›z oyunlardan da diyelim ki puan alamazs›n›z. Siz tam kendinizi buna
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göre haz›rl›yorsunuz, gürefle 4 ay kalm›fl, 3 ay kalm›fl, bir kâ¤›t daha geliyor. Diyor ki, biz bu y›l aram›zda oturduk düflündük, dizden alt› tutmak yasak ve bu flekilde alaca¤›n›z puanlar› yazmayaca¤›z.
fiimdi, ben 4 ayda bunu haz›rlayabilme, yani kendi sporcumu buna haz›rlayabilme ve buna uydurabilme flans›m yok. ‹kinci aç›dan bakt›¤›n›zda, Avrupa Birli¤i bu de¤iflimi, bu kurallar manzumesinin hayata geçirilmesinin maliyetini nas›l
fonlayaca¤›n› da ortaya koymufl. Yani, demifl ki, ben evet bu zihniyet dönüflümün belki fonlanmas› mümkün de¤il, o düflünce dönüflümünü belki kendisi, toplumlar kendileri düflünerek bulmufllar, bir ortak yaflaman›n kültüre ihtiyac› oldu¤unu, hukukun üstünlü¤ünün bir erdem oldu¤unu, insan haklar›na sayg›n›n bir
yaflama biçimi olmas› gerekti¤ini, hayata geçirilmesi gerekti¤ini belki kendileri
bulmufllar ama, bu anlay›fl› hayata geçirmenin araçlar›n›n nas›l gerçeklefltirilece¤iyle ilgili çok ciddî bir flekilde bunu fonlayacak, bunu finanse edecek sistemleri de gerçeklefltirmifller.
Müzakere süreciyle ilgili de bir iki söz edecek olursak, orada da karfl›m›za ç›kacak temel problemlerden bir tanesi bu de¤iflimi dönüflümü kimin fonlayaca¤› ve
kamunun kaynaklar›n›n buna yetip yetmeyece¤iyle alâkal› veya özel kesimin
bunun maliyetini kendi maliyetleri içerisine yaz›p yazamayaca¤›yla alâkal› bir
döneme girece¤iz.
Türk Ticaret Kanunu tasar›s›nda bakt›¤›m›zda efendim flirketler on-line kural,
haks›z rekabet, yan›lt›c› reklam, dürüstlük ve fleffafl›k, sermaye flirketlerinin
WEB sitesi kurma zorunlulu¤u gibi, flirketlerde erken uyar› sistemi gibi muhasebe mesle¤i mensuplar›n› yak›ndan ilgilendiren hususlarda yap›lan özel önemli düzenlemeler var.
Burada yine denetçilerin anonim flirketin organ› olmaktan ç›kar›lm›fl olmas›, her
ölçekteki flirketlerin denetiminin ba¤›ms›z denetim kurulufllar›na veya küçük
anonim flirketlerde en az 2 yeminli mali müflavire veya serbest muhasebeci mali müflavire b›rak›lm›fl olmas›, ki buradaki tabirler de bizim, özellikle serbest
muhasebeci malî müflavirlik gibi bir yasam›z, yani ismen bu flekilde verilmifl bir
yasam›z olmakla birlikte Türk Ticaret Kanununda bu flekilde yer alm›fl olmas›n›n faydal› oldu¤unu düflünüyorum.
Yine ifllemlerin muhasebelefltirilmesinde uluslararas› finansal raporlama standartlar› ve bu standartlar›n uygulanaca¤› ifade ediliyor. Yine 3568 say›l› Kanun
bu mesle¤in kurumsallaflmas›na malumunuz büyük katk› sa¤lad›. Muhasebe
standartlar›n› düzenleme ihtiyac›n› da ortaya ç›kard›. Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu yeni Türk Ticaret Kanunu haz›rl›k çal›flma gruplar›nda da bildi¤im kadar›yla etkin bir flekilde yer ald›.
Avrupa Birli¤i’nde muhasebe ve denetim düzenlemeleriyle ilgili çal›flmalar›n
2003’e 47 say›l› Konsey Direktifi uyar›nca 2005 y›l› sonuna kadar bitirilmesinin
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öngörüldü¤ü yine ifade ediliyor. TÜRMOB’un da üyesi oldu¤u Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu bizim kanaatimizce müzakere sürecinde bu noktada
çok önemli bir fonksiyon üstelenecektir diye bekliyoruz.
Muhasebe mesle¤i ve çal›flanlar› bizim kanaatimizce ticarî hayat›n bir tamamlay›c›s›, mütemmim cüzü, olmazsa olmaz parças›d›r. ‹ktisadi iliflki ve faaliyetlerin
ortaya koydu¤u tüm ç›kt›lar› ortak bir dil ile do¤ru bir biçimde yans›tmak yaln›zca mükelleflerin yarar›na de¤il, ülke ekonomisi içinde göz ard› edilmeyecek
bir öneme sahiptir, ki yine bu flekilde bakt›¤›m›zda muhasebe mesle¤inin dürüst
ve objektif bir flekilde icra edilmesinin haks›z rekabeti önlemede, yasalara ve
sisteme olan güveni pekifltirmede ve nihayetinde toplumun huzuru ve bar›fl› sa¤lama konusunda çok önemli fonksiyonu oldu¤unu da hepimiz paylafl›yoruz.
Bir di¤er taraftan bakt›¤›m›zda kay›t d›fl›l›¤›n en aza indirilmesi için kamuyla
özel sektör muhasebelefltirme teknikliklerinin de anlay›fl›n›n paralellik arz etmesi gerekti¤i de göz ard› edilemeyecek bir gerçektir. Çünkü, nihayetinde kanunlar›n ve sistemlerin baflar›s› uygulay›c›lar›n iyi niyeti ve gösterecekleri çabaya
ba¤l›d›r.
Çok de¤erli kat›l›mc›lar, bugünün dünyas›nda insanlar birbirleriyle hiçbir fiziki
temas kurmadan ticarî ifllem ve al›fl verifl yapabilmekte ve flirketler gittikçe saydamlaflan ortamlarda yaln›zca sahipleri taraf›ndan de¤il, tüm ilgili kesimler taraf›ndan da rahatl›kla izlenebilmektedirler. Kamu otoriteleri yapacaklar› düzenlemelerde günün koflullar›na uygun olarak hareket etmeli ve konunun ilgili taraflar› ile ifl birli¤i içinde olmal›d›rlar.
Sanayii ve Ticaret Bakanl›¤› olarak bizim kanunla bize verilmifl görevlerimize
bakt›¤›m›zda, flirketlere, tüketicilere, üreticilere, KOB‹’lere, kooperatiflere, Oda
ve Borsalara, ki hizmet sundu¤umuz kesimler itibar›yla bakt›¤›m›zda toplumun
hemen hemen bütün kesimlerine hem ekonomik, hem sosyal hayat›n, hem ticaret hem sanayii kesiminin genifl bir ilgi içerisinde hemen hemen her türlü kesimine hizmet vermeye gayet ediyoruz.
Tabiî burada fluna dikkat etmemizde belki fayda var: fiimdi malumunuz, bafltan
da ifade ettim. Kamu bugün bir yeniden yap›lanma çabas› içerisinde. Bu yeniden yap›lanmada çokça kullan›lan bir tabir var, iflte devleti küçültmek, devleti
yeniden yap›land›rmak.
Tabiî bunu yaparken kurumlar›n kendisine bir soru sormas› gerekiyor, çok temel
bir soru. Ben kurulufl kanunumla bana verilen görevlerden, görevleri alt alta yazd›¤›mda bugün itibar›yla bu görevlerin hâlâ kamu taraf›ndan yap›lmas›nda fayda var m›d›r yok mudur veya bu ifllerin yap›lmas›n›n gereklili¤i konusunu sorgulamak durumundad›r.
‹kinci ad›mda bakt›¤›m›zda ise, bu yap›lmas› zorunlu olan ifllerin ne kadar›n›n
kamu eliyle ne kadar›n›n sivil organizasyonlar eliyle yap›laca¤› sorusunun da
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cevab›n› bulmak durumundad›r. Çünkü, yeniden yap›lanman›n benim kanaatimce esas› bunun üzerine infla edilmelidir.
fiimdi, Genel Baflkan Say›n Mehmet Timur ile bir konuda, bu Türk Ticaret Kanunu de¤ifliklikleri olurken bir konuda bir bilgi al›fl verifli yapt›k. Meselâ, karfl›laflt›¤›m bir konuyu sizlerle paylaflmak istiyorum.
Son dönemlerde bürokrasinin azalt›lmas› anlam›nda bizim Sanayii Bakanl›¤›
olarak Meclise intikal etmifl tasar›lar›m›z ilgili Komisyonlarda görüflülürken biz
tasar›lar›m›za bazen defter tasdikinin noterler d›fl›nda da yap›labilmesinin düzenlenebilece¤i baz› uygulamalar götürdük. Dedik ki, iflte Ticaret Sicilinde, flirket kurulurken Ticaret Siciline defter tasdiki yapmas› mümkün olamaz m› dedik.
‹flte ayn› fleyi esnaf sicili için de yapamaz m›y›z dedik. Ayn› fleyi yine de bir tasdik müessesesi ülkede var iken, iflte bunlar ad›na yine noterler yapabilir, bu seçimli bir hak olamaz m› dedik, yani her ikisini birden düzenleme.
fiimdi, meselâ ben bunu, böyle bir tasar›y› götürdü¤üm zaman efendim noterler
Mecliste yatt›lar. Yani, çok da fazla neticeye intikal etmeyecek bir konudaki çok
mükemmel bir mesleki dayan›flma gösterdiler. Hatta hatta Komisyonda de¤ifltirip de tekrar de¤ifltirmece¤iz diye söz vermifl olmam›za ra¤men Genel Kurulda
dahi iflin arkas›n› b›rakmad›lar. Daha evvel noterlik mesle¤inden gelmifl olan say›n milletvekillerini de iflin takibine de memur ettiler bir anlamda.
Ben Say›n Genel Baflkana dedim ki, efendim Türk Ticaret Kanununda bir de¤ifliklik yap›yoruz, iflte uzun boylu bir fleyler oluyor ve hemen hemen kanunun pek
çok bölümü de¤ifliyor, biz flirketlerin genel kurullar›na hükûmet komiseri veya
Bakanl›k temsilcisi göndeririz. Acaba bir flirketin serbest muhasebeci, malî müflaviri, defterini tutan, beyan›n› veren, sosyal güvenlik müesseseleriyle iliflkisini
kuran, yani onun beyan›na dayal› olarak, onun müteselsil kefaletine dayal› olarak, onu muhatap olan iflte bir maliye sisteminin çal›flt›¤› bir ülkede acaba o flirketin serbest muhasebeci, malî müflaviri, defterini tutan kifli, Oda üyesi, nitelikleri olan, iflte belli e¤itimi alm›fl acaba genel kurullar›n› da bunlar yapsalar, ama
ortaklar, ortaklar deseler ki, efendim biz güvenmiyoruz bu muhasebeciye, yani
biz mutlaka bir hükûmet komiseri isteriz derlerse de biz o zaman bir hükûmet
komiseri versek, yani flimdiki sistemde oldu¤u gibi, olmaz m› dedim. Say›n Genel Baflkan dedi ki çok iyi olur.
fiimdi, ben bunu yeniden yap›lanan Türkiye’nin,yeniden dizayn edilen Türk Ticaret Kanunu haz›rlayanlara anlatamad›m. Yani, düflünebiliyor musunuz, yani
sonuçta genel kurullar malumunuz Ticaret Sicilinde kayd› olmad›¤› takdirde geçerlili¤i olmayan ifllerdir, yani sonuçlar›na karfl› mahkeme yolu aç›kt›r, yarg› kararlar› gelmedikçe kesinleflmifl bir husus söz konusu de¤ildir, ihtilaflar›n çözümüyle ilgili her türlü yol vard›r. Kald› ki, siz bunu en iyi flekilde icra edilmesini teminen ciddî bir e¤itim de verebilirsiniz, standart da ortaya koyabilirseniz,
ama anlatamad›k ve bir mesafe de flu ana kadar alamad›k.
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Meselâ, bir husus, bunun gibi birçok alan›, yani ben bunu bir örnek olsun diye
söylüyorum. Kamu eliyle yap›lan iflleri ancak sivil organizasyonlar veya meslek
kurulufllar› eliyle yapabilir hâle getirdi¤iniz zaman devleti küçültmeniz mümkün, devleti baz› sahalardan çekmeniz mümkün. Aksi takdirde ayn› iflleri siz
yapmaya devam etti¤iniz müddetçe onu yapacak kadar insana, onu yapacak kadar kayna¤a ihtiyac›n›z olmaya devam edecek demektir.
Bakanl›¤›m›z birçok yasal düzenleme çal›flmas›na aktif kat›l›m sa¤lamakta, bu
çerçevede yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesine yönelik olarak flirket kuruluflu teknik komitesi çal›flmalar›n› tamamlam›fl bulunmaktad›r. Malumunuz bu Yat›r›m
Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu alt›nda Türkiye’de yat›r›m ortam›n›
iyilefltirmek maksad›yla oluflturulmufl 10 adet alt grup var.
Biz Bakanl›k olarak bu gruplardan flirket kuruluflu, KOB‹ Teknik Komitesi, s›nai ve fikri mülkiyet haklar› gibi üst teknik komitede görev al›yoruz. Bunlardan
kendisine verilen görevi tamamlayan tek komite, flirket kuruluflunun basitlefltirilmesiyle ilgili komitedir. Onu da yine sizler yak›ndan bildi¤iniz gibi üç aflamaya inmifl ve çok basit bir bürokratik süreç sonras›nda flirketler art›k kurulur hâle
gelmifltir.
Yine günümüz dünyas›n›n gereklerini dikkate ald›¤›m›zda önümüzdeki dönemde önemi daha fazla anlafl›lacak olan e-imza ve e-ticarete iliflkin konulara iliflkin
düzenlemeler de devam etmektedir. Biz bu konuda flöyle bir önerim olsun arzu
ediyorum, buraya gelmeden önce ne yapabiliriz diye düflündü¤ümde.
Özellikle Bakanl›¤›m›z ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü ile Türk Ticaret Kanunu
kapsam›ndaki ve e-ticaret ve e-imza kapsam›ndaki ifllemlerin takibi ve neticelendirilmesinde ortak bir görüfl oluflturabilmek maksad›yla birlikle Bakanl›¤›m›z
‹fltirak Genel Müdürlü¤ü aras›nda bir komisyon oluflturup en az›ndan belli aral›klarla toplanan ve bu talepleri de¤erlendiren bir platformu oluflturabiliriz diye
düflünüyorum.
Bir di¤er önemli konu efendim, evrensel kabul görmüfl tüketici haklar› çerçevesinde haz›rlanarak 1995 tarihinde yürürlü¤e giren 4077 Say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunda önemli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bunu özellikle
vurgulamakta yarar görüyorum. Çünkü, flimdi bahsedece¤im sözleflmelerdeki
haks›z flarts›z, devre tatil, paket tur ve mesafeli sözleflmeler gibi tüketicilerin
gündelik hayatlar›nda s›kça taraf olduklar› yeni konularda düzenlemeler yap›lm›fl, bu konuda AB mevzuat›na uyum temin edilmifl, paralelinde Türk Ticaret
Kanunundaki uyum da sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Yine kamuda yeniden yap›lanma çal›flmalar› kapsam›nda Bakanl›¤›m›z merkez
birimlerinde yürütülmekte olan icraî nitelik tafl›yan görev ve hizmetlerin büyük
ço¤unlu¤unun yerel birimlere ve sivil toplum kurulufllar›na devredilmesi anlay›fl›nda ciddî mesafe kat etmifl bulunuyoruz.
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Bu kapsamda nihaî olarak sizlere bir Avrupa Birli¤i ile ilgili de ne yapt›¤›m›zdan bahsetmek istiyorum. Avrupa Birli¤i müzakere sürecinde hepinizin bildi¤i
gibi 36 konu bafll›¤› olup bunlardan 11 tanesi Bakanl›¤›m›z› do¤rudan ve dolayl› olarak ilgilendirmektedir. Günümüz dünyas›nda ekonomik iliflkilerin fiziki s›n›rlar› h›zla ortadan kalkmakta, devlet küçülerek baz› görev ve yetkilerini ilgili
sivil toplum kurulufllar›na devretmektedir. Devletin asli fonksiyonu hukukî çerçeveyi belirlemek, düzenlemek, denetlemek ve koordinasyonunu sa¤lamak noktas›nda olmal›d›r fikri, çok genel kabul görmektedir.
Kamusal sorumluluk üstelenen meslek örgütlerini ve de¤erli mensuplar›n›n bireysel oto kontrol mekanizmalar›n› daha fleffaf ve etkin hâle getirmelerinin de
burada öneminin göz ard› edilmeyece¤ini vurgulamakta yarar vard›r.
Bireylerin ve örgütlerin çal›flma prensipleri kanuni bir platform üzerine infla
edilmeli, kamu otoritesinin mesleki kurulufllar üzerindeki denetim erki zafiyete
u¤rat›lmadan da bu birliktelik sa¤lanmal›d›r diye düflünüyoruz.
Ulusal Muhasebe Denetim Sempozyumlar›n›n d›fl dünyayla ortak bir payda düzenlenmesi hem kamu, hem de özel sektör aç›s›ndan faydal› aç›l›mlar sa¤layacakt›r kanaatimdeydim.
Ben bu duygu ve düflüncelerle hepinizi tekrar sayg›yla selaml›yorum. Yine eme¤i geçenlere çok teflekkür ediyorum, baflar›l› sonuçlara vesile olmas›n› diliyorum.
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PANEL OTURUMU
“Ekonomik Kalk›nma ‹çin Muhasebe Denetim Mesle¤i"
Oturum Baflkan›: Yrd. Doç. Dr. Masum TÜRKER
(Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakan›)

Yücel AKDEM‹R- Sempozyumun son etkinli¤i olarak Paneli yönetmek üzere
Say›n Doktor Doruk Sanl›’y› davet ediyorum.
Doruk SANLI- Say›n kat›l›mc›lar, bugün 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayram›, bu özel günde ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›n›n düzenledi¤i bu güzel etkinli¤in ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›za ve mesle¤imize katk› sunmas› dile¤iyle bayram›n›z› kutlar, sayg›lar sunar›m.
Yücel AKDEM‹R- Paneli yönetmek üzere Say›n Masum Türker’i davet ediyorum.
Masum TÜRKER- De¤erli konuklar, Say›n Müsteflar, de¤erli hocalar›m, de¤erli meslektafllar›m; hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
Ben zamandan kazanmak ve son günü h›zl› bir flekilde de¤erlendirmek için önce panelistleri davet etmek istiyorum.
Gelirler Genel Müdürlü¤ü Daire Baflkan› Say›n Mustafa Erdin.
Sermaye Piyasas› Kurulu Muhasebe Standartlar› Dairesi Baflkan› ve ayn› zamanda Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Say›n Doktor
Zafer Sayar.
Türkiye’deki bir elin parmaklar› kadar az olan gerçek vergi hukukçusu Say›n
Veysi Sevi¤.
Türkiye’de özellikle hepimizin endifleli oldu¤u ve devlete ait kurumlar›n blok
olarak sat›l›p birilerine peflkefl çekilmesi endiflesini tafl›d›¤›m›z günlerde baflar›l› bir halka ikinci kez aç›lmay› sa¤layan PETK‹M Genel Müdürü Say›n Kenan
Yavuz.
Ve bugün biraz önce benim rolümü üstlenen, ama inflallah gelecekte Türkiye’yi
yönetecek genç Doktor Doruk Sanl›’n›n babas› Nail Sanl›.
Evet, biraz evvel ça¤r› yaparken Nail Beyi dikkat ederseniz TÜRMOB Genel
Sekreteri diye ça¤›rmad›m. Bir gün gelecek babalar çocuklar›n›n yapt›klar› ifllerle an›lacaklar. Bu da asl›nda günümüzün ve özellikle bizi mesle¤imizin yeni
e¤ilimi, yeni ak›m›d›r.
‹ki günü aflk›n bir süredir tart›fl›lan aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra tart›fl›lan konu-
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lar›n temeli bilgiyle ilgilidir, ama bugün mesle¤imizin yeni geldi¤i nokta ve asl›nda “Corporate Governance” ad›yla söyledi¤imiz, Türkçe’ye her ne kadar kurumsal yönetim olarak yanl›fl tercüme edildiyse de bir etkileflim, bir iletiflimi
kapsayan yönetiflim ya da kurumsal yönetim iletiflimi olarak tercüme edilmesi
gereken bu kavram›n asl›nda tart›fl›lmayan bir k›sm› var, belki gelecek sempozyumlar›n konusu olacak. Bu da gelecekte ne olaca¤›n› tahminlerini de yay›nlama zorunlulu¤u ve bunlar› inceleme noktas›.
Bugün yabanc› meslektafllar›m›z›n bile daha tam çözümleyemedi¤i, ama Türkiye’de, özellikle muhasebe e¤itimi alan›nda 1950’li y›llar›n sonlar›na do¤ru kurulan ‹flletme ‹ktisadi Enstitüsüyle birlikte nakit ak›fl tablosunu geçmifle yönelik
de¤il, gelece¤e yönelik, fon ak›m tablosunu geçmifle yönelik de¤il, gelece¤e yönelik, finansal tablolar› geçmifle yönelik de¤il, gelece¤e yönelik e¤itiminin alt
yap›s› o günden beri kurulmufl olan ve bütün di¤er sonradan kurulan fakülte ve
üniversitelerde de zaman zaman akademik çal›flmalarda kullan›lan bu konu san›yorum ki, önümüzdeki sempozyumlar›n konusu oluflacak ve dünyan›n aray›fl
içinde oldu¤u bu konuya biz de çözüm bulaca¤›z.
fiimdi, ben konuflmac›lara söz vermeden önce, asl›nda yeni bir Oturum Baflkanl›¤› denemek istiyordum, ama Oda Baflkan› Say›n Yahya Ar›kan, beni en sona
b›rak›yor, sonra gelip diyor ki, flu saatte bitir evimize gidelim ya da bir tane
adam al›yor yan›na, beyaz saçl› bir adam, ad› Mevlüt Güven, bir piknik yapacak diyor, hep son oturumu kaynat›yorlar.
Bir dahaki sefere bu oturumu ilk gün alal›m da, hiç olmazsa kaynamas›n.
fiimdi, de¤erli arkadafllar, ben o sistemi uygulamayaca¤›m, ama burada çok de¤erli hocalar›m, de¤erli yöneticiler var. fiimdi, bu tür panelleri yönetmenin flekli de¤iflti art›k bütün dünyada. Panel Baflkan› orada oturur, burada de¤il, mikrofonun yan›nda ki, konuflmac›y› susturmak isterse arac› de¤il, uyar›y› öyle yapar
ve Panel Baflkan› bafllarken konumun aç›l›m›n› yapacak, asl›nda bir bildiri sunarak, yani eski sistem gibi de¤il. Sonra dönüyor o bildirinin her bir paneliste göre yönlendirilmifl sorular›n› yönelterek ve o saate kadar yap›lm›fl tart›flmalara göre tamamlat›yor.
Panelistlerin ikinci turu olmuyor. Yani, yeni uygulamada. Hani biz de diyorlar
ya, flimdi sen sözlerini tamamla, sonra ikinci kere söz vereyim. ‹kinci turu olmuyor, ondan sonra mikrofonlar geziniyor, çünkü ad› panel ve amaç buradaki konuflmalar›n aç›l›m› verdikleri konularda dinleyicilerin kat›l›m›n sa¤layarak bir
sonuca ulaflmakt›r.
Diyelim ki, bir arkadafl›m›z el kald›rd›, bir konu söyledi, e¤er panelistlerden birisinin söyleyecek bir fleyi varsa o da sanki salonda oturan birisiymifl gibi an›nda yan›t› veriyor, sonra di¤erleri di¤erleri, en sonra panel baflkan› bir özetle bitiriyor.
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fiimdi, ben konuyu flöyle açmak istiyorum. Acaba bu konufltuklar›m›z›n çerçevesinde muhasebenin genel fonksiyonu nedir? Ve bu fonksiyonlar› en iyi biçimde yerine nas›l getiririz? Bizim asl›nda ekonomik kalk›nma ve muhasebe mesle¤i, ki buradaki denetim kavram›n› ç›kart›rsak esas dünyada konuflulan muhasebe mesle¤i denetim mesle¤idir. Muhasebe denetçi demektir, asla defter tutucu
de¤ildir. Onun yabanc› dilde de ad› “book keeper” dir, bizim Türkçe tercümesi
kâtipti ve yan ifltir, o defter tutma iflinin asli sonucu finansal raporlar› haz›rlamakt›r, do¤ru bilgiyi gündeme getirmektir.
fiimdi, bu noktada bakt›¤›m›z zaman, Ulusal olarak da VII.’sini gerçeklefltirdi¤imiz bu Sempozyumda muhasebenin temel fonksiyonu ben burada yap›lan konuflmalar›n da ›fl›¤›nda flöyle bir sonuca var›ld›¤›n› düflünüyorum ve bu sonucu
da biraz evvel de¤erli müsteflar hizmeti düzenleyici bir kurum olarak reel sektör
ad›na da ayn› flekilde de tan›mlam›fl oldu.
Finansal konularda do¤ruya ulaflmakt›r. Yani, asl›nda muhasebenin tan›m›n› yeniden yapacak olursak finansal konularda do¤ruya ulaflmakt›r, buradan yola
ç›kt›¤›m›z zaman da günümüzde bir iflletmenin ve dolay›s›yla kamuyu da katarsak tüm ülkelerin varl›klar› üzerindeki güç ancak muhasebecilere emanet edilebilir. Neden? Çünkü, finansal konularda do¤ruya ulaflmay› hedefledi¤i için.
Bu nedenle muhasebe mesle¤inin yard›m›yla ve muhasebe tekni¤inin yard›m›yla ancak baflkalar›n›n varl›klar› korunabilir ve bunlar üzerinde de güç belirlenir.
fiimdi, bu noktadan hareket ederek panelistlere söz vermeden önce muhasebenin ölçme, de¤erlendirme ile do¤ru ve gerçek bilgiyi onaylanarak raporlama.
Buradaki onaylamay› bizim Maliyedeki tasdik gibi alg›lamay›n. Yani, rapor verip de imzalad›¤›m›z zaman art›k bana inan›n, ben mutemet bir adam›m, bu bilgiler do¤rudur, ancak flüphelenirseniz gidip baflkas›na bakt›r›n demektir. Onaylamak mühürlemek manas›nda de¤ildir. Onaylanarak raporlama fleklinde tan›mlad›¤›m›zda muhasebe meslek mensuplar›n›n bence yeni ifllevi, yeni tan›m› her
bir muhasebeci birer finansal bilgi iletiflimcidir.
Bu son sözüm. Sunufl bildirisinde gerek IFAC’›n Genel Baflkan›n›n belirtti¤i,
gerekse de de¤erli Hocam›z Say›n Mustafa Aysan’›n 1968 y›l›ndan beri sözünü
etti¤i doçentlik tezinde bir genel müdürle görüflme yaparak ilk defa akademisyenlikte bir uygulama görüflmesiyle yola ç›kt›¤›nda o günden bugüne gelinen
yol ve bir türlü aray›fl›n› tamamlad›¤›m›z ifl muhasebe meslek mensubunun iletiflimci, son söz söyleyen, yarg›ya varmas›n› sa¤layan kifli oldu¤u noktas›nda,
özellikle düzenleyicilerin, devletin, Türkiye’de egemen olan güçlerle egemenlerin yan›nda hareket edenlerin geliflmeyi önlemek ad›na bir türlü gündeme getirmedikleri konudur.
fiimdi, bu tan›mlarla uygun olarak ben biraz Türkiye hakk›nda da bilgi vermek
istiyorum. Türkiye’de ekonomik kalk›nmayla muhasebe mesle¤i aras›ndaki ilifl-
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kiye ilk teflhis 1950 y›l›nda Dünya Bankas›n›n Türkiye ile ilgili haz›rlad›¤› raporda yer verilmifltir.
Ve o raporda Türkiye’deki ekonomik geliflmenin sa¤lanabilmesi için muhakkak
bilgileri onaylayacak, raporlayacak bir muhasebe mesle¤inin kurulmas› gerekti¤i gündeme getirilmifltir.
Ve o raporun gereklerini maalesef bizim düzenleyicilerimiz, o zamanki devlet
erkimiz, bu iflle ilgili olarak ilkini bafllatt›lar millî gelir hesaplar›n› sa¤lam tutal›m meselesiyle ve muhasebe mesle¤ini kenarda b›rakt›lar. Ama, onun mücadelesini, özellikle burada say›yla ve bundan sonras› için an›lmas› ad›na söylüyorum. Muhasebe uygulamac›lar› bafllatmam›flt›r. Ben, muhasebe uygulay›c›s› olarak döndü¤üm zaman, bakt›¤›m zaman böyle bir meslek kurulmas› gereklili¤inin ilk önderleri, öncüleri üniversitedeki ö¤retim üyeleri olmufltur ve Türkiye’deki Muhasebe Kongresini ilk 1957 y›l›nda Türk Ticaret Kanununa paralel
olarak toparlama görevini uygulay›c›lar› da içine alarak ve ilk defa Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde ve onun önderli¤inde üniversite ö¤retim üyeleri toplam›flt›r ve ondan sonra ö¤retim üyeleri bu yetkiyi, bu hakk› o tarihte üyelerinin
üçte biri uygulay›c› üçte ikisi akademisyenlerden oluflan TMUD’a vermifltir ve
Birinci Kongrenin karar sonucu ülkemizde muhasebe mesle¤inin yasal bir statüye kavuflturulmas› olmufltur, yani flu anda TÜRMOB’un yönetti¤i Kongrenin,
Kongreyi kuranlar›n sahipleri taraf›ndan vasi olarak tayin etti¤i Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i de yasal düzenleme gerçekleflti¤i için bu sefer emanetini as›l sahibi TÜRMOB’a devretmifltir.
Sonra bu çal›flmalar devam etmifl, biraz evvel sözünü söyledi¤im ‹flletme ‹ktisad› Enstitüsünde K‹T’lerle ilgili çok güzel, bugün de geçerli olan tavsiyeler içeren bir rapor haz›rlanm›flt›r. Bu rapor üzerinde tek düzen hesap sistemi, muhasebenin yeknesaklaflt›r›lmas› ve hiç gündeme fazla getirilmeyen raporlama ile ilgili çok güzel 7-8 ciltlik bir düzenleme yap›lm›flt›r.
Asl›nda hani ç›k›p devrim diye konufluyoruz ya 1992’deki tek düzen hesap plan›n›. Devlet Planlama Teflkilat›ndan zaman›nda, 1967’de bafllat›l›p yay›nlanan o
plana bak›n, yüzde 95’i o hesap plan›d›r, oradaki muhasebe ilkeleridir.
Bu arada o tarihlerde Robert Kolejde misafir hoca olarak çal›flan bir Amerikal›,
Lee Sedler Türkiye ekonomisini incelemifl ve özellikle ekonomik geliflmede
muhasebe mesle¤inin fonksiyonu diye çok güzel bir çal›flma yay›nlam›fl, bütün
dünyada yay›nlanan o çal›flmada uygulama Türkiye’dir, örnek gösterilen Türkiye’dir. Türkiye’deki muhasebenin eksikli¤inden dolay› gelir da¤›l›m›n›n çarp›kl›¤›, haks›z zenginleflmeyi, yolsuzlu¤u, bütün bu konular›n nas›l oldu¤u Lee
Sedler’in Türkiye’yi bir örnek olarak gösterip yapt›¤› çal›flmad›r.
Türkiye’de bu çal›flmalar yap›l›rken, bak›n neden geri kalmad›¤›m›z› ve son sözümü de bizim geçti¤imiz hafta Brüksel’de Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu Baflkan›yla yapt›¤›m›z bir konuflmaya ba¤lamak istiyorum.
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Ayn› tarihlerde bir Hollandal› hoca bu konuda çal›flma yapmaya bafll›yor, ama
kamuoyuna o Hollandal› profesörden daha da etkin, yayg›n bir flekilde Enthoven
adl› bir Amerikal›, ki bu Türkiye’ye de iki kez gelip bu konular› bizle konuflmufltur. “Ekonomik Geliflme ve Muhasebe” diye bir kitap yay›nl›yor. Sonra Amerikal›lar bu ifle ilgi duyuyorlar. 1976 y›l›nda Enthoven Amerika Muhasebeciler
Birli¤inde bu flekilde düzenlenen bir kongrede bildiri sunuyor ama, bu bildirinin
bir özelli¤i var. Küreselleflmenin aç›l›m›n› sa¤layacak flekilde üçüncü dünya ülkelerini katarak bildiriyi sunuyor ve sonra üçüncü dünya ülkelerinde muhasebenin geliflmesinin önemini içeren bir kitap yaz›yor.
fiimdi, Türkiye yine geri de¤il buradan. Aradan 4 y›l geçiyor, 4 y›l sonra, 1980
y›l›nda Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i düzenledi¤i ve o tarihte Kongre
Baflkanl›¤›n› de¤erli Hocam›z Profesör Mustafa Aysan’›n yapt›¤› Türkiye Muhasebe Kongresinin ad› “Ekonomik Kalk›nma ve Muhasebe”dir ve orada çok
de¤erli bildiriler yay›nlanm›flt›r. O bildiriler ve öncesine tan›kl›k eden ve kitap
hâlinde flu anda bas›lm›fl olan baz› seminerlerde ad› “Corporate Governance” olmamak üzere konuflulan bütün konular orada bildiri halindedir.
fiimdi, ben bu aç›l›m› niye yap›yorum? Onun faydas›n› bugün biraz evvel de¤erli Müsteflar›m›z›n tan›t›m›n› yapt›¤› Türk Ticaret Kanunu tasar›s›nda görüyoruz.
Çünkü, o çal›flmalara sürekli hukukçular kat›ld›. Yani, Say›n Ünal Tekinalp o
zaman doçentken, daha k›demli asistan doktorken kat›ld›, orada tart›flt›¤› bu fikirlerin önemli bir k›sm› ve o tarihlerde yazd›¤› özel bir rapor var, Türk Ticaret
Kanununda Denetim Sistemi, biraz evvel Say›n Müsteflar›m›z›n dedi¤i gibi olmal› fleklinde. Kurul kald›r›lmal›, bu ifli kurulacak meslek mensuplar› yapmal›
fleklindeydi.
Bunu özellikle belirtiyorum. Bu tür toplant›lar›n faydas› gelecekteki düzenlemelerin lehimize olmas› yönünde düzenleyicilere fikir de vermifl oluyor. Ve en
önemlisini söylemek istiyorum Türkiye’de. fiu anda tart›fl›lan, WEB sitesinde
yay›nlanmas› konu faaliyet raporlar›yla ilgili de Türkiye’de özel bir seminerde
her taraf› ayr› ayr› incelenmifltir. Yani, katma de¤er tablosunun nas›l olmas› gerekti¤inden, insan kaynaklar›n›n faaliyet raporlar›nda muhasebecinin denetiminde, onun güvenli¤inde nas›l olmas› gerekti¤i sunulmufltur.
fiimdi, bütün bu anlatt›klar›m›n yan›na bir iflaret koymak istiyorum. Yap›lan bütün dünya muhasebe kongrelerinde o güne kadar muhasebe ve ekonomik kalk›nma aras›nda hiç iliflki konuflulmam›flt›r. ‹lk defa 1982 y›l›nda yap›lan Dünya
Muhasebe Kongresi Meksika’da, geri kalm›fl bir ülkede yap›ld›¤› için, öyle nitelendiriliyor, ilk defa o gün bütün dünyaya art›k ekonomik geliflme, kalk›nma
ve muhasebe aras›ndaki iliflkinin önemi anons ediliyor, bildiriliyor, duyuruluyor.
fiimdi, bütün bunlar olurken bu geliflme yan›nda bizim Türkiye’nin maalesef geri kalmas›na, flu anda SPK’da birçok tahtan›n kapanmas›na, birçok bankan›n bi-
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lançosunun fliflirilerek sonradan el konulmas›na neden olan bir baflka yayg›n kan› var, onu da Say›n Müsteflar›n söyledi¤ine, ben de biraz hem milletvekili hem
Bakan olarak yaflad›¤›m için. Efendim, Avrupa Birli¤inde böyle var, d›fl ülkelerde flöyle var, flunu flöyle yap›yorlar derler ve Türkiye’nin hep aleyhinde muhasebe dikkat edilsin yetkin olmayan kiflilerin yetkin gözükmesi sonucunda bozulmufl, dejenere edilmifltir.
Biz bunu engellemek için Türkiye’de denetim standartlar› kurmaya kalk›flt›¤›m›z zaman bir tek maddedir ve o maddenin ç›kmamas› için akl›n›za gelebilecek
bütün kesimler mücadele etmifltir.
Bakanlara gitmifller, milletvekillerini ayarlad›lar, uyuyor musunuz orada, meslek elden gidiyor, fludur budur diye. Halbuki o Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu bugün Türkiye’nin yanl›fl yola giderilmesini engelleyecek tek maddedir
ve asla bir kanun ç›kar›lmamal›, çünkü o madde çok güçlendirilmifl bir maddedir.
Bir tek eksiklikleri vard›r, orada finans kaynaklar› azd›r. Ben buradaki bütün camiaya sesleniyorum. Yani, ifl alemini temsil eden PETK‹M’in Genel Müdüründen muhasebeciye varana kadar, bütün Oda baflkanlar› bir fon kurun, her Odaya
bir tas koyun, bir delik aç›n, oraya millet para koysun. Hani UNICEF’e toplan›r
ya, o paray› bu Standartlar Kuruluna gönderelim bir kanunla etkinli¤i azalmas›n. Çünkü, ihtiyaçlar› parad›r, fondur, fonu eksiktir. O zaman bunu yaparken bilinçli yapt›k.
fiimdi, o çok güçlü maddeyi kanuna dönüfltürmek ad› alt›nda yozlaflt›racaklar.
Bunun son örne¤ini flöyle söylemek istiyorum. Birdenbire Türkiye’de bir hava
yay›lmaya bafllad›, bana da gelmeye bafllad›. Efendim, bu enflâsyon muhasebesini bu y›l Sermaye Piyasas› Kurulu uygulayacak m›? Niye uygulas›n ki, enflâsyon düfltü. Türkiye’yi zaten biz ihbar ediyoruz, Türkiye’de yolsuzluk raporu yay›nlan›yor, al›n bak›n alt›nda Türkiye’de de faaliyette bulunan flirketlerin ismi
var. TÜRMOB Baflkan›, Oda baflkanlar› bir daha böyle bir rapor gördü¤ünüz zaman o flirketlere söyleyin genel merkezleriyle konuflsunlar, Türkiye’de bunu tespit etmek için kimlerle konufltuklar›n› söylesinler. Çünkü, o her bir rapor Türkiye’nin dünyadaki kredi maliyetini art›r›yor, riskini yüksek gösteriyor ve biz de
hiç kayna¤›na bakamadan ç›k›p kürsülerde Türkiye yolsuzlukta birinci, Türkiye
fleffafl›kta sonunca diye konufluyoruz.
fiimdi, ayn› fley yap›ld›, dendi ki enflâsyon muhasebesini yay›nlama mecburiyetini Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu istiyor, emrediyor. Geçen hafta
Brüksel’de bu Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu Baflkan› David Tweedy ile beraberdik. Orada da Sermaye Piyasas› Kurulu’ndan da arkadafllar vard›. Böyle diyor ne dersiniz dediler, dur bir dakika bunun bir yolunu çevirelim
dedik. Hakikaten yolunu çevirdik ayn› masada yeme¤e oturduk.
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Sorduk, sizin, her ülkenin enflâsyon muhasebesini uygulamak için bir böyle özel
tamiminiz var m›? Ne münasebet dedi, biz düzenleyiciyiz dedi, biz hiçbir ülkenin iç ifline kar›flmay›z.
fiimdi, bunu niye söylüyorum? Art›k dünyada böyle oluyor, flu ifl böyle oluyor
demeyin. Bu Kongreye bile Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu Baflkan›
gelebiliyorsa, e¤er flu anda IFAC’›n bütün toplant›lar›na gözlemci olarak Kongre Baflkan› s›fat›yla Profesör Doktor Recep Pekdemir kat›l›yorsa, e¤er flu anda
bu bölgede bütün ülkelerin muhasebe kongrelerine Akdeniz Ülkeleri Baflkan› s›fat›yla ben de ça¤r›l›yorsam, Abi Kurulufl Baflkan› olarak, Abi olarak Mehmet
Timur olmazsa olmaz diye ça¤r›l›p kurullar›nda konuflturuluyorsa flunu unutmay›n. Dünyada al›nan nefesi biliyoruz.
Ve bir örnek de vermek istiyorum, birazdan de¤erli hocam›za verece¤im, Say›n
Profesör Nejat Bozkurt’a. Daha 15 gün önce demiyorum, 1 hafta önce yay›nlanan Muhasebe Denetim Mesle¤inin E¤itimi ile ilgili standart ç›kt›¤› günün ertesi gün bizim elimizdedir, an›nda gönderiliyor.
Onun için devlette bu ifli düzenleyenler, bir ifl yaparken her konuyla ilgili bu iflin
erbaplar›, uzmanlar› var. D›flar›n›n yan› s›ra art›k içeriye kulak veriniz ve Türkiye’nin büyümesi, ihracat›n hayali olmamas›n›n yolu Türk kaynakl› küresel çal›flan muhasebe flirketlerini yaratmakla geçer, yeterli birikim vard›r.
fiimdi, bu noktadan hareketle iki fleyi söylemek istiyorum. Birisi, Türkiye muhasebe standartlar› haz›rlad›¤› 20 standard› yay›nlas›n art›k. Yay›nlamazsa 1 ay
sonra yürüyüfl yapaca¤›z, kap›s›na dayanaca¤›z, bunu özellikle söylüyorum. Niye? Bir arada da yay›nlamas›n, iki iki yay›nlas›n, üç üç yay›nlas›n, çünkü o zaman dünya kabul etmiyor. Diyor ki, ya siz 22 standard› bir arada kat›l›mc› bir
anlay›flla nas›l yapt›n›z? Bu 20 standart 1992 y›l›ndan beri var, lütfen yay›nlay›n›z, lütfen yay›nlans›n.
‹kinci bir soru, Türkiye’de denetim standartlar› üzerinde yine d›flar›dan böyledir diye bir rivayet var, baflka kurumlar yay›nlamak istiyorlar. Yay›nlayamazlar.
Muhasebeciler aya¤a kalkacaksan›z, bunun için aya¤a kalkman›z lâz›m. Nedenini söyleyeyim. Denetim standartlar›n›n birinci bölümü muhasebe meslek mensubunun niteliklerini düzenler. Bu standartlar› sizin kurulunuz d›fl›nda baflka bir
kurul, baflka bir kurum yay›nlad›¤› zaman genel standartlar ad› alt›nda kimlerin
denetçi oldu¤unu de¤ifltirme, yay›nlama hakk›na sahip olur.
Dünyan›n hiçbir yerinde ve Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonunda denetim standartlar›n› baflka bir kurul, kurum yay›nlam›yor. Muhasebe meslek örgütünün kurdu¤u kurum niteli¤inde, kurul niteli¤inde olan, ama asl› bir komite
olan bir kurul yay›nl›yor. ‹ngiltere’de bu böyledir, Fransa’da böyledir, Almanya’da böyledir. Bütün ülkelerde tek tek arzu edildi¤i zaman tarihiyle, komitenin
iflleyifliyle, statüsüyle veririm.
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fiimdi, deniyor ki, ama efendim TÜRMOB’un yetkisi yok, yapt›r›m› yok, biz yapal›m. SPK’n›n yetkisi yok biliyor musunuz, BDDK’n›n yetkisi yok. Neden?
Diyelim ki denetimi yanl›fl yapt›, SPK ne yapabilir ona? Denetim yapma hakk›n› elinden al›r. Ama ne yap›yor SPK, hat›rlatma yapay›m,TÜRMOB’un Genel
Baflkan Yard›mc›s›yken oldu¤u için biliyorum, flimdi de devam ediyor. TÜRMOB’a yaz› yaz›yor bu adam› cezaland›r diyor, Disiplin Kurulu cezas›na vermek, meslekten ihraç etme yetkisi yaln›z ve yaln›z TÜRMOB’da var.
fiimdi, bu konuda kafalar kar›fl›yor. Peki ne yapacak SPK? SPK bu standartlara
bakacak, diyecek ki, bu standartlara ilaveten ek flu standartlar› istiyorum, hakl›d›r. Yani, meselâ diyebilir ki, 3 y›l denetim iflinde çal›flma mecburiyeti ekliyorum buna, asgari standartta ekleme yapar ve referans verir.
fiu an dünyadaki bütün kurullar meslek örgütünün yay›nlad›¤› standartlara referans vermektedir. Türkiye’de de kitab› tercüme edilmifl, Arthur Holmes’un çok
önemli bir lâf› vard›r. Denetimde ba¤›ms›zl›k mesle¤in kendi kendini yönetmesiyle sa¤lan›r der. Mesle¤in de kendi kendini yönetmesi standartlarla ilgilidir.
fiimdi, bu toparlamay› yapmam›m nedeni flu: Ve konuflmay› da farkl› bir çizgiden bafllatarak alaca¤›m. Hem nereye nas›l varmam›z gerekti¤ini çok sa¤l›kl›
kararlaflt›rmal›y›z. Hem de biz bu Panelde sizleri de bu tart›flmalara sokabilmek
için bir kere hiçbir kiflinin konuflmas›n› s›n›rland›rm›yorum. Yani, isterse hoca 1
saat konuflabilir, isterse yar›m saat ama, bir ricas› var bizden Yahya Beyin saat
1’de bitirmemizi istiyor.
Efendim, ben ilk sözü izin verirseniz hem bürokraside bürokratik engellerin alt›nda hem de asl›nda bir ifl alemi, bir CEO görevi gören PETK‹M’in Genel Müdürü Say›n Kenan Yavuz’a vereyim. Çünkü, esas onlar bu ekonomik kalk›nmada muhasebeden ne istediklerini söyleyecekler ki, bizim meslekten de olan arkadafllar›m›z rahatl›kla bu çözümleri olufltursunlar.
Buyurun efendim söz sizin, ister buradan, ister oradan konuflabilirsiniz.
De¤erli arkadafllar, ça¤r› düzeyine göre yapm›fllar ama, Kenan Beyi en öne koymal›y›z. Yani, di¤er arkadafllarla birlikte müflteri ne istiyor bir onu görelim önce. Yani, biz konuflup da sonra müflteriye konufl denmez. Yo devlet de müflteri
burada, bizim burada hepsi, bütün herkes Nail Sanl›’n›n müflterisi.
Vallahi flimdi bu da bir geliflme, Maliye bize müflteri diyorsa biz demek ki onun
veli nimetiyiz.
Kenan YAVUZ- Say›n Bakan›m teflekkür ederim.
Böylesine nezih bir toplulu¤a, ülkemizin önemli önderlerinin önünde, ülkemizin
Say›n Bakan›m›z›n da biraz önce söylemifl oldu¤u gibi bir elin befl parma¤›n›
geçmeyen kurumlardan birinin temsilcisi olarak sizlere hitap etmekten gurur ve
onur duyuyorum.
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Hem bürokrasinin önemli temsilcilerinin, Say›n Müsteflar›m›z, özel sektöre ve
devlet sektörüne hizmet veren, kurumlar› yönlendiren seçkin bir topluluk önünde biraz ben de Say›n Bakan›m›n stiline uyarak farkl› olmaya çal›flaca¤›m.
Gördü¤ünüz bu resimde PETK‹M’i, öncelikle PETK‹M’i üç-befl cümleyle müsaade ederseniz anlatmak istiyorum.
Bu tabloyu Türkiye 1965’li y›llarda henüz daha Kore, Japonya, Çin, Hindistan,
‹ran, Suudi Arabistan ortada yokken plânlam›fl, petrokimya ve rafineri entegrasyonu üzerine oturan Yar›mca ve Alia¤a Komplekslerini planlamada baflarm›fl
bir ülke.
O y›llarda dünyada henüz biraz önce saym›fl oldu¤um ülkelerin hiçbirinde petrokimya yok, rafineriler var ama, petrokimya yok. Gerçek zenginli¤in, bugünkü
dünyan›n da gerçek zenginli¤inin petrokimya oldu¤unu ve bu sektörde olmayan
bir ülkenin ihracat ve ekonomik güç olma iddias›n› olamayaca¤›n› gören ülke,
35 y›l önce bunu gören ülke bu planlamay› baflarm›fl ve bu planlama bugünkü
rekabet gerçekli¤ini de içerisine alan ve o öngörüyü o günden planlamay› baflarm›fl bir ülke.
Nedir bu gerçek? Bugün de bu sektörde olmak istiyorsan›z iki temel unsurdan
birine sahip olmak zorundas›n›z. Ya petrolünüz ve do¤algaz›n›z olacak ya da rafineri petrokimya enerji entegrasyonu üzerine oturan bir süper yat›r›m›n›z olacak.
Dolay›s›yla, petrole ve do¤algaza sahip olmayan ülkemiz o zaman demifl, rafineri petrokimya entegrasyonu, enerji entegrasyonu ve lojistik entegrasyonu içeren bir planlama gereklefltireyim ve Yar›mca’ya ve Alia¤a’ya rafineri, petrokimya kuray›m demifl ve yola ç›km›fl. Önce Yar›mca’y›, daha sonra 1974 y›l›nda
bafllayan süreçte 1985 y›l›nda Alia¤a kompleksini devreye alm›fl.
Sonra ne olmufl? 2 y›l sonra demifller ki, biz bunu yapt›k, baflard›k ama, bundan
sonras›n› götüremeyiz, biz bu ifli beceremeyiz, bunu, bunlar› elimizden ç›karal›m. Sonra 1987 y›l›nda bu kurumlar özellefltirme kapsam›na al›nm›fl, ondan
sonra da bu uzun ince yol, bitmez tükenmez yolun bafllang›c›na girmifliz. Ve bu
bitmez tükenmez yolun bugünkü gelinen aflamas›nda 35 y›l önce daha ortada olmayan ülkeler bizi sollay›p, h›zla yan›m›zdan geçip bugün bizim sahip oldu¤umuz de¤erlerin 8-10 kat› büyüklükte flirketlerle dünya arenas›nda at koflturuyorlar. Biz ise yaratm›fl oldu¤umuz kaynaklar› israf etme maharetine sahip olma
noktas›nda çok cömert bir toplum olarak kurumlar› ne yaz›k ki olmalar› gereken
yere getirememifliz.
Bak›n, öyle tart›flmalar yaflanm›fl ki Türkiye’de, efendim bizim do¤algaz›m›z ve
petrolümüz yok, petrokimyada ne iflimiz var. Peki, Hindistan’da petrol mü var,
Çin’de petrol mü var, Japonya’da petrol mü var, Almanya’da petrol mü var, Belçika’da, ‹talya’da, ‹spanya’da, Avusturya’da petrol mü var.
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Bu ülkelerin her biri Orta Do¤udan petrolü tafl›yorlar ve rafineri petrokimya entegrasyonuna dayanan 10’ar, 20’fler milyar dolar cirolar› olan flirketler yaratm›fllar. Ve dünyada bizden baflka da petrokimya ile rafineriyi birbirinden ay›rarak
ayr› ayr› yönetmeye çal›flan baflka bir ülke de yok.
fiimdi, konumuzun devam›na gelince, denetim düflüncesi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda bu kurumlar› en çok s›kan, en çok üzen de onlar›n karar alma mekanizmalar›n› çökerten yöneticileri risk alma noktas›nda muhafazakâr olmalar›na neden
olan Türkiye’nin denetim düflüncesidir.
Türkiye’deki ne özel sektörde, ne de devlet sektöründe denetim düflüncesi yanl›flt›r, kökünden yanl›flt›r. Neden? Bu yanl›fl devletin yap›lanma modelinin denetime yans›mas›d›r, potansiyel h›rs›z arama mekanizmas›d›r.
fiimdi, devlet bir kurum yarat›yor ya da bir flirket, özel sektör yap›yorsunuz, bafl›na bir yönetici koyuyorsunuz, sonra da diyorsunuz ki, ben bu flirketi denetleyece¤im, bir de iki tane arkadafl görevlendiriyorsunuz, iflte ismine ne koyarsan›z
koyun. Daha onlar bu kimli¤i kendi üstlerine geçirir geçirmez kendilerini bu kurumlar›n yöneticilerinin tam h›rs›zl›k yaparken ifl bafl›nda yakalamak üzere görevlendirilmifl bir psikozun içerisine sokuveriyorlar.
Böyle bir denetim mekanizmas›ndan kesinlikle fayda ve verim ç›km›yor. Denetim yönetimin önünü açan, flirketlerin verimlilik yaratma noktas›nda iyilefltirmeye aç›k alanlar›n›n öne ç›kar›lmas›n› sa¤layan ve hukukî çerçevenin içerisinde
kalan bir yönetim mekanizmas›n›n olup olmad›¤›n› sorgulayan bir metot, bir
yöntemdir ve buna sahip olmak zorundas›n›z.
Bak›n ben size bir olay anlatay›m. Yönetici oldum 2 ay geçti, ‹zmir’de yafl meyve sebze ihalesine ç›km›fl›z, ‹zmir’de. Yeme¤i daha özellefltirmemifliz, kendi
bünyemizde yap›yoruz, gazetelere ilân vermifliz, internet sayfas›nda yay›nlam›fl›z, bütün Odalara, bütün Borsalara fakslarla bildirmifliz, 2 kifli gelmifl, ‹zmir’de
yafl meyve sebze ihalesi yap›yorsunuz 2 kifli geliyor. En ucu teklifi veren de
A¤ustos ay›nda karpuzu bana 800 bin liraya satacak. Karpuz 800 bin lira, en
ucuz teklif.
fiimdi, bak›n her fley kitab›na uygun, ilân vermiflim, Odalara bildirmiflim, internet sitemde yay›nlam›fl›m, rekabet tam, 2 kifli gelmifl, ne yapay›m 2 kifli gelmifl,
en ucuz teklifi veren de olmufl, karpuz 800 bin lira, basar›m imzay› al›r›m karpuzu. Hangi denetçi bana ne diyebilir, hiç kimse bir fley söyleyemez, her fley kitab›na uygun. Ama, kusura bakmay›n ben arabamla manav›n yan›ndan geçiyorum karpuz 250 bin lira, önüme gelen ka¤›tta 800 bin lira. Y›rtt›m çöpe att›m.
Gidin manavdan al›n dedim.
Böyle fley olur mu? Niye? Çünkü, devlet, ben özel sektörde flefken, çal›fl›rken
telefonumun, arabam›n s›n›r› yoktu, devlete Genel Müdür oldum makam arabama binmeme korkuyorum.
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Bir y›lda ver telefonumu sadece 1 ayl›k kadar kullanabilirmiflim, 1 ayl›k maafl›m
kadar kullanabilirmiflim, maafl›m› söylemeyeyim. Ya bunlarda bir fley yok, burada bir verim yok. E¤er, burada bir marifet olsayd› bu ülke bu duruma düflmezdi. Burada bir fley yok, burada bir kay›p yok, kay›p ve kaçak baflka yerde.
Denetim mekanizmas›, niye bana büyütmüyorsun kardeflim flirketini, ne kadar
kâr ettin, kaç para büyüttün, fiziksel hedefin ne, 10 sene sonra neyi düflünüyorsun? Bugünkü ciro hedefin ne? Yani, Pazar pay›n niye düflüyor, müflterin için
ne yapt›n, bunlar› sorsun bana. Benim arabamla benim telefonumla ne iflin var?
fiimdi, Say›n Bakan sa¤ olsun s›n›r koymad› ama, hani derdim çoktur hangisine
yanay›m, sabaha kadar konuflsam, akflama kadar konuflsam bitmez, ama yine de
süreme dikkat etmeye çal›flaca¤›m.
K‹T’ler, flunu söylemek istiyorum. Ak ve kara yoktur, ülkemizde dayatmalar
vard›r. Bak›n bir örnek daha vermek istiyorum. Avrupa Birli¤i standartlar› deniyor, flimdi 500 milyon dolarl›k bir yat›r›m projeksiyonu var, ya ‹ngiltere’de yap›lacak ya da Türkiye’de yap›lacak. ‹ngiltere’de yapmaya karar veren grup
Türk, yerli bir grubumuz. Biz devreye girdik, dedik ki Türkiye’de yapal›m, birlikte yapal›m, 500 milyon dolar, önemli, çok büyük bir yat›r›m.
Dediler ki, ‹ngiltere Hükûmeti yüzde 25 nakit teflvik veriyor. Allah Allah Avrupa standartlar›nda bu yok. DPT’ye soruyorum ya arkadafl böyle bir fley var m›,
yok diyorlar, ya birisi bir fley söylüyor anlam›yorum ben, var m› yok mu hâlâ
anlayamad›m. Adam diyor ki, arkadafl yüzde 25 ‹ngiltere Hükûmeti bana, yüzde 25 nakit teflvik verecek.
Ben flimdi soruyorum, uzmanlar› olarak da, Avrupa Birli¤i uzmanlar› olarak da,
ya ‹ngiltere Hükûmeti petrokimyaya yüzde 25 nakit teflviki veriyor mu vermiyor mu, flunu bir ö¤renebilsem. Ama, el alt›ndan birçok fleyi yapt›klar›n› biliyoruz, birçok fleyi kitab›na uydurarak gayet güzel yap›yorlar.
Dolay›s›yla, bize dayat›lan kurallar› sorgulamak ve ülkemiz menfaatleri do¤rultusunda baz› fleyleri yapmam›z lâz›m.
K‹T’ler her konuda öncü olmufllar. Muhasebe standartlar› noktas›nda da, tek düze plana geçifl noktas›nda da öncü olmufllard›r. Ancak daha sonra olay›n yönetim muhasebesi ve finansal yönetim mantalitesine oturtma aç›s›ndan da geri kalm›fllar. Neden? Çünkü, muhasebe, yani her fley yap›l›r muhasebe de arkadan
toplar yani, muhasebe baflka bir ifle yaramaz ki, önemli olan üretmektir.
Keflke üretmek olsayd›, üretmeyi de unuttuk, 15 sene boyunca faizle, dövizle kafay› bozdu¤umuz için üretimi de unuttuk. Ama üretim odakl› bir yönetim metodolojisi içerisinde muhasebe, yani zorunluluklardan kaynaklanan bir birim var
orada, iflte bir fleyleri yaz›yorlar, çiziyorlar, yani genel yaklafl›m metodu içerisinde ne yaz›k ki istenilen seviyeye, yani yönetimin önünü stratejik karar almada açan bir zincirin önemli halkalar›ndan bir tanesi ile görüfl flekline gelememifl.
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Meselâ, ben de bir bakt›m Muhasebe Müdürü var, Finansman Müdürü var, Daire Baflkan› var, Genel Müdür Yard›mc›s› var, Muhasebe Müdürüne ba¤l› 7 tane
Müdür Yard›mc›s› var, tam 7 tane. fiöyle ald›m bakt›m organizasyona, yani
mahsup sistemi, mahsubu kesen baflka müdür yard›mc›s›na ba¤l›, mahsuba kontrol eden baflka müdür yard›mc›s›na, giren baflka müdür yard›mc›s›na ba¤l›, ya
acayip bir fley yani. Ya bunu niye böyle yapt›n›z arkadafllar? Ya, arkadafllar
20’fler y›ll›k oldular, hepsine birer unvan vermemiz gerekiyordu, hepsini müdür
yard›mc›s› yapt›k. Çünkü maafllar›na zam yapam›yoruz.
Maafllara zam yapam›yoruz, madem hiç olmazsa müdür yard›mc›s› olsunlar da
unvan als›nlar. Ya buras› askeri müze mi, yani böyle fley olur mu. Bir y›ll›k adam› müdür yapars›n›z, 30 y›ll›k adam mahsup kesmeye devam eder. Ça¤ art›k
tecrübe dönemi de¤il. Art›k bugünkü iletiflim ça¤›nda tecrübenin önemi azald›,
bilginin, becerinin, ça¤dafl dünyayla bütünleflmenin önemi artt›. Art›k insanlar›n
eskiden 10 sene ö¤renilen fleyleri flimdi gencecik çocuklar vallahi 6 ayda ö¤reniyorlar, hiç kimse kusura bakmas›n. Hiç kimse ben tecrübeliyim, ben her fleyi
biliyorum deyip böyle 60, 70’imizde art›k bayra¤› teslim etmeyi bilmeliyiz.
Çünkü, flimdiki gençler hakikaten parmak ›s›rt›yorlar.
Bu bak›fl ve mantalite nedeniyle de finansal kontrol, analiz, denetim sistemleri
geliflmemifl, dolay›s›yla da hesap planlar›n›n oluflumlar›nda çok fazla stratejik
aç›l›mlar› sa¤layacak yap›lanmalar yok.
Bütçe sistemleri bir üst yap› kurumu olarak, yani iflte DPT’den bir fley istiyor.
Denetim zaten bizim flirketlerde, K‹T’lerde denetim, yani denetlenmeyen hiç
kimse yok. Çünkü, kamu bizde öyle ya, yani buras› kamununsa herkesin, 70 milyon herkes kendisine ait olan parçay› istiyor. Madem ki, buras› devlet flirketi ver
benim pay›m› diyor, tamam m› herkes oran›n hakk›nda söz ve yetki sahibi olmak istiyor.
‹flte kamu kurumlar›n›n verimli yönetilmesinin önündeki en önemli engel herkesin bu flirketlerden ya da bu kurumlardan kendi pay›na düflen hisseyi peflin olarak tahsil etme sapk›nl›¤›ndan kaynaklan›yor. Herkes peflin istiyor. Ya bölelim
o zaman, herkese, kimine c›vata düfler, kimisine bir pense düfler, kimisine bilmem ne düfler, parçalayal›m, bölelim 70 milyona rahat edelim.
Böyle mant›k olmaz ki, bu kurumun bafl›na koydu¤unuz kifli o kurumun art›k sahibidir, sahibi olmal›. Performans yönetim kriterleri içerisinde yönetmelidir,
hiçbir karar mekanizmas›na d›flar›dan müdahale olmamal›d›r. D›flar›dan müdahale olmamal›d›r. Hesap soracaks›n›z, kriterini koyacaks›n›z, gerçeklefltiren kalacak, gerçeklefltirmeyen gidecek.
Ama, öyle de¤il, denetlenmeyen hiç kimse yok. Yani, söz sahibi ve fleylerin say›s› belli de¤il. Bir tanesi bir oturur imzas›z bir tane mektup yazar, bir tanesi
yazm›fl, kusura bakmay›n bir örnek daha verip konuflmam› tamamlayaca¤›m.
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Say›n Bakan›m ne kadar vaktim kald›, 5 dakikada bitirsem olur mu?
Masum TÜRKER- Vallahi siz konuflurken arkadafllar alk›fll›yor, esnemiyorlar
da, onun için sözünüzü kesemiyorum.
Kenan YAVUZ- Kendisi ‹stanbul’da çal›fl›yor beyefendinin, han›m› da bende
çal›fl›yor. Efl durumundan ‹stanbul’a tayin istiyor, tamam m›? ‹stanbul’da benim
hiçbir fleyim yok, büromuz var, eskiden 30 kifli çal›fl›rm›fl, 5 tane müdür 3 tane
floför vard› kapatt›m oralar›. fiimdi, efl durumundan tayin istiyor, Baflbakana
mektup yazm›fl. Ald›m bakt›m, sonra o kiflinin çal›flt›¤› kurumun özel sektör yöneticisinin genel müdürünü arad›m. Dedim ki benim ‹stanbul’da bir gariban bürom var, oray› da kapatt›m, 2 tane mühendis görevlendirdim, onlar da pazar
araflt›rmas› yap›yorlar, bu han›mefendiye orada benim verecek bir iflim yok. Sizin ‹zmir’de dünya kadar iflleriniz var, siz o beyefendiyi buraya gönderin de bu
aileyi kurtaral›m. Ya, ben kamuysam ben Aileden Sorumlu Devlet Bakan› m›y›m?
Tayini yapmad›¤›m için han›mefendi istifa etti ayr›ld›, ben de kurtuldum. Aileni kurtaracaksan böyle kurtar, beni ilgilendirmiyor, hiç ilgilendirmiyor. Beyefendi de özel sektörde çal›fl›yor, gelsin o ‹zmir’de çal›fls›n. Dolay›s›yla, özel sektörümüz de böylesine bir kutsal hizmet etmifl olsun. Mutlaka her fleyi de devlet
yapacak diye bir fley yok.
Denetim uygulamalar›m›z› görüyorsunuz, ama asl›nda bunlara can›m›z kurban.
Dedi¤im gibi imzas›z bir mektup yaz›yorsunuz, art›k herkes bir fley söyler, o ona
havale eder, o öbürüne havale eder. Yani, okudu¤unuz zaman üzülüyorsunuz,
yani inan›lmaz. Yani, bu kaynak israf›, bu saçma sapan mant›k, mantalite enerjisini tüketiyor insan›n.
Bak›n Türkiye’nin sadece yüzde 30 talebini karfl›layabiliyorum. Türkiye bir yat›r›m mezarl›¤› ve kamu ad›na yat›r›m mezarl›¤› hâline dönüfltürülmüfl bir ülkede milletvekili beni ar›yor diyor ki, ya flu müflterime 10 ton daha fazla mal veremez misin? Böyle bir fley var m› arkadafllar, düflünün ya. Pazar elinizin alt›nda, mal›z›n›z› yetifltiremiyorsunuz, müflteriniz kap›da mal bekliyor, paran var,
alt yap›n var, kapasiten var, markan var, her fleyin var, yat›r›m yapacak, yapamazs›n. Niye? Bir sürü yedi kocal› Hürmüz gibi kocalar›m›z var, hangisinden
izin alaca¤›z onu flafl›r›yoruz. Ya arkadafl sana ne ben Hazine garantisi istiyor
muyum? Hay›r.
Bak›n, bu kurum, PETK‹M 1994 ve 1999 aras›nda devlet bütçesine tam 960 milyon dolar temettü koymufl, 960 milyon dolar arkadafllar, tamam. Ondan sonra bu
kurumlar› yarg›larken, sorgularken, ben de ayn› flekilde bak›yordum. Ölmüfl,
bitmifl, devletin, milletin s›rt›na binmifl, efendime söyleyeyim bir an evvel atsak
da kurtulsak kurumlar hâline sokuluyor.
Ben söylüyorum, kimse, hiç kimse B‹T’leri konuflmuyor, belediyelerin B‹T’le-
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rini, hepsi birer, hepsi birer toplumun s›rt›nda yük öyle mi? Niye özellefltirmiyorsunuz, niye özellefltirmiyoruz? Biz özelleflmeyelim diye demiyorum, bu statükoyla devam etmemiz mümkün de¤il. Ama, tart›flman›n metodu ve metodolojisi yanl›fl. Her bir kurumu ve gerçekli¤i teknik detay üzerine oturmufl, hakl›l›k
gerekçeleri üzerine oturmufl bir elefltiri, bir yaklafl›m modeline oturtmak zorunday›z. Kamuoyumuzda PETK‹M’le, özellefltirmeyle ilgili yaz› yazan, her yazar›m›za ulaflt›m, hepsini davet ettim, bürokrasimize, siyasetimize, herkese anlatmaya çal›fl›yorum, her anlatt›¤›m›z fley karfl›s›nda gerçekten insanlar flafl›r›yorlar.
Evet, bunu biliyor muydunuz 960 milyon dolar PETK‹M’in devletin kasas›na
temettü koydu¤unu. Bugün petrol 50 dolar, 100 dolara gidece¤inden bahsedenler var. Bak›n ya 350 dolara petrolü ithal edersiniz, bir 300 dolarl›k polipropülen yapars›n›z PETK‹M varsa ya 1300 dolar› verip direkt polipropülen sat›n al›rs›n›z. Tekstil sektörünüzün ülkeye yaratt›¤› katma de¤eri görüyor musunuz.
Geçen y›l Türkiye sadece polipropülene 1 milyar dolar ithalatta para ödedi. Benim kapasitem sadece 80 bin ton, 1 milyon ton Türkiye’nin talebi, ben sadece
80 bin ton üretebiliyorum, yüzde 10 bile de¤il. 3 kat, 5 kat daha üretebilsem sat›fl›n hiç problemi yok. Ya, böyle bir pazar var m›, böyle bir ifl biliyor musunuz
arkadafllar, ifl dünyas›n›n tam göbe¤indesiniz. Böyle bir ifl biliyor musunuz ki,
yat›r›m yapmamak için bekleyen, bekleyesiniz. Böyle bir ifl yok. ‹nsanlar kap›da bekliyor, her fleyiniz haz›r yapam›yorsunuz. Niye yapam›yoruz? Onu da bilmiyoruz. Yani, hepimiz konufluyoruz bürokrasiyle, siyasetle yapal›m ya niye yapam›yoruz, hep birbirimize onu soruyoruz Ya niye yapam›yoruz? Ama sorunun
cevab› yok, yapam›yoruz.
Ama, son cümlem flöyle: Kendi ayaklar› üzerinde durmayan bir ülke hiçbir fleyi
söylemeye hakk› olamaz. Kendi ayaklar›m›z üzerinde durmam›z lâz›m.
Bunun yolu da üretmekten geçiyor, üretim derken sadece PETK‹M üretimi kastetmiyorum. Bilgi üretiminden bilgi teknolojilerine kadar, turizm sektörüne kadar üretmekten geçiyor, ama biz 1990’l› y›llarda bafllay›p, ben öyle de¤erlendiriyorum, Say›n Bakan farkl› de¤erlendirebilir, 2000’li y›llara kadar kafay› faizle, dövizle ve paradan para kazanmaya bozdu¤umuz için üretimi unuttuk, üretmeyi unuttuk.
Teflekkür ederim.
Baflkan- Say›n Kenan Yavuz’a teflekkür ederiz.
Say›n Kenan Yavuz’un söyledi¤i bir söz var. Bu özellefltirme olgusunu, tabiî belki bir k›sm› bilir, bir k›sm› bilmez Türkiye’de sa¤l›kl› devlet iflletmecili¤i
kurallar› çerçevesinde özellefltirmenin nas›l olaca¤›n›n planlamas›n› yapan kifli
Ulaflt›rma Bakanl›¤› döneminde Hocam›z Profesör Doktor Mustafa Aysan’d›r.
Ama, onun o yaklafl›m›n› bugün yaflad›¤›m›z özellefltirmeyi dayatanlar sevmezler, sevmediler, de¤ifltirdiler ve K‹T’leri at›l hâle getirdiler.

404

Panel Session - Panel Oturumu

Asl›nda, biraz evvelki konuflmam›z, konuflmac› baflka bir fleye dikkati çekiyor.
PETK‹M’i böyle halka aç›p belli bir yüzdesini bu kadar parayla çarpt›¤›m›z zaman 600 milyon dolara nas›l kapat›laca¤› ortaya ç›kt›.
‹lerleme sa¤lamak aç›s›ndan burada çok önemli bir reform dile getirildi, dendi
ki, biz muhasebeye ekonomik muhasebe bak›yoruz, yani siz muhasebe standartlar›na göre yap›, vergi matrah›n› hesaplarken muhasebe d›fl› ifllem yap›n dedi.
Çok önemliydi.
Bugün genç arkadafl›m, ben ilk defa karfl›lafl›yorum kendisiyle, sordum, Hesap
Uzmanlar› Kurulundan yetiflmifl, Mustafa Erdin, en büyük mutlulu¤un ikinci
müjdecisidir. Bana vergi mükellefim de¤ilsin, müflterimsin dedi.
1989 y›l›ndayd› galiba Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiyeliler Vakf›n›n bir çal›flmas›nda ben bir bildiri verirken Maliye halkla iliflkilere dayal› vergicilik yaps›n,
mükellef de¤il müflterisi gibi görsün bizi demifltim. Ben bugün o düflünceyi hiç
tan›flmad›¤›m, konuflmad›¤›m, o bildiriyi de bilmeyen Mustafa Erdin dinledi¤im
için önce bütün muhasebeciler ad›na, sonra Türkiye’deki mükellefler ad›na kendisini alk›fll›yorum ve diyorum ki kendisine bu Panelde her kim geçtiyse sonradan Gelirler Genel Müdürü oldu.
fiimdi Osman Ar›o¤lu’da, Nevzat Sayg›l›o¤lu da, Hasan Basri Aktan da, her kim
ki Maliye Bakanl›¤› ad›na kapan›fl paneline denk geldiyse ve e¤er o paneli de
ben yönetmiflsem bu u¤urlu geldi. Muhakkak genel müdür olmufltur. fiimdi, biz
demek ki, 5-10 y›l sonraki genel müdürümüzün bize bak›fl aç›s› art›k müflterimsiniz. Müflteriyim demek Maliye art›k biz veli nimet olsun. Sa¤ olsun Maliye
Bakan› böyle bize veli nimetim gibi bakan kiflilerin çal›flmas›na imkân verdi¤i
için.
Böylelikle Say›n Unak›tan’a da mesaj›m›z› gönderiyoruz.
fiimdi, de¤erli arkadafllar, Say›n Erdin’i dinleyece¤iz. Biz Say›n Erdin’den özellikle son günlerde de bir baflka tart›flma var dünyada bu bizim konuyla ilgili. Geçen haftaki Bulgaristan’da düzenlenen çal›flman›n kapan›fl forumunda bununla
ilgili konular ele al›nd›.
Vergi politikalar› gelir elde etmek için midir, yoksa ekonomik kalk›nman›n sa¤l›kl› ve istikrarl› olmas› için midir? Bunun da mihenk tafl› olarak muhasebe denetiminin fonksiyonu nedir, vergiciler ne bekler?
Biz bu sorular›m›za da yan›t verece¤ini bekledi¤imiz, ama kendi haz›rl›¤› çerçevesinde sözü Say›n Erdin’e veriyoruz.
Buyurun Say›n Erdin.
Mustafa ERD‹N- Say›n Bakan›m, Say›n Müsteflar›m, say›n hocalar›m ve de¤erli kat›l›mc›lar; hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
Öncelikle hepinizin ve ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
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ram›n› tekrar kutluyorum ve 3 günden beri buraday›z, bu muhteflem organizasyonda eme¤i geçen herkese teflekkürlerimi ve ‹stanbul Serbest Muhasebeciler
Malî Müflavirler Odas› Baflkan›na tekrar tebriklerimi iletiyorum.
Ayr›ca flahsi olarak da mesle¤i seçmemde bana büyük katk›s› olan, ak›c› ve etkileyici üslubuyla bu mesle¤i seçmemde yard›mc› olan Say›n Yüksel Koç Yalk›n Hocama flahs›m ad›na teflekkür etmek istiyorum. Bununla beraber bu muhasebe literatürüne katk›da bulunan, ancak kendilerinden ders alma flerefine nail
olamad›¤›m di¤er hocalar›m› da çok çok teflekkür ediyorum.
Ben 3 günden beri burada çok güzel bilgiler ald›m, eminim siz de ayn› bilgileri
ald›n›z. Bunlar kabaca ifade etmek gerekirse kurumsal yönetim, gerçi Say›n
Baflkan bu kavrama karfl› ama, flu anda kurumsal yönetim olarak geçiyor. Denetim standartlar›, bu denetim standartlar›nda mesleki etik kurallar›n›n rolü, denetim mesle¤inin olas› gelece¤i ve bu konuda biliflim sektörünün rolü ve bu bahsetti¤im alanlarda Türkiye’deki yap›lan araflt›rmalarla ilgili çok doyurucu bilgiler ald›k. Aç›kças› 12 y›l bu mesle¤i kamu ad›na, ben de bir denetçiyim, kamu
ad›na 12 y›l hesap uzmanl›¤› yapt›m. fiu anda Gelirler Genel Müdürlü¤ünde Denetimden Sorumlu Daire Baflkan› olarak çal›fl›yorum ve buradaki anlat›lan bütün konular benimle do¤rudan ilgili.
Biz de Maliye Bakanl›¤› olarak denetim standartlar› yapmaya çal›fl›yoruz, ama
biz kendi denetçilerimiz için yapmaya çal›fl›yorum. Yani, bunu alt›n› çizerek
vurgulamaya çal›fl›yorum. Bizim vergi denetmeni ve Maliye Bakanl›¤›na ba¤l›
vergi denetçilerinin kendi ifllerini yaparken ki uymas› gereken standartlar› ya da
bir rehberi haz›rlamaya çal›fl›yoruz. Bu meslek standartlar›n› ba¤›ms›z d›fl denetim meslek standartlar›n› oluflturmaya çal›flan sivil örgütlerin iflini yapmaya çal›flm›yoruz, kendi iflimizi yapmaya çal›fl›yoruz, anlay›fl›m›z bu, bu anlay›fl›m›z
devam edecek.
Bu çerçevede ben sunum plân›m› yans›da gördü¤ünüz flekilde haz›rlamaya çal›flt›m. Bunlar genel hatlar›yla muhasebe denetim iliflkisi, Türkiye’de muhasebe
mesle¤i, Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonunun belirledi¤i etik kurallar,
muhasebe denetim mesle¤inden beklentilerimiz ve ekonomik kalk›nmadaki rolü olarak ifade edebiliriz.
Evet, muhasebe denetim iliflkisini k›saca bahsedece¤im. Bunlar hepimizin çok
yak›ndan bildi¤i, çok temel kavramlar, ama gene de bahsetmek istiyorum.
Bildi¤iniz gibi muhasebe karar vericilere malî bilgi sa¤lamak amac›yla bir iflletmedeki ticarî ve malî nitelikteki ifllem ve olaylar›na iliflkin verilerin kaydedilmesi, s›n›flanmas› ve özetlenmesi sürecidir. Bu sürecin sonucunda malî tablolar ve
muhasebe raporlar› düzenlenir. Muhasebe verilerinin kaydedilmesinde genel kabul görmüfl standartlara göre hareket etmek durumundad›r.
Denetim ise, iktisadî faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar›n önceden saptanm›fl -
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bunun alt›n› çiziyorum- ölçütlere uygunluk derecesini araflt›rmak ve sonuçlara
ilgi duyanlara bildirmek amac›yla tarafs›zca kan›t toplayan ve bu kan›tlar› de¤erleyen, analiz yönü olan sistematik bir süreçtir ve denetim muhasebe iliflkisine bakt›¤›m›z zaman da iyi bir denetimin ön koflulu oturmufl bir muhasebe sisteminin varl›¤›d›r ve iyi bir denetçinin de iyi bir muhasebe bilgisinin bulunmas› gerekmektedir.
Türkiye’de muhasebe denetimine bakt›¤›m›z zaman 3568 say›l› Kanunun amac›n› yans›da görüyorsunuz. Söylemeye çal›flt›¤›m ülkemizde iflletme denetimi
genellikle ekonomik hayatta çeflitli flekillerde birbirleriyle ekonomik iliflkiler
kurmufl olan taraflar›n haklar›n›n ve iktisadî düzenin korunmas› amac›yla veya
vergiyle olan ilgisi nedeniyle do¤rudan do¤ruya kamu gelirlerinin güvence alt›na al›nmas› amac›yla iflletmeler üzerinden devlet denetimi fleklinde flekillenmifltir. Ama, bu modern anlay›flta de¤iflti, de¤iflmek de durumunda.
Günümüzde iflletme denetiminde kamu denetçileri d›fl›nda serbest çal›flan ba¤›ms›z denetçilerinden yararlanma eylemi artan bir ivme kazanm›flt›r. Ba¤›ms›z
d›fl denetim bugünkü uygulamalar›yla yine devletin iktisat hayat› çeflitli flekillerde ortaya ç›kan denetim amaçlar›ndan biri olarak belirmektedir. Yani, biz ba¤›ms›z d›fl denetimi devletin görevlerini yürütmekteki bir arac› olarak görmek
istiyoruz. Ve böyle düflünüyoruz.
Türkiye’de muhasebe denetim mesle¤i, meslek mensuplar›n›n görevlerini size
anlatmama gerek yok ama, bir konuyu bahsetmek istiyorum burada, bence
önemli. 3568 Say›l› Kanuna istinaden ç›kar›lan 1990 y›l›ndaki Yönetmelikte
Meslek Mensuplar›n›n Çal›flma Usul ve Esaslar›n› belirleyen yönetmelikte belirlenen genel mesleki standartlar flöyle yer al›yor.
Meslek unvan› ve yeterlilik ilkesi,
Mesleki e¤itim ve bilgi,
Dürüstlük, güvenirlik ve tarafs›zl›k,
S›r saklama, sorumluluk,
Ba¤›ms›zl›k, haks›z rekabet.
Görüldü¤ü gibi bu konularda ça¤dafl anlamda belirlemeler yap›lm›fl, bizim yapaca¤›m›z ifl bu yap›lm›fl olan belirlemelerin içini doldurmak. Yani, bizim en
büyük problemimiz, genel problemimiz Türkiye’de her fley var, bütün yasalar
var, mevzuat var, ama içlerini yeterince dolduram›yoruz uygulamayla. Biz bunun içini doldurmam›z lâz›m. Bunu sadece kamu otoritesi olarak de¤il, siz meslek mensuplar› olarak da mesle¤inizin gelece¤i aç›s›ndan da bu kavramlar›n içlerini doldurmam›z lâz›m.
Bunun d›fl›nda 3568 Say›l› Kanun ve Vergi Kanunlar› d›fl›nda Türkiye’de ba¤›ms›z denetim mesle¤ine gereksinim SPK Mevzuat›ndan, di¤er ba¤›ms›z d›fl
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denetim talepleri, Bankalar Kanunun istedi¤i, Sanayii ve Ticaret Bakanl›¤›n›n
istedi¤i, di¤er kanunlardaki özel amaçl› denetim talepleri oluyor. Bunun d›fl›nda
kamu denetçilerine özel bir vurgu yapmak istiyorum.
Kamu denetçilerinden kast›m vergi denetimleri. ‹flletmelerin Vergi Yasalar› karfl›s›ndaki durumunu tespit etmeye yönelik denetimler, hiç kuflkusuz bu denetimin temel ve en önemli arac› olan vergi incelemesiyle mümkündür. Her fleyden
önce vergi denetimide genel kabul görmüfl denetim tan›mlar›n›n d›fl›nda de¤ildir, bunun böyle bilinmesi lâz›m. ‹ktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar›n
önceden saptanm›fl uygunluk ölçütlere uygunluk derecesini araflt›rmak ve sonuçlar› ilgi duyanlara bildirmek amac›yla tarafs›z ve kan›t toplayan ve bu kan›tlar› de¤erleyen sistematik bir süreç tan›m› olan denetim vergi denetimiyle de örtüflmektedir.
Sunumun bu aflamas›nda Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu’nun belirledi¤i etik kurallar› zaten Sempozyumumuzun önceki günlerinde belirlemifltik,
ben sadece bir hat›rlatma aç›s›ndan buraya ald›m.
Daha önceden de bahsetti¤im gibi IFAC’in belirledi¤i etik kurallar bizim flu andaki eksik hâlinde olan 3568 Say›l› Kanuna göre bile ç›kar›lm›fl yönetmeliklerimizde var, yeterince içlerini doldurduk mu, onu sizlerin takdirlerine b›rak›yorum. Bence biraz daha bu konularda mesafe almam›z lâz›m. Yani, hem biz kamu olarak mesafe alaca¤›z, hem siz meslek mensuplar› olarak bu konuda mesafe almam›z gerekiyor; kiflisel kanaatim.
Muhasebe denetimi mesle¤inden beklentilere geldi¤imizde de –ben seri olmaya
çal›fl›yorum sizleri de s›kmamak için- mevzuatla belirlenmifl ya da belirlenecek
olan. Mevzuattan kas›t sadece kamunun ç›karm›fl oldu¤u mevzuat olarak alg›lanmamas› lâz›m. Sonuçta ortaya konmufl olan denetim standartlar›na uyum,
mesleki etik kurallar›na sahip ç›k›lmas›, globalleflme sürecine uyum, kalite kontrol sisteminin oluflturulmas›, kay›t d›fl› ekonomiyle mücadelede mükelleflerin
gönüllü uyumunun art›r›lmas›nda ifl birli¤i. Daha h›zl› ve etkin denetlenebilir
muhasebe ve finansal tablolar.
Benim flahsen muhasebe denetimi mesle¤inden bekledi¤im bunlardan ibaret.
Ekonomik kalk›nmadaki rolüne de gelirsek IFAC Baflkan›n›n Brüksel’de yapt›¤› konuflmay› alm›flt›m ben ama, kendisi burada da ayn› görüflleri ifade etti. Bu
denetim mesle¤inde kamu faydas›n› kendi flahsi ç›karlar›m›z ya da ticarî ç›karlar›m›z›n üzerinde tutan bir meslek anlay›fl›yla yap›ld›¤› sürece, yani do¤ru ve
güvenilir malî tablolar, finansal tablolar üretildi¤i sürece bu süreç yat›r›mc›lar›
do¤ru bir flekilde bilgilendirmeye, etkin bir maliye politikas› kurmaya, yani Say›n Baflkan›n beni yönlendirdi¤i gibi, bunu sunumumuza zaten alm›flt›k. Bizim
amac›m›z vergi toplama, yani ille de vergi toplamak. Biz vergiyi zaten bir flekilde al›r›z, yani önemli olan bunun adil olmas›, dürüst olmas›, fleffaf olmas›. Ya-
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ni, kamu otoritesi vergi ihtiyac›n› herhangi bir flekilde düzenleyebilir ama, biz
genel Vergi Kanunlar›m›z› adil, fleffaf yapmak durumunday›z ve bütün bunlar›
sonucunda da daha gerçekçi bir ekonomik kalk›nma plan› do¤ru rakamlar elde
edildi¤inde ülkeyi daha iyi planlarsan›z ve tasarruf aç›¤› olan ülkemizin yabanc› tasarruflar› çekmesi için de bir ortam haz›rlam›fl oluruz.
Beni sab›rla dinledi¤iniz için teflekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.
Masum Türker- Evet, çok teflekkür ediyoruz ve flimdi sözü denetime ilk müflterimiz olarak ç›kan, flimdi de gelifltirme noktas›nda bulunan ve gerçekten de flimdiki baflkan› Doktor Do¤an Cans›zlar, ki bizim meslektafl›m›zd›r, döneminde.
Sermaye Piyasas›na ulusal kimlik veren ve Sermaye Piyasas›n›n arac›lar›na veren SPK’nin temsilcisi Doktor Zafer Sayar’› rica ediyoruz.
Kendisi bize özellikle fonlar›n ak›m›ndan, yani ekonomik geliflmede muhasebeden nas›l yararlan›labilece¤ini, nas›l düflündüklerini ve Türkiye’deki denetim
yapan meslek mensuplar›n› da bak›fl›n› dinleyelim.
Buyurun Say›n Sayar.
Zafer SAYAR- Teflekkür ediyorum Say›n Baflkan.
Say›n Bakan›m, Say›n Müsteflar›m, say›n baflkanlar, say›n hocalar›m, say›n çok
de¤erli kat›l›mc›lar, meslek mensuplar›, meslektafllar›m; ben öncelikle bu güzel
Sempozyumu düzenleyen ‹stanbul Odam›za teflekkürle bafllamak istiyorum. Hakikaten son güne kadar çok güzel bir sempozyumu birlikte yafl›yoruz.
‹lk aç›l›fl oturumunda Yahya Bey, Oda Baflkan› bahsetti, bir önceki Sempozyumun temel konusu “Globalleflme Sürecinde Meslek Mensuplar›n›n Karfl›laflt›klar› F›rsatlar ve Tehditlerdi.” Bu konu hakikaten bu Sempozyumda da bence ön
palana ç›kt› ve ben de sunumumda bu konuya da yer yer de¤inmeyi düflünüyorum.
Ancak, sunumuma geçmeden önce, sizlerle görüfllerimi paylaflmadan önce âdet
oldu¤u üzere Sempozyum boyunca, Sempozyumlardaki oturumlarda konuflulan,
tart›fl›lan konulara iliflkin birkaç de¤erlendirmemi de aktararak izninizle sunumuma geçmek istiyorum.
Bence bu Sempozyumun temel sonucu bilgi için muhasebe, bilgi için denetim,
bilgi için muhasebe standard›, bilgi için denetim standard› olmufltur. E¤er, Sempozyumun sonucunda bir Sonuç Bildirgesi haz›rlanacaksa bu hususlar›n yer almas›n› temenni ediyorum.
Bu kapsamda bir di¤er temel konu da, daha önceki sempozyumlar›m›zda çok
fazla üzerinde konuflmad›¤›m›z kurumsal yönetim, iyi yönetim konusunun çok
fazla ön plâna ç›kmas› ve de bizim temel konular›m›z olan muhasebe standard›
ve denetim standartlar›yla kurumsal yönetim aras›ndaki iliflkinin çok net bir flekilde ortaya konmas›d›r ki, bu da bence bu Sempozyumu daha önce sempoz-
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yumlardan farkl› k›lan en önemli hususlardan birisidir. Bunun da gene Sonuç
Bildirgesinde yer almas›nda fayda oldu¤unu düflünüyorum.
fiimdi Oturumlar baz›nda k›sa k›sa de¤erlendirmelere geçmek istiyorum. ‹lk
etapta bu kurumsal yönetimden aç›lm›flken Mustafa Aysan Hocam›z›n çok güzel “Corporate Governance”a iliflkin sunumu hakikaten bizlere yeni aç›l›mlar,
yeni ufuklar verdi ve de Sermaye Piyasas› Kurulunda yap›lan çal›flmalar anlam›nda da bize yeni ›fl›klar verdi¤ini söyleyebilirim. O aç›dan çok büyük teflekkür ediyorum.
Çünkü, flu aflamada 2003 y›l›nda kurumsal yönetim ilkeleri yay›nland› Sermaye
Piyasas› Kurulunca, ihtiyaridir, gönüllüdür, henüz yasal düzenleme fleklinde de¤ildir. Mustafa Hocam›z bunu bir yasa hâline getirelim fleklinde bir önerisi var,
hiç flüphesiz de¤erlendirmeye aç›lacakt›r.
Di¤er bir konu da “Corporate Governance”le ilgili olarak hiç flüphesiz gönüllü
olarak da flirketleri acaba nas›l kurumsal yönetim ilkelerine yaklaflt›rabiliriz sorusu her zaman gündemimizde. Buna yönelik de Borsada ayr› bir endeks oluflturma çal›flmas› sona erdi biliyorsunuz, ancak bunun için en az 5 flirkete ihtiyac›m›z var ve de kurumsal yönetim reytinginden en az 6 ve üzerine, 10 üzerinden
6 ve üzeri not alm›fl olmalar› gerekiyor.
Dolay›s›yla, biraz flu anda piyasadan bir beklenti içindeyiz. Ama, bunun ötesinde burada belki konuflulmad›, ben katk› olarak flunlar› söylemek istiyorum kurumsal yönetim anlam›nda. Yabanc› ülke uygulamalar›na bakt›¤›m›zda kurumsal yönetimde birtak›m flirketlere ciddî anlamda teflvik mekanizmalar› oldu¤unu
da görüyoruz, yani yasalarla düzenlenmemifl konu, ama çok ciddî teflvikler var.
Neler bunlar? Örne¤in Sermaye Piyasas› Kuruluna tâbi flirketlerin kayda alma
ücretlerinde inan›lmaz derecede indirimler var. Yani, siz kurumsal yönetim uygulamalar›nda ileri düzeydeyseniz ve de kurumsal yönetim derecelendirme notunuz belirli bir puan›n üzerindeyse kayda al›rken Sermaye Piyasas› Kurulu size uygulad›¤› ücretin yar›s›nda bir indirim uyguluyor veya ciro anlam›nda çeflitli teflvikler var. 30 günlük inceleme süresi 10 güne iniyor. Çünkü, bu kurullar,
ilgili otoriteler bu flirketleri güvenilir, fleffaf ve düzenlemelere uyum sa¤layan
üst ligde yer alan flirketler olarak görüyorlar.
Dolay›s›yla, bu tür mekanizmalar›n da düflünülmesi gere¤i vard›r diye düflünüyorum.
Yine ilk gün sunum yapan Say›n Cansen Baflaran sunumunda, hepimiz hat›rlayaca¤›z herhâlde, gene bu Sempozyum Sonuç Bildirgesi aç›s›ndan bence yine
önemli, herhâlde yer almas› lâz›m.
Say›n Baflaran’›n bundan 2 y›l sonraki Sempozyum için hayalleri vard› hat›rlars›n›z ve bu hayallerin ben de gerçekleflmesini hakikaten diliyorum ve oradaki
baz› hayallerin Sermaye Piyasas› Kurulunun da çal›flmalar›yla yak›ndan ilgili oldu¤unu gördük. Bunlar› da ajandam›za biz de not ettik.
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Örne¤in KOB‹’ler için muhasebe standard›n›n yap›lmas› da ayn› zamanda Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunu ajandas›n› girmesi gereken bir konu olarak görülüyor.
Gene kurumsal yönetim konusunda Say›n Profesör Doktor Osman Gürbüz Hocam›z çok güzel bir sunum yapt›lar ve orada bir tespitleri var. Hakikaten bu tespit bizim Sermaye Piyasas› Kurulunun yapm›fl oldu¤u anket çal›flmas›nda da
gündeme geldi ve de flu aflamada Borsa flirketlerinin kurumsal yönetim ilkelerine uyum aç›s›ndan yeterli düzeyde olmad›klar› ifade edildi.
Yine burada da biraz önce söyledi¤im hususlar› de¤erlendirmek gerekiyor.
Bir teflvik edici mekanizma veya yasal düzenleme gibi çeflitli alternatifleri de¤erlendirme gere¤i ortada görünüyor. Ama, bu noktada söylemeyi ve sizlerle
paylaflmay› istedi¤im flu konu var. Biz kurumsal yönetimi bir de flirketler aç›s›ndan de¤erlendirmemiz gerekir diye düflünüyorum. Yani, kurumsal yönetim sadece yat›r›mc›lar veya ilgili düzenleyici otoritelerin ihtiyac› olan bir konu de¤il.
fiirketlerin kurumsal yönetimden herhangi bir avantajlar› var m›d›r diye bakt›¤›m›zda finans teorisi aç›s›ndan flöyle bir yaklafl›m› ileri sürmek herhâlde çok yanl›fl olmaz. fiirketler kurumsal yönetime daha fazla yaklaflt›klar›nda fleffafl›k ve
kamuyu ayd›nlatma düzeyleri artacak. fieffafl›k ve kamuyu ayd›nlatma düzeyini art›ran flirketin piyasadaki likiditesi artacakt›r, ifllem hacmi artacakt›r ve bu da
flirketin sermaye maliyetini afla¤› çekici bir unsur olarak görülecektir.
Dolay›s›yla, bir ölçüde kurumsal yönetimin biz sadece yat›r›mc›lar›n istekli oldu¤u bir husus olarak de¤erlendirmememiz veya düzenleyici otoritelerin istedikleri bir husus olarak de¤erlendirmememiz, flirketlerin de buna gönüllü olarak
uymalar›n›n kendi menfaatleri gere¤i oldu¤unu da dikkate almam›z gerekir diye
düflünüyorum.
Bir di¤er konu elektronik ortamda defter tutulmas›yla ilgili bir bildiri vard›, Say›n Yakup Selvi Hocam›z bunu sundu. Hakikaten çok güzel de bir bildiri oldu
ve hayali var Say›n Yakup Selvi’nin. Diyor ki, elektronik ortamda da defterler
tutulmal›, hakikaten kat›lmamak mümkün de¤il. Ama, bu hayalin bir k›sm›n›n
gerçekleflti¤ini de müjdesini de verebiliriz. Çünkü, biliyorsunuz Sermaye Piyasas› Kanunu çerçevesinde enflâsyon düzeltmesi yapacak olan iflletmelerde enflâsyon düzeltme defterinin istenildi¤i takdirde elektronik ortamda tutulmas› ve
keza ayn› flekilde Seri 11 no 25 say›l› Tebli¤de Sermaye Piyasas›nda muhasebe
defterinin de isteyen iflletmeler taraf›ndan elektronik ortamda tutulmas› mümkün. Ama, tabiî ben anl›yorum, Say›n Hocam›z burada, yasal defterleri flüphesiz
bahsediyor. Onu da inflallah hep beraber görece¤iz. Ama, en az›ndan Sermaye
Piyasas› elektronik ortamda defter tutulmas›n› kabul etmifl durumda görünüyor.
Gene Cemal ‹bifl Hocam›z›n güzel bir sunumu oldu finansal raporlamada, güven
kayb› konusunu bizlere sundu. Bizim de üzerinde tart›flt›¤›m›z Uluslararas› Ser-
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maye Piyasas› Kurulufllar› Birli¤inin de, IOSCO’nun da en fazla üzerinde tart›flt›¤› konulardan birisi yat›r›mc›n›n finansal raporlamada yeniden güven tesisi konusu hakikaten çok önemli, onun da bu Sempozyuma tafl›nmas› hakikaten beni
son derece memnun etti.
Sunumumu yaparken bu sefer biraz ekonomik kalk›nma ve ba¤›ms›z denetim gibi bir konuyu ben ifllemek istedim. Onun için biraz ekonomiye k›saca girece¤im.
Kalk›nmayla ba¤›ms›z denetim aras›ndaki iliflki ve buradan da Sermaye Piyasas› Kurulunun yapt›¤› bu alandaki düzenlemeleri özetleyip bir sonuç bölümüyle
sizleri de fazla s›kmadan, fazla yormadan, fazla zaman›n›z› da almadan bitirmeyi planl›yorum.
fiimdi, bakt›¤›m›zda uluslararas› arenada her zaman konufltu¤umuz konu küreselleflme, globalleflme ve biraz önce bahsetti¤im gibi tabiî küreselleflmenin yaratt›¤› birtak›m motivasyon, yani birtak›m f›rsatlar varken ayn› zamanda bunlar›n yaratt›¤› birtak›m tehditler de var. Bu tehditleri biz özellikle de¤erlendirmemiz gerekiyor. Finansal hizmetler ve sermaye hareketleri aç›s›ndan ve de özellikle uluslararas› düzeyde ac›mas›z bir rekabetin oldu¤unu, keza teknolojik yetersizliklerin ve finansal krizlerin bu tehditleri çok daha fazla ön plana ç›kard›¤›n› unutmamam›z gerekiyor.
Bu konular Türkiye’nin konusu de¤il, dünyan›n konusu, uluslararas› düzeyde
yaflanan konular ve sonuçta da globalleflmeyi, sadece küreselleflmeyi, sadece art› yanlar›, olumlu yanlar› olan bir konu olarak görmemek, globalleflmenin ihtilafl› yanlar›, sorunlu yanlar› oldu¤unu da hiçbir zaman unutmamam›z gerekiyor.
Ama, her halükarda rakamlara bakt›¤›m›zda küreselleflmenin belirli bir tarihten
itibaren hayat standartlar›n› tüm dünyada art›rd›¤›n› görüyoruz. Burada görmüfl
oldu¤umuz rakamlar asl›nda Gayri Safi Milli Has›la, dünya GDPS, yani dünyada üretilen mal ve hizmetlerin toplam de¤erini 1870’lerden 2000 y›llara kadar
döktü¤ümüzde karfl›laflt›¤›m›z tablo; bu çok önemli bir tablo bence. Bu grafikte
bakt›¤›m›zda 1950’lerden itibaren inan›lmaz bir yükselifli hep beraber görüyoruz. Yani, 1950’lerden sonra bu yükselifli yaflamam›zdaki temel gerekçemiz de,
temel nedeni hepimiz biliyoruz. Globalleflme ak›m› asl›nda 1950’den itibaren
yavafl yavafl yeni birlik oluflturma, Avrupa Birli¤inin oluflmas›, di¤er dünyadaki
ekonomik birliklerle kendisini gösteriyor ve 2004-2005 günümüze geldi¤imizde
bunu hat safhaya geldi¤ini görüyoruz.
fiimdi, tabiî globalleflme sürecinde hiç flüphesiz bir de ticarette bir entegrasyon
oldu¤unu görüyoruz. Küreselleflme sermaye hareketlerinde talep yaratmakta ve
de dünya ticaretinde ciddî bir art›fla neden olmakta, ama biraz önce söyledi¤im
gibi bu ticarette ac›mas›z bir rekabet var. Bunu tüm ülkeler çok iyi bir flekilde
yafl›yorlar.
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fiimdi, entegrasyon, özellikle finansal entegrasyonda küreselleflmenin faydalar›
nelerdir diye bakt›¤›m›zda hiç flüphesiz biraz önce konufltu¤umuz flirketler aç›s›ndan özellikle sermaye maliyetlerini azaltmas› küreselleflmenin en önemli
avantaj olarak görünüyor ve ayn› zamanda art›k di¤er ülke piyasalar›nda da yat›r›mc›lar yat›r›m yapabilir hâle geliyorlar. Ayn› zamanda teknolojik bölüflüm
paylafl›m aç›s›ndan da piyasaya girifl ç›k›fllarda bir rahatl›¤› görüyoruz ve iç piyasada da rekabet edilebilirlik geliflmekte. Sonuçta ta üretim ve tüketim kal›plar›nda dalgalanma azalmakta.
fiimdi, bilimsel aç›dan bakt›¤›m›zda, bir literatür incelemesi yapt›¤›m›zda ampirik bulgular aç›s›ndan finansal entegrasyonun küreselleflmenin büyümeye katk›s› tam olarak kan›tlanabilmifl de¤il, böyle bir bilimsel çal›flma mevcut de¤il.
Araflt›rmalar finansal küreselleflmenin malî piyasalar›n› dünya piyasalar›na tam
olarak entegre edemeyen ülkelerde tüketim kal›plar›nda dalgalanma yaratt›¤›n›
da göstermekte.
Buradan ç›kar›lmas› gereken dersler, asl›nda hepimizin bildi¤i krizler hiç flüphesiz. Biraz önce söyledim küreselleflmenin en önemli tehdit edici yanlar›ndan birisi dünya çap›nda ortaya ç›kan krizler; çünkü, buna küreselleflmenin bir yay›lma etkisi, bir bulafl›c›l›k etkisi diye de literatürde ifade ediliyor.
Bakt›¤›m›zda dünya genelinde bu anlamdaki krizleri 1994 Meksika, daha sonra
Güneydo¤u Asya Krizi 1997, Rusya, Brezilya 1998, Arjantin’de 2000 ve nihayet ülkemizdeki bizi etkileyen esas 2000 ve 2001 krizleri bu bulafl›c›l›k etkisiyle de yay›lan krizlere bizlere gösteriyor ve hiç flüphesiz krizler büyümeyi olumsuz yönde etkilemekte ve dalgalanmalar›, iktisadî dalgalanmalar› da çok fazla
art›rmakta.
fiimdi, bu noktaya geldi¤imizde flunu söylememiz çok mümkün ki, finansal küreselleflmenin f›rsatlar›ndan azami derecede yararlanmam›z ve bunun tehdit edici yanlar›ndan, yani risklerinden de mümkün oldu¤unca kaç›nmam›z gerekiyor.
Burada en önemli konu da bizim aç›m›zdan Sermaye Piyasas› Kurullar› aç›s›ndan finansal sektör için uygun düzenlemeleri yapabilmek ve uygun düzenlemenin de temel dayana¤› olan fleffafl›¤› finansal krizlerin di¤er ülkeler üzerinde yaratt›¤› bulafl›c›l›¤› azaltan bir faktör olarak uygulanmas› aç›k.
Finansal küreselleflmenin Sermaye Piyasalar›na olan etkilerine devam edecek
olursak, bizim aç›m›zdan burada en önemli konu, globalleflmenin Sermaye Piyasas› aç›s›ndan art›k tüm dünyada, ülkelerde yat›r›mc›lar di¤er ülke Borsalar›na ayn› anda yat›r›m yapma imkân›na sahip bulunuyorlar. Ama, burada önemli
olan bizim mesle¤imiz aç›s›ndan konu ayn› de¤erleme esaslar›yla haz›rlanan
malî tablolar›n mutlaka bulunmas› gerekiyor. Yani, ortak bir dilin bulunmas› gerekiyor ki, yat›r›mc›lar di¤er ülke Borsalar›nda bildikleri malî tablolar› de¤erlendirerek, inceleyerek yat›r›m yapabilsinler.
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Burada daha fazla fleffafl›¤›n ortaya ç›kmas›, sermaye hareketlerinin h›zlanmas›
ve de düflük sermaye maliyetlerine ulaflma iste¤ini de vurgulamam›z gerekiyor.
Malî piyasalar›n, iki temel alt piyasas› olan Sermaye Piyasas› ve bankac›l›k kesimi aç›s›ndan finansal küreselleflme acaba bu terazide dengeyi ne tarafa do¤ru
çevirdi diye bakt›¤›m›zda yapt›¤›m›z çal›flmada kefenin Sermaye Piyasas›nda
daha a¤›rl›kl› oldu¤unu görüyoruz. Yani finansal küreselleflme Sermaye Piyasalar›na olan ilgiyi ülkelerde daha art›rm›fl görünüyor.
Burada biraz önce gene üzerinde konufltu¤umuz art›k Sermaye Piyasalar›n›n geliflimi noktas›nda geldi¤imiz noktan›n kurumsal yönetim oldu¤unu bir kez daha
vurgulamak istiyorum.
Peki, kurumsal yönetimin bir parças› olarak ba¤›ms›z denetim ne noktadad›r? ‹flletmelerde etkin bir kurumsal yönetim yap›s›n›n oluflturulmas› için hiç flüphesiz
kaliteli bir malî tablo üretilebilmesi, uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesi,
iç ve d›fl denetimde ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤inin sa¤lanmas›, denetim komitelerinin gözetim görevlerini lay›k›yla yerine getirebilmeleri, iç kontrol sistemlerinin risk de¤erlendirilmelerine elveriflli olmas› ve genel kurul toplant›lar›nda
sa¤l›kl› bir onay mekanizmas›n›n kurulmas› gerekmektedir.
O hâlde kurumsal yönetimin finansal raporlamayla ba¤›ms›z denetim iliflkisini
bu flekilde göstermemiz, yans›da oldu¤u gibi göstermemiz mümkün. Birbirine
giren halkalar fleklinde, ama tepede kurumsal yönetimin oldu¤unu hiçbir zaman
unutmamam›z gerekiyor.
fiimdi, ben Mark Kinsey taraf›ndan yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar›n› sizlerle
paylaflmak istiyorum. Mark Kinsey taraf›ndan yap›lan bu araflt›rmada 31 ülkeden yaklafl›k 9 trilyon dolar de¤erinde portföy yöneten 201 profesyonel kurumsal yat›r›mc›ya baz› sorular soruluyor. Bu sorular›n bafl›nda tek bir global standart setinin ne kadar arzuland›¤› bu kurumsal yat›r›mc›lara, büyük yat›r›mc›lara
soruluyor.
‹kinci soru seçilecek bu tek global standart setinin hangisi olmas› gere¤i. Üçüncü soru, yat›r›mc› kararlar›n› etkileyen kritik faktörler nelerdir. Dördüncü soru
da karar vericilerin öncelikleri nelerdir fleklinde.
fiimdi tek bir global setinin ne kadar arzuland›¤› yüzde 90 kurumsal yat›r›mc›lar, bu büyük yat›r›mc›lar tek bir standart setini arzuluyorlar, yüzde 5’i arzulam›yor, yüzde 5’i ise emin de¤il.
Bu seçilecek tek global standart setin hangisi olmas› sorusuna, tabiî dünyan›n farkl› kesimlerinden farkl› yan›tlar alm›fl Mark Kinsey, buna göre
Bat› Avrupa’da yüzde 78 IAS, uluslararas› muhasebe standartlar› ya da yeni
ad›yla uluslararas› finansal raporlama standartlar› isteniyor. Hiç flüphesiz Avrupa Birli¤inin de 1.1.2005’ten itibaren IAS’i benimsemifl olmas›n›n bunda büyük
etkisi oldu¤unu söylememiz mümkün.
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Do¤u Avrupa’ya do¤ru kayd›¤›m›zda Do¤u Avrupa ve Afrika’da ise bu oran biraz daha azal›yor, yüzde 76’ya düflüyor, ama gene de tercih IAS’ten yöne. Asya’da yüzde 65’e düflüyor, Latin Amerika’da art›k Amerika k›tas›na gitti¤imizde tercihler Amerikan muhasebe standartlar›ndan US GAAP’den oldu¤unu, Kuzey Amerika’da bu oran›n daha da yükseldi¤ini görüyoruz.
Yat›r›m kararlar›n› etkileyen kritik konular nelerdir dendi¤inde, büyük yat›r›mc›lar muhasebe bilgilerin aç›klanmas›na çok büyük önem veriyorlar, ki bu demek ki bu bizim mesle¤imiz aç›s›ndan çok önemli bir konu. Yüzde 71’le yat›r›mc›, büyük yat›r›mc›, kurumsal yat›r›mc› kararlar›nda muhasebe bilgisine
önem veriyor.
Yine uluslararas› finansal raporlama standartlar› da yat›r›mc›lar›n, bu büyük kurumsal yat›r›mc›lar›n kararlar›nda yüzde 42 gibi bir oranda önem tafl›yor.
Yat›r›mc›lar›n öncelikleri nelerdir diye bak›ld›¤›nda burada ortakl›k haklar›n›n
güçlendirilmesi daha ön planda olmakla beraber muhasebe standartlar›n›n gelifltirilmesi ve kamuyu ayd›nlatmada etkinlik gibi gene bizim mesle¤imizi ilgilendiren konularda önceli¤in büyük miktarda oldu¤unu, rakamlar›n büyük oldu¤unu söylüyoruz.
fiimdi buradan ben Sermaye Piyasas› Kurulunun muhasebe standard› ve denetim standartlar› konusundaki düzenlemelerini k›saca de¤erlendirmek istiyorum.
fiimdi, bizim muhasebe standartlar› alan›ndaki temel düzenlememiz hepimizin
bildi¤i Seri 11 no.1 Say›l› Tebli¤imiz.
Daha sonras›nda bu tebli¤ üzerine Vadeli ‹fllemlerin Muhasebesine yönelik Tebli¤imiz hayata geçirildi. Daha sonras›nda hepimizin enflâsyon muhasebesi olarak adland›rd›¤›m›z Enflâsyon Düzeltmesi Tebli¤i sadece Sermaye Piyasas›na
tabiî flirketler için finansal raporlama anlam›nda uygulamaya geçirildi. Bu konudaki ilk düzenleme Sermaye Piyasas› Kurulunun düzenlemesi oldu.
Daha sonras›nda beraber hatta konsolide mali tablolar düzenlemesi. Yine grup
flirketlerinin malî tablolar›n›n ç›kar›lmas›na yönelik düzenlememiz ve bu çerçevede y›llard›r Sermaye Piyasas›nda muhasebe standartlar›n›n yeterince uluslararas› standartlara uyumlu olmad›¤› yönündeki elefltiri, hatta sadece Sermaye Piyasas› de¤il, Türkiye’deki muhasebe standartlar›n›n, uygulanan muhasebe standartlar›n›n uluslararas› standartlarla farkl›l›¤›na yönelik genel elefltirilere büyük
ölçüde cevap verilmifl oldu.
Ancak, bununla da yetinilmedi, hepimizin bildi¤i gibi bu önemli farklar›n giderilmesi yan› s›ra tam uyum sa¤lanmas›na yönelik olarak uluslararas› finansal raporlama standartlar› da Kas›m ay›nda 2003 y›l›n›n 15 Kas›m’›nda yay›nlanarak
yürürlü¤e girdi. ‹ste¤e ba¤l› olarak da 31.12.2003 tarihinden itibaren uygulamaya bafllad›. 1.1.2005’ten itibaren Borsa flirketlerinde, arac› kurumlarda, portföy
yönetim flirketlerinde, Sermaye Piyasas› kurumlar›nda uygulamaya zorunlu ola-
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rak geçmekle beraber zaten yaklafl›k 90 flirketimiz bu flu anda 31.12.2004 tarihli malî tablolar›nda uygulamaya bafllad›. Dolay›s›yla, biz bu anlamda geçifl sürecini atlatm›fl bulunuyoruz.
Uluslararas› denetim standartlar›yla Sermaye Piyasas› Kurulunun karfl›laflt›rmas›n› genel olarak yapacak olursak, SPK düzenlemelerinde flu anda denetim standartlar›na yön veren temel tebli¤ Seri 10 no.16 Say›l› Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Hakk›nda Tebli¤dir.
Bunun üzerine hepimizin bildi¤i, bu Sempozyumda da çok çok konuflulan Enron vakas› ve sonras›nda yaflanan olaylarla beraber ç›kan Amerika’daki Sarbanes Oksley Yasas› çerçevesinde Sermaye Piyasas› Kurulumuzun da Seri 10’la
19 Say›l› Tebli¤iyle, bu Seri 10’la 16 Say›l› Tebli¤de yapan de¤ifliklikle birtak›m yeni düzenlemeler geldi ki, bunlar da uluslararas› arenadaki geliflmelere paralellik arz etmektedir.
Denetim ve dan›flmanl›k hepimizin bildi¤i gibi ayr›ld›. Art›k flirketlerde denetimden sorumlu bir komite kurulmas› zorunlulu¤u gündeme geldi. Rotasyon, 5
y›ll›k denetim kuruluflu rotasyonu olarak geldi. Dün de bu konufluldu bir oturumda, iflte baz› ülkelerde sorunlu ortak bafl denetçi rotasyonu var, Türkiye’de
denetim kuruluflu rotasyonu var diye. Bir öneri dün denetim kuruluflu rotasyonu
yerine, sorumlu ortak bafl denetçi rotasyonunu da ayn› anda getirelim gibi. Tabiî bunlar de¤erlendirilebilecek konulard›r, ama flu anki mevzuattaki durum denetim kurulufllar› rotasyonudur ve süre de 5 y›l.
Ve di¤er bir konu, bu da çok önemli, flirketler kesimi aç›s›ndan çok önemli. Malî tablolar›n haz›rlanmas›ndan, yay›nlanmas›ndan, do¤rulu¤undan sorumlu olan
flirket yetkilileri belirlendi ve flirket yetkililerinin bu malî tablolar›n alt›n› imzalayarak bu malî tablolardaki bilginin do¤rulu¤unu bir anlamda onaylamalar› istendi. Nereden önce? Ba¤›ms›z denetim çal›flmas›ndan önce. Bu da çok önemli
bir konudur, ciddî bir sorumluluk flirketlere getirmektedir.
Bunun yan› s›ra, bu Sarbanes Oksley Yasas›ndaki düzenlemeler yan› s›ra bir de
kurumsallaflmaya yönelik birtak›m denetim standartlar›m›zda yeni düzenlemeler
oldu. Bunun bafl›nda flirketler limitet veya anonim flirket fleklinde yap›lanmaktayken art›k sadece anonim flirket fleklinde kurulmas› zorunlulu¤u gündeme geldi. Limitet olanlara da A.fi.’ye dönüflmek için belirli bir süre tan›nd›.
Ve asgari denetim ekibine iliflkin düzenlemeler getirilip di¤er mevzuata göre
yetki iptalinde sorumlulu¤u tespit edilen denetçilerin de SPK listesinde yer almamalar› hususu dikkate al›nd›.
Bir de hisse senetlerinin nama yaz›l› olmas› zorunlulu¤u getirildi.
Bu flekliyle önemli farkl›l›klar giderilmifl oldu uluslararas› arena ile muhasebe
standartlar›nda oldu¤u gibi esas hedefimiz tabiî ki uluslararas› denetim standartlar›d›r.
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Bununla ilgili olarak da Masum Beyin birtak›m görüflleri, önerileri ilk aç›l›flta
oldu. Uluslararas› denetim standartlar›n›n ülkede kimin taraf›ndan yap›lmas› gere¤i konusu flu anda tart›fl›l›yor. Bu de¤iflik platformlarda tart›fl›l›yor, de¤iflik ortamlarda tart›fl›l›yor.
fiimdi, flunu söylemek çok mümkün, ki Sermaye Piyasas› Kurulunun hem muhasebe hem de denetim standartlar›na yaklafl›m› kendi piyasas› ve de kendisine
tâbi flirketler, kendisine tâbi kurumlar için gerekli olan bir düzenleme.
Ve bir Sermaye Piyasas› Kurumu için gerek muhasebe standard›, gerek denetim
standartlar› bir amaç de¤il, kamuyu ayd›nlatman›n temel arac›, ama çok önem
verdi¤i bir araç. Dolay›s›yla, vakit kayb›na tahammül yok. Muhasebe standartlar› alan›nda bu nedenle Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu gibi bir Kurul
olmas›na ra¤men Sermaye Piyasas› kendi standartlar›n› yay›nlanma gere¤ini
duydu.
Ayn› gereklili¤i kendi alan› için denetim standartlar› için de flu anda duymakta.
Ama, bu konuyla ilgili olarak TÜRMOB’la görüfl al›fl verifli içinde bulunuyoruz
ve orayla görüflmelerimiz çerçevesinde bu konuda 2005 y›l›n›n ajandas›nda yer
almakta. Bu konuyu sizlerle paylaflmak istedim.
Sermaye Piyasas›n›n yat›r›mc›lar›n yeterli ve do¤ru ayd›nlat›lmas› temelinde
fleffafl›k içinde çal›flmas› için bu durumda bizim iki temel konumuz malî tablo
ve raporlar›n hiç flüphesiz en kaliteli muhasebe standartlar›yla düzenlenmesi,
ama bundan daha önemli belki de, hakikaten bu malî tablo ve raporlar›n güvenilirlikleri aç›s›ndan daha önceden belirlenmifl standartlara göre haz›rlan›p haz›rlanmad›klar›n›n ba¤›ms›z uzmanlarca, ba¤›ms›z denetçilerle denetim süzgecinden geçirilmesidir. Bu aç›dan meslektafllar›m›za büyük görevler düfltü¤ünü
düflünüyoruz.
Biraz önce söyledi¤im konuyu yine yans›da gördünüz ve kaliteli ba¤›ms›z denetim için ne gerekir diye bakt›¤›m›zda çok uzun fleyler söylenebilir. Dün uzun
uzun etik anlat›ld› burada, saatlerce konufltuk
Avrupa Birli¤ine girifl sürecinde bizim sektörümüzü de ilgilendirecek bir konu
var, tek pasaport ilkesi var Avrupa Birli¤inde. Bu tek pasaport ilkesi nedir? Art›k her alanda gibi muhasebe ve denetim alan›nda da Avrupa Birli¤i içinde tek
bir belge olacakt›r. Yani, Türkiye’de muhasebe denetimi ifli yapan bir arkadafl›m›z art›k Avrupa Birli¤inde de bunu yapar hâle gelecektir. Ama, bunu yapabilir
olmas› için ciddî s›navlardan geçmesi, ciddî e¤itime tabiî tutulmas› gerekecektir
ve bu e¤itim ve s›navlar bizim eskiden al›flk›n oldu¤umuz muhasebe alanlar›nda olmayacakt›r. Nerede olacakt›r? Biraz önce bahsetti¤imiz uluslararas› finansal raporlama standartlar› alan›nda olacakt›r. Biraz önce bahsetti¤im uluslararas› denetim standartlar› alan›nda olacakt›r.
Mevzuat› henüz zorunlu olarak tutmasa bile Borsa flirketleri için veya Sermaye
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Piyasas› flirketleri için zorunlu ama, di¤er alanlar için zorunlu de¤il. Bence sektörün buna flimdiden hiç vakit kaybetmeden gerekli reaksiyonu göstermesi, bu
alandaki e¤itim çal›flmalar›n›n çok fazla artmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Çünkü, aksi takdirde bu s›navlar› veya bu yeterli¤e sahip olmayan kiflilerin belki de
muhasebe alan›na faaliyet göstermeleri mümkün olamayacak. ‹flte bu da belki
globalleflmenin bizim mesle¤imiz üzerinde yarataca¤› en önemli tehdit olsa gerek.
Tehdidi bilelim, bundan korkmayal›m, ama bu riskin üzerine bence flimdiden gidelim, gere¤ini yapal›m diyorum.
Ve de ikinci tabiî kaliteli ba¤›ms›z denetim için uzmanl›¤›n yan› s›ra ba¤›ms›zl›k. Bu da bir etik de¤er, bunu dün çok uzun uzun konufltuk. Diyoruz ki, ba¤›ms›zl›¤› biz ne tür düzenleme yaparsak yapal›m, nas›l bir kanun ç›kar›rsak ç›karal›m, bu kanunda nas›l bir suç ve ceza öngörürsek öngörelim biz bunu engelleyemeyiz.
Vicdan iflidir, etik vicdan iflidir, ba¤›ms›zl›k vicdan iflidir, ama olmazsa da kalite azal›r, ilgi azal›r, mesle¤e güven çok çok zay›flar diyorum.
Bunlar sizlere da¤›t›lan metinlerde olacak, zannediyorum da¤›t›lacak onun için
geçiyorum ama, flimdi beklentileri k›saca vermek istiyorum.
Özellikle Sermaye Piyasas› aç›s›ndan bizim beklentilerimiz ve geldi¤imiz nokta nedir? Çok memnuniyet verici ki, uluslararas› finansal raporlama standartlar›n› Avrupa Birli¤iyle efl zamanl› olarak Borsaya tabi flirketlerde, Sermaye Piyasas› Kurumlar›nda bafllanm›fl olmas›, hatta daha önce bafllanm›fl olmas› bizim
uluslararas› arenadan ald›¤›m›z duyumlar çerçevesinde hakikaten Türkiye’nin
imaj›n› son derece yukar›lara ç›karm›fl bir konudur. Bu konuda çok ciddî hakikaten olumlu reaksiyonlar al›yoruz.
Ülkede çok fazla da de¤erlendirme bu konunun düflünmüyoruz iflin gerçe¤i. Biz
bunun daha çok d›flar›dan, uluslararas› arenada, kat›ld›¤›m›z toplant›larda veya
yaz›flmalarda bunun ne kadar önemli oldu¤unu dile getiriliyor.
Ve bir ikinci ad›m da piyasada uluslararas› finansal raporlama standartlar›na
olumlu yaklafl›yor, hakikaten bir korku vard›. Yani, çok ciddî bir reaksiyon olacak m›d›r? Hakikaten çok ciddî bir at›l›md›r, ciddî bir radikal bir de¤iflimdir ve
radikal de¤iflimlere insan do¤as› gere¤i çok ciddî bir tepki gelir. Ama, piyasa buna s›cak bak›p bunu benimseme içerisinde diye görüyoruz.
Tabiî ki bunun etkisi Sermaye Piyasalar›n› fleffaflaflt›racak ve de yerli ve yabanc› kurumsal ve bireysel yat›r›mc›y› piyasalara da çekmifl olacak ve tabiî ki flu nokta da üzerinde çal›fl›lan uluslararas› denetim standartlar›yla entegrasyonda uluslararas› finansal raporlama standartlar›na geçiflin tamamlay›c› bir mekanizmas› olacakt›r.
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Bu noktada Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunun çal›flmalar›na da ben k›saca de¤inmek istiyorum. Türkiye Muhasebe Standartlar› Kuruluna olan yaklafl›m› aç›l›fl konuflmas›nda Baflkan Yard›mc›m›z Say›n Kubilay Temuçin Bey
aç›klad›. Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunu Sermaye Piyasas› Kurulunun
tam olarak destekli¤ini, tek otorite olmas› gere¤ini vurgulad›.
Bunun meslek mensuplar› taraf›ndan da büyük bir memnuniyetle benimsendi¤ini görüyorum. Di¤er ilgili kurumlardan da ayn› beyanatlar› bekledi¤imizi, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurumunun ‹kinci Baflkan› olarak burada ifade etmek istiyorum. Yani, di¤er kurumlardan çok aç›k bir flekilde bu aç›klamay› henüz almad›k diyorum, alman›n gere¤ini burada vurguluyorum.
Ama geldi¤imiz nokta çok ileri bir noktad›r Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu aç›s›ndan. Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu üç tane standard›n› hepinizin bildi¤i gibi yay›nlam›flt› Resmî Gazetede. Peyderpey bu standartlar yay›nlanacakt›r, bu y›l içinde say› oldukça belirli bir rakama ulaflacakt›r.
Bunun d›fl›nda özellikle Türkiye Muhasebe Standartlar› Kuruluna di¤er kurumlar›n da verdi¤i önem konusunda da ben k›saca bir iki hususu söylemek istiyorum örnek olsun diye. Art›k Türkiye’de üretilen muhasebe standartlar› Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulunun onay› olmaks›z›n yürürlü¤e girmemektedir.
Bunun örne¤ini geçen Aral›k ay›n›n sonunda gördük. Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü hepimizin bildi¤i gibi uluslararas› standartlara
uyumlu olarak yay›nlamak arzusundayd› Aral›k ay›nda. Bu kavramsal çerçeve
dedi¤imiz uluslararas› finansal raporlama standard›n›n en üstünde yer alan standard›. Baflbakanl›¤a bunu Hazine gönderdi yay›nlanmak üzere, ama Baflbakanl›k yay›nlamad› ve bizim görüflümüze baflvurdu.
Ancak Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunun uygun görüflü al›narak bu
standart yay›nlanm›flt›r. Hazine Müsteflarl›¤›n›n sigortac›l›k için yay›nlam›fl oldu¤u standart. Bu di¤er kurumlar› da bunda böyle kapsayacakt›r anlafl›lan. Demek ki, Baflbakanl›k da art›k Türkiye’de muhasebe standartlar›n›n kimin düzenlemesi gerekti¤i konusunda bir oluflum olmufltur. Bu çok sevindirici bir geliflmedir.
Di¤er bir konu Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yap›lan çal›flmalarda Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu çok aktif bir flekilde çal›flm›flt›r, kanun tasar›s› incelendi¤i takdirde orada belirli maddelerde Türkiye Muhasebe Standartlar› Kuruluna at›f vard›r ve Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu art›k bundan böyle
muhasebe standartlar›n› düzenleyecektir, uluslararas› finansal raporlama standartlar› ile uyumlu olarak.
Ancak, burada önemli olan orada kanun maddesinde belirli de¤ifliklikler yap›labilir, birtak›m de¤erlendirmeler, öneriler var, bunlar› da biliyoruz.
Bir son konu da, yine Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunun Dünya Banka-
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s›nca yürütülen ROSC program›n›n koordinatörlü¤ünü de Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu yapmaktad›r. Bu ROSC çal›flmas›nda ülkelerin muhasebe ve
denetim standartlar› alan›ndaki uluslararas› standartlardan farkl›l›klar› belirlenip
bunlar rapor hâlinde Dünya Bankas› WEB sayfas›nda ilân edilmektedir ve bu
konuyu da Türkiye’de Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu koordine etmekte, Sermaye Piyasas› Kurulu, BDDK, Maliye Bakanl›¤›, TÜRMOB gibi kurulufllarla beraber ortak bir çal›flma yürütülmektedir.
Ben daha fazla vaktinizi almadan sonucu bile sizlerle paylaflmadan burada sunumumu bitiriyorum. Çünkü bunlar› hem metin olarak hem de slayt olarak sizlere da¤›t›lacak.
Panelin baflar›l› geçmesini diliyorum, herkese iyi günler diliyorum.
Masum TÜRKER- Say›n Sayar’a teflekkür ederiz.
Böylelikle en sevindirici haberi verdi. Demek ki Türkiye’de muhasebe standard› yay›nlamak isteyenler art›k Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulundan onay
almak zorundad›r. ‹nflallah bu durum bütün devletle ilgili düzenleyicilerin bafl›nda da yer al›r.
fiimdi, de¤erli dostum Veysi Sevi¤’ye sözü vermeden önce biraz mesle¤e katk›
vermek için baz› bildirilerdeki sorular› yöneltmek istiyorum, onlara çözüm bulsun diye.
Say›n Veysi Sevi¤ asl›nda Bafl Hesap Uzman›, 1980’li y›llarda ve bir türlü üniversiteye çekilemiyor, Muhasebe Enstitüsü ‹stanbul Üniversitesinde yüksek lisans program› bafllatt›. Bu yüksek lisans program›nda da iki ders aç›ld›. Dersin
birisi vergi ve sosyal sigortalar mevzuat› dersi. O zaman da ben Bolu’da ö¤retim görevlisi olarak çal›fl›yorum. De¤erli dostum Veysi Sevi¤ Maliyede de böyle ayk›r› fikirlerinden dolay›, uygulamac›lara önem vermesinden dolay› da sürekli bask› alt›nda, elefltiri alt›nda tutulurdu, o yine hep ç›k›fl yapard›. Yasak derlerdi, gelip Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Yönetim Kuruluna girerdi, çal›fl›rd›.
Yani, asl›nda bugünkü arzulad›¤›m›z ortam› bundan 26 y›l evvel, 27 y›l evvel
âdeta bafl kald›rarak uygulayan bir arkadafl›m›zd› ve bizim ortak bir yönümüz
var Veysi Hocam›zla. Onun ilk üniversite hocalar›, bu dersin ortak hocas›, yani
asl›nda birbirimize ortak desek bir kayb›m›z olmaz.
Ve ilk defa da en iyi hukukçulardan biri derken onu söylemek istiyorum. Günlük olarak vergi hukukunun hiç sekmeden, sapmadan yorumlayabilen, sabaha
karfl› böyle uyanarak böyle 3-4 makaleyi yaz›p ayn› anda gönderebilen bir yetene¤e, bir birikime sahip.
fiimdi, bir ekleme yapmak aç›s›ndan, tarihe iz düflmek aç›s›ndan da ayn› ikinci
bir ders Say›n Murat Kayacan’›n, belki ileride bu konuyu mükemmellefltirmesi
aç›s›ndan söylüyorum. Ülkemizde ilk defa etik dersi iflletme yüksek lisans programlar›nda Bilkent, Bo¤aziçi, ODTÜ’yle bafllad› der. Oysa ilk etik, hatta muha420

Panel Session - Panel Oturumu

sebe eti¤i ad› alt›nda, muhasebe meslek eti¤i ad› alt›nda iflte sözünü söyledi¤im
muhasebe program›nda ikinci ders olarak, ‹flletme Fakültesinin Muhasebe Enstitüsünde 1980 y›l›nda bafllam›flt›r ve hatta o dersi o zaman ben vermifltim. Ben
verirken de öyle fleyler ö¤rendim ki yurt d›fl›nda bu etikle ilgili. Sonra bir gün
bu Türkiye’de çal›flan yabanc› uyruklu bir meslek mensubu bir beyanda bulundu Dünya Gazetesinde dedi ki, Türkiye’deki muhasebe denetçileri bu ifli bilmiyor.
Bu tabiî haks›z rekabete de giriyor, her fleye de giriyor. Ben bunun flirketine açt›m telefon, dedim ki, oradaki arkadafllardan birisine, bu sizin patron hangi Odaya ba¤l›, iflte New York’un Muhasebe Denetim, iyi ben dedim flimdi onu flikâyet ediyorum, ruhsat iptal edilecek dedim. Bu flaka yapt›¤›m› zannediyor, Fatih
Dural’› telefonla arad›m, ben de Derne¤in o zaman Genel Sekreteriyim. Baflkan
bak bunu ihraç ettirece¤im ben dedim memleketimden. Nas›l ettireceksin, ya dedim ben bu meslek eti¤i dersini verirken o ülkenin fleylerini alm›fl, tercüme ettirmifltim. Orada diyor ki, bir meslek mensubu baflka bir meslek mensubunun
mesleki faaliyeti aleyhinde söz söylerse meslekten ç›kar›lma gerekçesidir.
Hemen arand›m, özür dilemeler bafllad›, beni yanl›fl anlad›lar, tercümeyi yanl›fl
yapt›lar, Dünya Gazetesine düzeltme yapaca¤›m. Yani, böyle uzun süre korkulu rüyalar yaratt›k.
Ben Murat Beye teflekkür ediyorum. En az›ndan di¤er etikle u¤raflanlara da ileride tarih olsun diye ilk defa Türkiye’de üniversitelerde etik dersi muhasebe eti¤i olarak konmufltur ve hatta flu anda salona girdi mi bilmiyorum, o program›n
da ilk ö¤rencisi bizim aram›zda, yani hem hocam›n hem benim de ö¤rencili¤imi yapan Semih Yanar, kat›l›mc›lar aras›ndayd›, buradaym›fl, hat›rlar o dersi.
fiimdi, de¤erli hocam›zdan flu konulara bu etkinli¤ine dayanarak aç›kl›k getirmesini istiyorum.
Say›n Hocam›z Yakup Selvi bir saptamada bulunmufl, hepimizin önemli olan ve
bu Panelde belki çözümlenmesi gereken, bizim tart›flmam›z gereken konu denetim ilke ve kurallar› tam ve do¤ru bir flekilde uygulansalar bile son teknolojik
geliflmelerin karfl›s›nda yetersiz kalmaktad›rlar.
O zaman bizim bu toplant›larda bu yetersizli¤i giderici sorular› nas›l buluruz?
Biz flimdi Say›n Hocam›zdan bunlara çözüm bulmas›n› isteyece¤iz.
Say›n Murat K›y›lar ise, özellikle “Corporate Governance” dedi¤imiz, yani kurumsal yönetim sistemlerinin yaln›z flu anda Türkiye’de ve Türkiye benzeri geliflen ülkelerde, özellikle bir de geçifl ekonomisi yaflayan bu Do¤u Blo¤u ülkelerde a¤›rl›kl› olarak, ki bizim bilgilerin ço¤unlu¤unda o var. Yaln›z ortaklar›n
lehine oluflmas› konusuna dikkati çekmifl ve bunun da potansiyel olarak sosyal
maliyetlerin çok fazla olmas›na neden olmas›yla bildirisini ba¤lam›fl.
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fiimdi, bu konuda da yine Sevi¤’den çözüm bulmas›n› isteyece¤iz.
Bir de bizi çok yak›ndan ilgilendiren Say›n Bülent Günceler’in bir baflka saptamas›n›n da çözümlenmesi gerekir. O da diyor ki, özellikle denetimlerde geçmifl
dönemlerdeki al›flkanl›klar›n devam ettirilme arzusu denetimlerin en büyük zafiyetidir. O hâlde biz meslek mensuplar› nas›l denetim programlar›na bir fleyler
koymal›y›z ki, bu geçmiflteki al›flkanl›klar›, yani denetimdeki kaliteyi azaltan bu
arzuyu giderebilmek aç›s›ndan.
fiu anda zaten tart›flmaya aç›ld›¤› dönemde bizim 3568 Say›l› Yasaya göre bu
kaynaklar›n verilmesi gerekli. Ama, bir realite var, serbest muhasebeciye bu denetim yetkisini veremiyor. Hemen aya¤a kalkaca¤›z, serbest muhasebeciler ne
olacak? Onu da söyleyeyim. 8 nolu direktifin Mart ay›nda Avrupa Birli¤i yeni
yap›s›n› yay›nlad›. fiu anda da ‹talya’da A¤ustos ay›nda iki kurul birleflti, zaten
serbest muhasebecilik dedi¤imiz bizdeki statüye benzer bir mesleki yap›lanmay› da meslek örgütünün içinde ve piyasada muhafaza edemeyiz. Muhakkak o yap›lanman›n da ayn› flekilde malî müflavir olmas›n› sa¤layaca¤›z, sa¤lanmal›d›r.
fiimdi, o konuda da acaba biz böyle bir yap›lanma sürecini yaparken Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Mükerrer 227’de denetim yetkisini serbest muhasebecilere verdi¤imiz gibi, bir ufak düzenlemeyle Türk Ticaret Kanununda da gelifltirerek; çünkü, 3568 Say›l› Yasan›n de¤ifltirmenin riskleri var, hepimiz biliyoruz. Olmadan nas›l yapabiliriz?
Kendisi hem hukuk, hem vergi hukuk hem de mesle¤imize çok önemli katk›lar›ndan dolay› aç›kl›k getirerek ve önünde de böyle zorunlu bir metin olmad›¤›n› gördü¤üm için böyle tart›flmaya da izin verecek flekilde söylemesini rica ediyorum.
Benden konuflma serbest. Yahya Ar›kan’›n notuna göre saat 1’den sonra kal›rsa
herkes aç kalacak.
Buyurun söz sizin hocam.
Veysi SEV‹⁄- Önce de¤erli arkadafllar›m, hakikaten uzun ve ince bir yoldan
geldik. Çünkü, 20 sene öncesine gidiyorum, her flirketin kendi muhasebe plan›
var, her kamu iktisadî teflebbüsünün kendi muhasebe plan› var, baz›lar›nda hiç
plan› filan yok, akl›na esti¤i gibi muhasebe tutuyor.
Bugün bir tek düzen hesap plan›, hesap çerçevesi var, buna uyuyoruz, bunu üzerinde yürüyoruz, standartlar belirleniyor, baz› geliflmeler var. Bu çok sür’atli ve
çok önemli geliflme, ama yani esas›nda hiç üzerinde durulmayan bir konudan
bahsetmek istiyorum.
Önce dün Say›n Osman Gürbüz Hocam›z›n burada sundu¤u tebli¤de flöyle bir
ifade var. Diyor ki, kurumsal yönetim kavram› flirketlerin fleffafl›k, adil olma,
hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmeyi
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sa¤lamaya yönelik ve özellikle Amerika Birleflik Devletlerinde yaflanan flirket
skandallar› sonras›nda tüm dünyada gündeme gelen bir kavramd›r.
Hocan›n bu tespiti son derece do¤ru ve net. Ancak, biliyor musunuz ki, flimdi
Amerika Birleflik Devletlerinde kamu harcamalar›n›n özel ba¤›ms›z denetim flirketlerine yapt›r›lmas› ve denetim flirketlerinin de siyasî veya nüfus bask›s›ndan
kurtar›lmas› için özel hukuk mevzuat›nda yeni bir düzenlemeye gidilmesi tart›fl›l›yor ve gündeme geliyor.
Yani, diyorlar ki, esas›nda özellikle özel kesimin, yani kamusal harcamalar›n d›fl›nda içine düfltü¤ü yolsuzlukta siyasetin rolü büyüktür, o vakit siyasî otoritenin yapm›fl oldu¤u harcamalar› biz özel kesime denetletirsek belki ve onlar› da
siyasetin bask›s›ndan kurtar›rsak bu tür skandallarla karfl›laflmay›z diyorlar ve
yo¤un bir çal›flma var.
fiimdi, buraya geldi¤imiz vakit hemen bir baflka aç›dan bak›yoruz, son derece
önemli bir geliflme de var Türkiye’de, bu geliflme de flu, biraz önce bahsettiler,
Say›n Müsteflar›m›z da burada bizi ayd›nlatt›.
Büyük bir de¤ifliklik yap›yoruz, Türk Ticaret Kanununda de¤ifliklik yaparken
bir olaya el at›yoruz. Muhasebe standartlar›n› belirleme yetkisini Maliye Bakanl›¤›n›n elinden al›yoruz, özerk bir kurulufla veriyoruz. Maliye Bakanl›¤› art›k o,
bu filan bir standart belirleyemeyecek. Finansal tablolar›n düzenlenmesi, haz›rlanmas›ndaki ilkeler, denetim ilkelerine ba¤›ms›zlaflt›r›yor, yani Türk Ticaret
Kanunu tasar› madde 88, buradan kopar›yor.
‹kinci bir at›l›m yap›yor Türkiye, iflletme hesab› esas›na göre defter tutmay› kald›r›yor. Bir üçüncü at›l›m yap›yor, son derece önemli, Ticaret Kanunu dört dörtlüktür diyemiyorum, zaten öyle bir fleye ne Say›n Müsteflar›m, ne Ticaret Bakan›, ne Adalet Bakan›m söylüyor, bu tart›flmaya aç›lacak, fakat süresi çok k›s›tl›
bir kanun.
Diyor ki kanun, bir ticarî iflletmeyi k›smen dahi olsa kendi ad›na iflleten kifliye
tacir denir. Fakat tacir dedi¤i vakit sorumlulu¤u da üstüne yap›flt›r›yor. Madde
12, tacir deniliyor, sorumlulu¤u da üstüne yap›flt›r›yor. Diyor ki, her tacir ticarî
iflletmesinin aç›l›fl›nda tafl›nmazlar›n›, alacaklar›n›, borçlar›n›, nakit paras›n›, tutarlar›n› ve di¤er varl›klar›n› eksiksiz ve do¤ru bir flekilde gösteren ve varl›klar›yla borçlar›n›n de¤erlerini teker teker belirten bir envanter ç›kar›p sunmak zorundad›r.
fiimdi, düflünebiliyor musunuz, adam ifle bafllayacak, Kars’ta bakkal dükkân›
açacak adam, bunu yapacak, yapacak mecbur koymufl kanun.
fiimdi, demek ki bir at›l›m yap›yoruz, inan›lmaz bir at›l›m. E, peki biz bunlar›
kimlere yapt›raca¤›z, kaç kifliye yapt›raca¤›z? Türkiye’de ticarî kazançtan dolay› beyanlar›n› veren mükellef say›s› 1 milyon 744. Bunu bilanço esas›na göre
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beyanname vereni 310 bin. Biz demek ki bunlara bu ilkeyi getirip yerlefltirece¤iz, bunlara bu ifli yapt›raca¤›z. Bu güzel bir at›l›m da, ya politikaya at›lan›n
hangi malî güçle at›ld›¤›n› nas›l tespit edece¤iz?
O vakit demek ki, biz kurumsal yönetime gitmeden önce kiflisel malî güç, Bankalar Kanununda da var, kiflisel malî güç ölçüsünü koyup bir kere yola buradan
ç›kmak zorunday›z. Çünkü, mali gücü yüksek olanlar kurumsal ilkeleri her vakit ezebilirler, y›kabilirler, Amerika’daki skandalda bunu gördük. Demek ki burada önemli bir olay var.
Say›n Türker’in, ki meslektafl›m, arkadafl›m ve bana da zaman›nda büyük bir yak›nl›k gösteren, sonradan siyasete at›ld›ktan sonra kopan çok sevdi¤im bir insan,
sorular›na cevap veriyorum.
Siyaset insan› bazen kopar›r.
fiimdi, bizde eksik olan bir olay var. Olay da flu: Belki geliflmifl ülkelerin tümünde var da bizde yok, geliflmifl ülkelerin tümünde var da ba¤›ms›z denetimine karfl› karfl›ya kalamad›klar› veya kendilerinin siyasetçi olmalar› hasebiyle kurtard›klar› kesimde var olmas› gereken bir olay var. Biz kiflilerin ekonomik durumlar›n› kavrayabilecek bir hukuksal düzeni ülkemizde kuramam›fl›z.
Bunun sonucunda kimin ekonomik düzene malî olarak müdahale edebilece¤ini
kestiremiyoruz, ama elimizde kestirebildiklerimizi de köfleye s›k›flt›rmak kaç›nam›yoruz. Diyoruz ki, Kars’taki bakkala sen bilanço ç›kartacaks›n. Peki, beyefendi siz KS partisinden aday oldu¤unuz vakit buraya nas›l para harcayacaks›n›z. Yok.
fiimdi geliyorum Amerika Birleflik Devletlerinde buyurun internet sitesinden girin bu sene verilecek beyannamenin alt›nda bir kutu var. Baflkanl›k seçimi için
diyor 3 dolar ödeyeceksiniz beyanname bafl›na diyor, daha fazla ödeyecekseniz
onu da yaz›n diyor, düflün kazanc›n›zdan diyor, baflkanl›k seçimini buradan filan seçece¤iz diyor. Baflkan seçimine demek ki bütçeden karfl›lamaktan vazgeçiyormufl. Amerika Birleflik Devletleri çok iyi ekonomi yönlendiriyor filan, ama
bir ad›m at›yorlar, onlar da bir ad›m at›yorlar.
‹kinci bir ad›m› at›yorlar flimdi, devletin harcamalar›n› ba¤›ms›z denetim flirketleri taraf›ndan denetlenmesini öne at›yorlar ama, bizdeki yabanc› denetim flirketleri ve o beraber çal›flan arkadafllar›m›z her nedense hep özel sektörün denetlenmesi üzerinde duruyor. Ya, bir de kamu denetimine giden bu e¤ilimin temeline
bakt›¤›m›z vakit iflte Say›n Osman Gürbüz Hocam›z›n bir-iki cümleyle ifade etti¤i konunun arkas›nda yatan o skandallar oralara çekiyorlar.
fiimdi, biz Türkiye’de bu ifllerin üzerine bireysel tacir, flirket, kurum aç›s›ndan
Ticaret Hukukuyla giderken bizim karfl›m›zda bir önemli u¤rafl alan› var, bizim
meslek alan›m›z var. Muhasebe, muhasebe mesle¤i çeflitli flekillerde de¤erlendiriliyor.
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Say›n Türker aç›l›fl yaparken defter tutanla malî müflavir muhasebeci ayr›m›
yapt› filan. Muhasebe mesle¤i böyle sadece defter tutmak filan diye, yani kaydeden ayr›, malî müflavir ayr› diye bir s›n›fland›rma yapmak da yanl›fl, yanl›fll›klar›n içerisinde bo¤uluyoruz.
Ben bir hukukçu olarak bazen size belki ters gelen fleyleri söyleyebilirim, aff›n›za s›¤›n›yorum. Muhasebe sanatsal niteli¤i olan bir tekniktir, bilimselli¤i teknik özelli¤inden kaynaklan›r. Demek ki, son derece önemli bir meslek ifade ediliyor.
Onun için bak›yoruz belki muhasebe hocalar›m›z bu konuyu incelemifllerdir.
Avusturya’da elde edilen baz› belgelere de¤erli bir arkadafl›m›z tercüme etmeye
çal›flt›. Diyor ki, ifl adam›, köle çal›flt›ran kifli muhasebecisine her fleyini teslim
etmek zorundad›r diyor. Ha, demek ki muhasebe sadece böyle kaydeden bir iflle u¤raflan kifli de¤il. Muhasebe bir bütün esas›nda. Önce ilk ifllemleri var, deftere kaydedecek ama, keyfi de¤il, kurallara uygun kaydedecek. O vakit bir disiplin mesle¤i.
Bu deftere kaydedilenlerden sonra bir rapor ç›kacak. Bu kay›tlar ne kadar teknik özelli¤e uygunsa ve de yap›lan harcamalar› ay›rt edip konacak yerini sanatsal bir flekilde belirleyebiliyorsa o vakit demek ki bu finansal tablolar, raporlar
çok do¤ru olacak. Bir de üstüne üstelik bunun bir de denetimini koyuyoruz.
Muhasebe ifllemlerinin belirlenmifl ilkeler çerçevesinde grupland›r›larak kayda
al›nmas› bir zaman alan u¤rafl, ama bu zaman alan u¤rafl›n içerisinde ay›r›m çok
önemli. Acaba suyu ifl yapmak için mi kulland›, yoksa israf etmek için mi kulland›. Bu ayr›m› yapam›yorsak zaten muhasebeyi tutmayal›m daha iyi.
fiimdi, finansal raporlar çok önemli, çünkü sonuç. Bu sonuçlar›n de¤erlendirilmesi, yorumlanmas› ekonomik, fakat esas bir taraf› var bu raporun üzerinden
hukuksal ifllemler ortaya papatya gibi aç›yor. Çünkü, vergi idaresi vergi istiyor,
ortaklar kâr istiyor, ticarî iflletmeler buna göre de¤erlendirme yap›yor.
O vakit öyle bir u¤rafl ki bu onun için o Avusturya’da y›llar, yüzy›llar öncesi
söylenen, Alplerde söylenen lâf çok do¤ru. Her fleyini teslim edeceksiniz ki. Ha,
bu vakit ne oluyor, bir kalite ar›yor. O her fleyi teslim edilen adam her fleyi do¤ru, kural›na uygun yapmak zorundad›r. ‹flte bu adam›n üzerine siyasî bask›y›
oturtursan›z do¤ru yapamaz. Enron olay› patlar çünkü.
Kamusal olarak siz ba¤›ms›z denetim flirketlerini tam ba¤›ms›z hâle getirip faaliyetlerini vicdani ve hukuksal düzende gördüremezsiniz o ülkede ticaret... ne
ifle yarar ki, de¤ifltirin. Çünkü, netice itibar›yla bir tarafta devlet de bu konuda
kendi, en büyük harcamac› olarak, daha dünyada devlet en büyük harcamacad›r.
Bugün Amerika Birleflik Devletlerinde ortaya ç›kan bu finansman aç›¤›n›n arkas›nda yatan olaylarda birtak›m otoritelerin ald›¤›, siyasî otoritelerin ald›¤› kararlar tart›fl›l›yor, hatta benim sayabildi¤im kadar›yla flu anda sat›flta bulunan 91 ki-
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tap var. Ama, Say›n Genel Müdürümün söyledi¤i bir denetim olmaz. Denetim
derinli¤e yönelik her türlü olay› teknik çerçevede kabul eden bir olayd›r. Ama,
biz siyasetin bask›s›n› kurtaramad›¤›m›z vakit ve de siyasetçinin ald›¤› karar›
muhasebe, kamu harcamalar› üzerinde etkinlefltiremedi¤imiz takdirde bu olay›n
bana göre baflar›l› olma flans› s›f›rd›r.
Yine bir kere mesle¤in çok önemli bir özelli¤i var, sorumluluk, sosyal sorumlulu¤u var bir kere mesle¤in. Sosyal sorumlulu¤u fluradan geliyor, malî tablo herkesi ilgilendiriyor. Bir tacirin kârl› çal›flmas› ve do¤ru çal›flmas› o kesimi de¤il,
tamamen ülkeyi ve dünya ekonomisini ilgilendiriyor. Çünkü, o demek ki verimli çal›fl›yor, düzenledi¤i tablolar do¤ruysa o tablolara güvenerek ifl yapacaklar da
onunla beraber dünya ekonomisindeki geliflmeyi sa¤layacakt›r. O bir tacirin tablosunun do¤ru olmas› dünyay› ilgilendiren bir olay. Çünkü, yaprak dökümü gibi birbirine eklenerek düflecektir.
Tabiî bu süreç içerisinde bak›yorsunuz baz› h›zl› geliflmeler. O geliflmelerin baflta geleni teknolojiden yararlan›r. Ancak yine son okudu¤um yay›nlarda filan, affederseniz ben bir özelli¤imi söylemek istiyorum. Ben OECD’de Vergi Komisyonda görevliyim yani, profesyonel olarak maafl al›yorum oradan. Oraya bütün
84 dünya ülkesi üye ve bu 84 dünya ülkesinin 15 ülkesinin seçimle gelmifl temsilcileri var, kendi içerisinde seçimle gelmifl. Onlardan birisi da hasbelkader biziz, orada da tart›fl›l›yor bu konular.
fiimdi, teknoloji ilerledikçe baz› elle yap›lan manuel hatalar› bilgisayarla yapmaya bafllad›lar. Yani, hesaplar› birbirine geçirerek ve bilgisayar ekran›nda farkl›, kâ¤›da döktü¤ünüz vakit farkl› hâle getirmeye bafllad›lar ve dünyada teknolojiden yararlanarak hesap hareketlerinde de¤ifliklik yap›lmaya baflland›.
Onun için flimdi bir kural daha getiriyorlar. Mutlaka bu ne kadar teknolojiden
yararlan›rsan›z yararlan›n print edilmifl kâ¤›tlar üzerinde analiz yap›lacakt›r diyor, yani ekranda analiz de¤il, print edilmifl kâ¤›tlar üzerinde analiz yapacaks›n›z. Çünkü, ekrandakinde hile yap›lma olas›l›¤› fazla.
fiimdi, yine bak›yoruz bir de¤erlendirmeleri yaparken. Bir meslek adam›n›n nas›l bir güvenceye sahip olmas› lâz›m. Yani, bir güvence de lâz›m burada. Yani,
meslek adam› aç çal›flamaz, emir buyruk alt›nda çal›flamaz. Tart›fl›l›yor, yine
Enron olay›ndan sonra gündeme geldi. Hatta flu anda bilebildi¤im kadar›yla üç
ülkenin bu konudaki uzmanlar› birlikte çal›fl›yorlar.
Diyorlar ki, bu malî tablolar› haz›rlayanlar ve onlara ba¤›ms›z denetim hizmeti
verenlere mutlaka bir güvencesi olmas› laz›md›r. Yani, bunlara yap, düzelt diye
kimse bir tav›r almamas› lâz›m. Bu güvence diyorlar lâfla olmaz, yani kuralla da
olmaz. Bunu kanuna, yasaya koyal›m diyorlar. Yani, bu mesle¤e müdahalesine,
bu mesle¤e el atman›n bir hukuk sonucu olsun diyorlar.
Biz flimdi meslek adam›n›n hukukî sonucu yok. Bugün yeminli malî müflaviri
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Maliyeden herhangi birisi ça¤›r›yor, hatta b›rak›n ça¤›rmay› can›m, senin beyan›n olmam›fl diyor, yükselt bakay›m flunu, hadi bakay›m yükselt. Bu meslek adam› imza atm›fl, bu beyanname do¤ru demifl ve belki de çok dürüstçe, ki hepimiz
dürüstüz, bunu söylemek çok yanl›fl bir olay bence.
Dürüstçe bilgisini koymufl, o beyannameyi düzenlemifl, Maliye diyor ki, kald›r
bakal›m bunu, yanl›fl bu, yükselt bakay›m flunu hadi filan. fiimdi bu tabiî bir mesle¤in ta alttan, yani daha Say›n Türker’in söyledi¤i gibi muhasebe kayd›ndan bafllay›p, onun denetimini yap›p, hatta ve hatta ve kendi de ucube meslek, mühür bas›p üzerine onaylayan bir sistemle. Böyle bir olguyla karfl› karfl›ya
kal›rsa meslek eleman› o vakit burada biz do¤rulu¤u nas›l anlayaca¤›z, yani nas›l bir do¤ruluk, kurallara uygunluk ilkesine veya sorumluluk ilkesini uygulayaca¤›z veyahut da böyle bir ilkeyi uygulayan meslek eleman›n›n düzenledi¤i malî tabloyu sahibi olan iflletme güvenip tuttu¤u bu profesyoneline, düzenledi¤i,
mühürledi¤i raporuna Maliye hup kald›r bunu dedi¤i vakit ona güveni ne hali
gelecek?
Böyle bir ikilemle karfl› karfl›ya kald›¤› vakit meslek mensubu iflverenin bask›s›
alt›nda nas›l bir karar alma ba¤›ms›zl›¤›na sahip olacak? O vakit tabiî kamusal
kurumlar›n içerisinde bana göre en önemlisi ba¤›ms›z denetim hizmeti sunanlarla bu malî müflavirlikle ve muhasebe mesle¤ini birlikte götürenlere korunmas›na yönelik hukuk ilkelerinin temelde belirlenmesi laz›md›r ki, Birleflik Amerika
bunun s›k›nt›s› çekiyor. Hatta ve hatta ileri gidiyorum, flu anda Dünya Bankas›n›n bafl hukuk müflaviri bu diyor sadece bir kanun meselesi olmamal›, bir Anayasal sorundur bu, Anayasal sorun diyor. Çünkü, dünyan›n diyor güveni bunlar›n üzerinde oluflacakt›r ileride diyor. Bu aç›klamada çok yani gurur verici bizim
için de. Acaba biz diyorum bunu kaç sene sonra düflünürüz? Çünkü, bizim için
önemli olan beyannameyi do¤ru vermektir, baflka fleyimiz yok, zaten bütün her
fleyimiz onun üzerine yo¤unlafl›yor.
fiimdi, yine bak›yoruz biz sadece bizim Ticaret Kanununda de¤il, meslek yasam›zda da de¤il, di¤er yasalarda da de¤il, ülkemizin temel yasas› üzerinde de baz› konular› ele almam›z lâz›m. Anayasada bir buyruk var, herkes malî gücü oran›nda vergi öder veya kamu harcamalar›na kat›l›r. Ne demek malî güç, nedir malî güç? Bankalar Kanununa da kondu, Finansal Hizmetler Kanununda da var.
Nedir malî güç, nedir bunun tan›m›, malî güç nedir? Acaba adam›n bir evi var
malî gücü fazla m›, arabas› var fazla m›? fiimdi, tabiî hayali bir kavram üzerinden daha çok kiflilerin belli bir yafltan sonra ekonomik durumlar›n› tespit etmek
ve buna göre o kiflinin ekonomik geliflmelerini izlemek gerekir. Bu bir suç filan
da de¤ildir yani.
fiimdi, ekonomik durumunu tespit etti¤iniz kiflilerin ve de kontrol edilemeyen
kiflilerin tabiî ki ekonomik faaliyetlerinin belli meslek elemanlar› taraf›ndan ra-
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porlanmas›, tutulmas›, de¤erlendirilmesi gündeme gelir ki, bu do¤rudur. E¤er
bunlar›n d›fl›nda herhangi bir servet art›fllar› filan falan varsa onlar›n da nereden
oldu¤unu, nas›l oldu¤unu, nas›l edildi¤ini biz tespit edebiliriz. Ama, bu arada bir
fley daha var. E¤er, siz o insanlar›n harcamas›na sen bunu gider yazars›n, bunu
yazamazs›n diye bir s›n›r getirip de kamu görevlisinin harcamas›na, –beyefendiyi ç›kart›yorum- baz› kamu görevli harcamas›na, sen uçak bile alabilirsin, ne istersen alabilirsin, bu kadar yetkin var diye bir s›n›rs›z yetkiyi de verirseniz o vakit olmuyor, soruyorlar flimdi. Diyorlar ki, Irak operasyonunda kaç para harcad›n, kim verdi bu yetkiyi sana, nereden ç›kartt›n, hani bize sundu¤un ilk raporda diyordun ki, bu kadar istiyordun flimdi nereden ç›kt›? Sorgular ama, zay›f.
Neden zay›f bunu sorgulayanlar? Çünkü, orada da bu sistem dejenere edilmifl.
Belki dünyan›n çöküflünde bu dejenerasyon önemli olacak. Onun için mesle¤in
gelece¤i bu aç›dan yine önem arz ediyor. Çünkü, sonuçta dönüp dolafl›p sistemin do¤rusuna ulaflmak zorundalar, baflka ç›k›fl yolu da yok yani.
Meslek güzel bir meslek, biz icra ediyoruz ve güveniyoruz, bu konuda aktif olan
herkes özveriyle çal›fl›yor, u¤rafl mesle¤i. Ama, biliyor musunuz ki de¤erli konuklar, bizim ülkemizde mesle¤in ileriye yönelik güvencelerini tamamlayacak
dama tafllar›ndan daha çok yüklerini art›rmaya çal›fl›yoruz.
fiimdi, bir mesle¤in yüklerinin art›rmaya çal›flsan›z güvencesini tam sa¤layamazsan›z o vakit o meslekte ileri tarihlerde –flimdi pek bir fley söylemiyorum
ama- bir bozulma gündeme gelecektir. ‹dealist arkadafllar›m bu konuda direneceklerdir ama, bozulma gelecektir.
fiimdi, hemen Ticaret Kanunuyla birlefltiriyorum. Çok güzel, tacir bey bilançoyu açs›n versin, yani bilançosuyla ifle bafllas›n filan da, acaba bu bilançoyu do¤ru tanzim edecek, ona do¤ru yolu gösterecek arkadafl›m›z, yani bu bilanço üzerinde ona teknik yard›m sa¤layacak arkadafl›m›z›n bu yar›m›n› ona sa¤layabilmesi için hukukî zemin ne kadar haz›rlanm›flt›r. Yok, yok.
Demek ki burada bir boflluk var. O vakit Ticaret Kanunu haz›rlan›rken, ki de¤erli Hocam geçmiflten beri, Ünal Hocaya da bunu söyleyece¤im, buraya bunu da
koyun yani hiç de¤ilse.
fiimdi, gelecek süreç içerisinde belki bizim meslektafllar›m›z›n en büyük u¤raflacaklar› konulardan bir tanesi mesle¤in güvenceli flekilde yap›lmas›na yönelik
aray›fllar›m›z olacakt›r.
Burada bir aç›l›m daha yapmak istiyorum. Mesle¤i sadece özel kesime sunmak
bir ç›k›fl yolu da de¤ildir. Neden acaba KS dairesi muhasebeden görevli eleman›n› meslek mensubu olarak almak zorunda kalmas›n? O vakit kimya mühendisinden muhasebe müdürü olmaz, siz kimya mühendisi oluyor musunuz?
Ama, bugün bak›yorum kamu kesiminde –yanl›fl söylemeyeyim- 722 tane mes-
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lek mensubu olmayan muhasebe müdürü görev yap›yor ve bu durumu, üst düzey de biliyor. Nas›l oluyor bu, niye oluyor? Onlar gelip sizin yan›n›zda, yani
görevi al›yor da, siz gidip bir fabrikada teknik müdür olabiliyor musunuz? Demek ki bu meslek mensubu yasal olarak daha güvence alt›na al›nmak zorunda.
Bunun at›l›m›n› da yapmak lâz›m. Ne olur Ticaret Kanununu haz›rlayan de¤erli meslektafllar›m›z, hocalar›m›z, arkadafllar›m›z, bunlar› da görsünler.
fiimdi, yine konunun bir baflka hukukî boyutuna gelece¤im. Yap›lan yasalarla
meslek mensuplar› fazlaca hukukî riskle karfl› karfl›ya kalmak zorundad›r. Biliyor musunuz ? yanl›fl düzenledi¤iniz bir bilançodan dolay› bir hayli içeride istirahat etme zorunda kalacaks›n›z?
Niye? Bilançoyu yanl›fl düzenlemedeki kas›t nedir, yani üçüncü flah›slar› aldatmadaki kas›t nedir? O özellikleri biz bu kadar risk alt›na ald›¤›n›z vakit bu ifl nas›l gidecektir? Pek uza¤a gitmiyorum, de¤erli arkadafl›m burada. Bir tebli¤ sundu. Ama biliyor musunuz halka aç›k bir flirket bundan 3 sene önce elektrik stoklar›n›, elektri¤i stok olarak göstermiflti, nas›l olmufltu bu ifl acaba? Hiç mi kimsenin sorumlulu¤u yoktu? Peki özel kesime sorumluluk var, kamu kesimine yok.
Olmad› flimdi yani.
O vakit sorumlulu¤u eflit bölüflelim, güvence alt›na alal›m, yasay› da, yasadaki
müeyyideleri de ona göre haz›rlayal›m. Daha uygun olmaz m›, ondan sonra bunlara daha güvenceyle bakmaz m›y›z? Enron olay› Amerika’n›n bafl›n› a¤r›tt›.
Bizde Enron olay› hiç mi yok? O vakit, söylenenler ne, nas›l oluyor bu ifller?
O vakit demek ki de¤erli arkadafllar, olay› daha genifl boyutlu düflünelim. E¤er
uygunsa bundan sonraki sempozyumda, ben de Sevgili Cansen gibi bir teklifte
bulunay›m.
Kamunun malî harcamalar›n› acaba ba¤›ms›z denetim flirketleri denetleyemez
mi, bir tart›flal›m ne olur, bir tart›flal›m?
Teflekkür ederim.
Masum TÜRKER- Çok de¤erli dostum Veysi Sevi¤’e teflekkür ediyorum.
Kendisinin dile getirdi¤i son cümle yine bu seminerlere, bu Sempozyumlara ait
kitaplarda yer alm›flt›r ve TÜRMOB’un hedefleri aras›nda da vard›r.
Say›n Cemal ‹bifl “ekonomik verimlili¤i azaltan husus finansal bilgiler ve iflletme aç›klamalar›na olan güvenin azalmas›d›r” diyor. Asl›nda Say›n ‹bifl’in bu
cümlesi Enron olay›ndan sonra Amerika Birleflik Devletlerine 500 milyon dolara mal olmufltur, devlete. Hemen kongreden bir kararla 500 milyon dolar muhasebe mesle¤ini desteklemek amac›yla ç›kar›lm›fl ve çeflitli yerlerde tan›t›m konuflmalar›, muhasebecilik iyidir denmifltir. Neden bu denmifltir? Yine Mine Han›m›n tebli¤inin sonunda bir kavramdan söz ediyor, muhasebe de¤erleme modelinde. Bu muhasebe de¤erleme modelinde, aç›klamada finansal dipnotlar›n›n,
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muhasebe bilgilerinin önemden söz ediyor. Çünkü, güveni sa¤layabilmek için
fleffafl›¤›, aç›kl›¤› sa¤layacak bir olgu var.
Acaba bu ifli bu kadar çok düflünmeli miyiz, tart›flmal› m›y›z diye de zaman zaman karfl›m›za ç›karlar. Bunun nedeni flu: Bizler flimdilik uyuyal›m, bunun pastas›n› birileri paylafls›n, ondan sonra can›m verelim derler. Bu konuda da ilk
günkü bildirisinin sonunda Profesör Doktor Osman Gürbüz bizim dikkatimize
sunuyor.
Dünyada kurumsal yat›r›mc›lar›n elinde büyük fonlar var diyor ve özellikle bunlar emekli fonlar›n› dile getiriyor ve bu nedenle bu fonlar›n iyi, yüksek, kaliteli
bir yönetiflim, kurumsal yönetim istedi¤ini söylüyor. Ama, ard›ndan diyor ki,
bunlar› diyor yaln›z uluslararas› düflünmeyin deyin, ulusal yat›r›mc›lar›n da finansal piyasalara kat›l›m›n›n sa¤lanmas› ve bu yönetiflimin buna göre oluflmas›
gerekir.
Asl›nda Say›n Hocam›z›n dile getirdi¤i unsurun ben bir ad›m ilerisini söyleyeyim. fiu anda yaln›z emeklilik sigortalar›nda sa¤lanm›fl olan, biriktirilmifl olan
fonlar bu kurumsal yönetim sa¤land›¤› zaman bir bölümü Sermaye Piyasalar›na
yaln›z devlet fonlar›ndan ç›kar›l›p kayd›r›l›rsa inan›lmaz bir gelir elde edilecek.
Ama, bunun da sa¤lanmas›n›n yolu bizim muhasebe mesle¤inin verece¤i hizmete yöneliktir.
fiimdi, böylelikle Hocalar›m›z›n çok önemli bir flekilde vurgulayarak ve bizim
önemimizi gösterdikleri bu konuda acaba ekonominin geliflmesinde bu kadar
önemli olan muhasebe mesle¤i mensuplar› bu ifle ne kadar haz›rlar; bu ifli yapmaya talip midirler? Her zaman söylediklerini bu sefer teknik olarak biz devletin de, özel kesimin de, ekonominin de denetimine talibiz diyebilecek çal›flmalar› nelerdir? Bu konuda bir baflka önemli söylem de vard›r.
Acaba devlet, o soruyu hep birlikte arayaca¤›z, bu ifli talibim diyen muhasebecilerin ölçülerine göre haz›rlad›¤› bu yasalar› kat›l›m sürecine aç›l›fl konuflmas›nda Say›n Ar›kan’›n dedi¤ini gerçeklefltirmeye ne kadar yatk›nd›r?
Bu konuda bugüne kadar devlet ad›na, ister siyasî ister bürokrat olsun dinledi¤im en güzel konuflmay›, aram›zda olan de¤erli Müsteflar yapm›flt›r. Sivil toplumu sürece katmak, devretmek ve hatta yapmak istediklerinin de çeflitli kurumlar taraf›ndan reddedildi¤ini söyledi.
fiimdi, ilk ad›m›n› bugün burada dinledi¤imiz ve Say›n Ar›kan’›n talebine yan›t
veren konunun ne kadar haz›r oldu¤umuzu Say› Sanl›’dan dinliyoruz.
Buyurun Say›n Sanl›.
Nail SANLI- Teflekkür ederim Say›n Baflkan.
Say›n Bakan›m, Say›n Genel Baflkan›m, Say›n Müsteflar›m, de¤erli konuklar,
de¤erli hocalar›m, de¤erli kat›l›mc›lar; VII. Ulusal, I. Uluslararas› Muhasebe
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Denetimi Sempozyumunu gerçeklefltiren ‹stanbul Odam›za teflekkürle bafllamak
istiyorum sözlerime.
Bütün Sempozyumlar gerçekten mesle¤imizi çok yak›ndan ilgilendiren konularla geçiyor. Onun için üç gündür çok yo¤un tart›flmalar, çok yeni fikirler hep birlikte dinledik. Asl›nda son Oturumun son konuflmac›s› olarak da çok vaktinizi
almak istemiyorum, ama haz›rl›¤›m› da sizlerle biraz elimden geldi¤ince de
sür’atli bir flekilde geçerek paylaflmak istiyorum.
Sürekli geliflen ve karmafl›klaflan üretim iliflkileri içerisinde iflletmelerin sa¤l›kl› faaliyet gösterebilmeleri, geliflimlerini sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini
koruyabilmeleri iyi bir bilgi sistemine sahip olmalar›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu
bilgi sistemi de mutlaka muhasebeden oluflmaktad›r.
Muhasebe sisteminde yer alan bilgiler sa¤l›kl›, güvenilir ve do¤ru olmas› sadece iflletmeler için gerekli olan bir fley de¤il, bundan fayda sa¤layan di¤er kesimler için de büyük önem tafl›maktad›r. Bilgilerin sa¤l›kl›, güvenilir ve do¤ru olmas› ise bizim bu Sempozyumun konusu olan denetim ile ortaya konulabilmektedir.
Yak›n geçmiflte hep sözü edildi, üç gündür dinliyoruz. Yaflanan Worldcom, Enron, KSeroks gibi muhasebe yolsuzluk ve skandallar› hâlâ belleklerimizde çok
taze. Ülkemizde g›da ve içecek maddelerindeki kaçakç›l›k insanlar›m›z›n ölümüne sebebiyet vermekte, yolsuzluklar, hortumlamalar ise mal›m›z› almakta.
Çözüm elbette ki yüksek standartlara sahip ekonomik denetim üzerinden geçmektedir.
Ekonomik kalk›nma için muhasebe denetimini inceledi¤imizde Türk iflletmelerinde muhasebe yap›s›n› gözden geçirmemiz gerekiyor ve birtak›m baz› tespitleri buluyoruz. Türkiye’de profesyonel meslek mensuplar› bilgi ve birikimi ile
iflletmelerin muhasebe sistemleri ça¤dafl bir düzeyde oldu¤unu hepimiz biliyoruz. ‹flletmelerin sermaye yap›s› ne olursa olsun malî sektördeki firmalar hariç
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤inde belirlenen muhasebe ilke ve kurallar›na uyulmakta ve belirlenen formattaki finansal tablolar haz›rlanarak sunulmaktad›r.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤ine göre tüm iflletmeler temel finansal tablolar olarak belirlenen ve uluslararas› kurallara uyumu olan bilanço ve gelir tablosunu belirlenmifl dipnotlar›yla haz›rlamak zorundad›rlar. Ayr›ca iflletmeler büyüklüklerine göre maliyet muhasebelerini de kay›tlar›nda izlemektedirler.
Tebli¤ ulusal muhasebe standartlar›n›n geçerli olaca¤›n› hüküm alt›na alarak
ulusal muhasebe standartlar›n›n da var olmamas› durumunda uluslararas› muhasebe standartlar›n›n kabul görece¤ine de yer vermektedir.
Bunun yan› s›ra Sermaye Piyasas› Kurulu, Banka Denetleme Düzenleme Kuruluna tâbi bankalarda ve sigorta flirketlerinde belli ilke ve kurallara göre muhase-
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be ifllemleri düzenlenerek finansal tablolar da haz›rlanmaktad›r. Bu ilke ve kurallar düzenleyici ve denetleyici kurullar taraf›ndan saptanmaktad›r.
Hepinizin bildi¤i gibi günümüzde muhasebe ve denetim mesle¤i tüm dünyada
önemli bir de¤iflim süreci yaflamaktad›r. Günümüzde tüm dünyada egemen olan
ekonomik sistem küreselleflme sürecinde mal, hizmet, sermaye ve bir ölçüde de
ifl gücünün serbest dolafl›m›n› öngörmektedir. Sermaye fleffafl›k ve güven duygusunu ön plana ç›karmaktad›r. fieffafl›k ve güven duygusunun oluflabilmesiyle
tüm dünyada uyumlaflt›r›lm›fl ayn› muhasebe ve denetim standartlar›n›n uygulanmas›yla gerçekleflebilir.
Ülkemizde ekonomik kalk›nman›n sa¤lanmas›n› yolu sermaye birikimine ve bunun getirece¤i verimlilik art›fl›na dayanmaktad›r. Sermaye birikimi de Türkiye’de yetersiz bir seviyede oldu¤u da hepimiz taraf›ndan bilinen bir gerçektir.
Profesyonel muhasebe meslek mensuplar› yapt›klar› ifllerle ekonominin önünü
açt›¤›n› biliyoruz. Ancak, biz bugünkü Panel konumuzu incelerken ekonomik
kalk›nma için üç unsurun çok önemli oldu¤una inanarak bunlar› biraz ele almak
istiyoruz.
Bunlardan birincisi yabanc› yat›r›mlard›r, yabanc› sermayenin Türkiye’ye gelmesi. ‹kincisi, KOB‹’lerin güçlendirilmesi. Üçüncüsü Türk flirketlerinin küresel
flirket hâline gelmesidir.
Yabanc› sermaye yat›r›mlar›n› inceledi¤imizde profesyonel muhasebe meslek
mensuplar›na düflen görevler önümüze böyle ç›kmakta. Türkiye’de ortalama gelir düzeyi düflük ve özel tasarruf hacmi yetersizdir. Kamu kesimi tasarruflar›n›n
tümü faiz ödemelerine gitmekte kamu yat›r›m yapamamaktad›r. Avrupa Birli¤ine üye olmak amac›yla büyük çaba harcayan ülkemizin kalk›nmas› için do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n artarak sürmesi büyük önem tafl›maktad›r. Bu ise, istikrarl› bir ekonomik yap›, h›zl› ve düzgün iflleyen bir hukuk ve vergi sisteminin
varl›¤›, fleffaf, uluslararas› muhasebe denetim standartlar›n›n etkin biçimde uyguland›¤› bir ifl ortam›n›n varl›¤›na ba¤l›d›r.
Uluslararas› iflletmelerin yay›ld›klar› alan geniflledikçe ve sürekli bir büyüme
döngüsüne girildikçe çeflitli ülkelere da¤›lm›fl olan yat›r›mlar›n izlenmesi, verimlilik ile kârl›l›¤›n ölçülmesi sorunu ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Özellikle
farkl› ülkelerde farkl› muhasebe uygulamalar›n›n olmas› nedeniyle yat›r›mlar›n
kârl›l›¤›n› karfl›laflt›rmak ve ayn› de¤erli ölçmek zorlu ve pahal› bir ifllev hâline
gelmifltir.
Bu nedenle iflletmelerin dili olarak kabul edilen muhasebenin bu kez uluslararas› iflletmelerin uluslararas› dili olmas› gerekti¤i tart›fl›lmaya bafllanm›fl ve
1970’li y›llardan sonra var olan genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve prensipleri art›k uluslararas› bir düzenlemeyle yerini alm›flt›r.
Çeflitli standart setlerinden sonra son olarak uluslararas› finansal raporlama stan432
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dartlar› uluslararas› iliflkilerde ortak dil olarak kabul edilmifl ve kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.
Ülkemizde de muhasebe denetimi yapacak meslek mensuplar›n›n bilgi ve birikim seviyeleri uluslararas› standartlar› uygulayacak düzeydedir. Bu konuda gerekli programlar TÜRMOB taraf›ndan haz›rlanmaktad›r.
‹kinci konu KOB‹’ler. KOB‹’leri ele ald›¤›m›zda Türkiye’nin çok büyük bir sorunu burada da kendisini göstermektedir. Kay›t d›fl›. Kay›t d›fl› ekonominin yayg›nl›¤› ve sundu¤u cazip imkânlar KOB‹’lerin gelifliminin önünde en büyük engeli oluflturmaktad›r. Büyüyen iflletmelerin kay›t d›fl›n›n yaratt›¤› imkânlardan
uzaklaflacak olmas› çeliflkisi iflletmeleri küçük çapta kalmaya teflvik etmektedir.
KOB‹’lerin geliflimini teflvik etmek için Borsaya kay›tl› flirketlerde oldu¤u gibi
finansal bilgi aç›klamalar›n yayg›nlaflt›r›lmas› gerekmektedir ve bunun için ekonomi içinde pay alan her kuruluflun finansal bilgileri en az y›lda bir kez topluma aç›klamas› sa¤lanmal›d›r.
Büyük firmalar için gelifltirilmifl muhasebe kurallar›n› uygulamaya bafllayan küçük bir firma çok a¤›r vergi ve sosyal güvenlik yükleri ile karfl›laflaca¤› için kay›tl› ifl yapmaktan kaç›nmaktad›rlar. Küçük firmalar›n ilk baflta yaflayacaklar›
a¤›r vergi ve sosyal güvenlik yüklerini aflabilmeleri için çeflitli teflvikler mutlaka sa¤lanmal›d›r. Bu sayede iflletmeler hem kay›t alt›na al›nm›fl hem de geliflmelerin önü aç›lm›fl olacakt›r.
Avrupa Muhasebeciler Federasyonu bu konuda çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
Biz de TÜRMOB olarak bu konuda bu çal›flma dönemimizde 14 ayr› bir projeyle bunlarla ilgili çal›flmalar› önümüze koyduk ve bu 14 projenin içerisinde KOB‹’lerle ilgili çok önemli bir dosyam›z vard›r. KOB‹’lerin muhasebe denetim
uygulamalar› konusunda her Odam›zdan birer temsilcinin oldu¤u bir komisyon
oluflturulmufl ve bu komisyon çok yak›n bir tarihte çal›flmalar›na bafllayacakt›r.
Bu çal›flmalar›m›z› da büyük baflar›yla sonuçland›raca¤›m›za inan›yoruz.
KOB‹’leri incelerken ve hepimizin de bildi¤i gibi 20 ile 200 iflçi aras›nda eleman çal›flt›ran firmalar› KOB‹ kimli¤i içerisine s›k›flt›racak olursak mikro iflletmeler KOB‹’lerden ayr› de¤erlendirilmesi gerekti¤i de önümüze ç›kmaktad›r.
Üçüncü konumuz Türk flirketlerinin küresel flirket hâline gelmesidir. Türk iflletmeleri çok uluslu bir flirket olmaya karar verdiklerinde hesaplar›nda uluslararas› dili kullanmak zorundad›r. Yat›r›m yap›lan ülkede faaliyet sonuçlar›n›n raporlanmas› ve finansal tablolar›n do¤rulu¤unun sa¤lanmas› büyük önem tafl›maktad›r. Bunu sa¤laman›n yolu muhasebe denetiminden geçmektedir.
Çok uluslu bir flirket olmaya karar veren bir Türk iflletmesi yurt d›fl›na aç›lmadan önce organizasyon ve muhasebe alan›nda bir el kitab› oluflturmal›d›r. Organizasyon ve el kitab›nda uyulacak kurallar, yetkili sorumluluklar, örgüt flemas›
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ve iç kontrol sistemi mutlaka yer almal›d›r. Muhasebe el kitab›nda ise muhasebede uyulacak ilke ve kurallar ile muhasebe politikalar›, yat›r›m› yap›lacak ülkedeki yerel muhasebe uygulamalar› ile uluslararas› muhasebe standartlar› uygulamalar›n›n nas›l iliflkilendirilece¤i, konsolidasyon, enflâsyon, farkl› para birimlerinin ayn› para birimlerine çevrilmesi sorunlar›n›n muhasebelefltirilmesi ve
raporlanmas›nda uyulacak kurallar› ve kullan›lacak iflletme içi ve iflletme d›fl› faaliyet raporlar›n›n kapsamlar› ve içeri¤i mutlaka yer almal›d›r.
Çok uluslu olmaya karar veren Türk iflletmeleri evrensel muhasebenin yarataca¤› f›rsatlardan en üst düzeyde yararlanabilmeleri için ulusal bir denetim flirketiyle çal›flmalar› ve bu flirketin küresel bir muhasebe flirketi hâline gelmesi için hem
destek olmal› hem de önünü açmal›d›rlar.
Türk muhasebe meslek mensuplar› e¤itimleriyle, bilgi birikimleriyle küresel bir
denetim flirketini yönetebilecek ve faaliyetlerini sürdürebilecek birikim ve mesleki tecrübeye sahiptir. Geç gelenin avantaj›n› kullanarak standartlar›n uygulanmas› konusunda da bir güçlükle karfl›laflmayaca¤›m›z› umut ediyoruz ve bu görüflü sizlerle paylafl›yoruz.
Denetim ve denetimin ekonomik kalk›nmaya etkilerini inceledi¤imizde, Merkantilizmin geliflti¤i dönemlerde uluslararas› ticaretin artmas› sonucu hesap ve
iflletmelerin esaslara ba¤lanma ihtiyac›n›n denetim kavram›n› da beraberinde
getirdi¤ini hep birlikte tespit ediyoruz.
Bu dönemde hesap ve ifllemlerin kontrolünü yapan ve sonucunda görüfl bildiren,
Latince dinleme anlam›na gelen Audit kelimesinden türetilen Auditorler, yani
denetçiler ortaya ç›km›flt›r. Modern anlamda denetim kavram› sanayii devriminden sonra geliflmifl ve bugünkü niteli¤ine kavuflmufltur.
Klasik anlamda denetim konular›na ve amaçlar›na göre hepimizin bildi¤i gibi finansal denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimi olmak üzere üçe ayr›lmaktad›r. Ancak bu üç üretim türünün bir arada yürütülmesi hâlinde Türkiye’de bir ekonomik denetim düzeninin kurulmufl olaca¤›na inan›yoruz.
Ekonomik denetimi sa¤layabilmek için özel sektör ve devlet sektörünün konsolide edilmifl veya münferit hesaplar›n›n finansal tablolar›n›n, uygunluk ve performans denetimlerinin ba¤›ms›z denetçiler taraf›ndan yürütüldü¤ü ve raporland›¤› bir denetim türü olarak tan›m›n› yap›yoruz ve burada ekonomik denetim
kapsam›nda bir taraftan özel ve kamu sektörüne ait kurulufllar›n›n faaliyetlerinin
yürürlükteki mevzuata uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n›, di¤er taraftan finansal tablolar›n yürürlükteki malî mevzuat ve genel kabul görmüfl muhasebe standartlar›na uygunlu¤u ayr›nt›l› bir inceleme yap›lmak yoluyla ortaya konulmaktad›r.
Öte yandan kurulufla tahsis edilen kaynaklar›n tüm iflletme fonksiyonlar› dikkate al›narak rasyonel esaslara göre etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkeleri do¤-
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rultusunda kullan›lmad›¤›n› ölçen bir denetim fleklidir.
Sermaye sahiplerinin denetimden beklentileri de¤iflmektedir. Finansal tablolar›n
denetimi, uygunluk denetimi, etkinlik denetimi ve performans denetiminin birlikte gerçekleflti¤i bir ekonomik denetim talebi h›zla yayg›nlaflmaktad›r. Bu yolla kaynaklar›n verimli kullan›l›p kullan›lmad›¤›, program hedeflerin ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›, finansal tablolar›n do¤ru olup olmad›¤›, konular›n hedeflere uygun
bir çal›flma yap›l›p yap›lmad›¤›, hizmetin veya ürünün nicel veya nitel hedeflere uygun olarak gerçekleflip gerçekleflmedi¤i gibi beklentiler oldukça üst boyutlara ç›km›flt›r.
Netice itibar›yla ülkemizde vergi a¤›rl›kl› denetimden ekonomik denetime do¤ru bir yönelifl yaflanmaktad›r. Ve bu bizim önümüze bir soru ç›karmaktad›r. Ba¤›ms›z denetimin görevi finansal tablolar›n denetimi midir, yoksa ekonomik denetim midir? E¤er, üç günlük tart›flmalar› göz önünde bulunduracak olursak ve
bu Sempozyumun bir sonuç bildirgesinde de yer alacak ifade olarak, buradaki
sorudan herhâlde ekonomik denetimdir dememiz gerekiyor.
Sonucu sizlerle paylaflmazdan önce, konuflmac›lar›m›z›n dile getirdi¤i birkaç
konuyu gündeme getirmek istiyorum. Özellikle, Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulunun art›k bir otorite olmas› gerekti¤i noktas›nda Say›n Zafer Sayar’›n
SPK görüflü olarak çok net olarak aç›klad›klar›n› ve bu görüflü bizlerle paylaflt›klar›n› söylediler. Biz bu görüflü Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunun
oluflmas›nda çok büyük destek vererek y›lar önce aç›klam›flt›k ve bunu destekledi¤imizi bir kez daha TÜRMOB’un Genel Sekreteri olarak buradan ifade etmek istiyorum. Hatta bu deste¤imizi Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunun
bütçesini oluflturarak da deste¤imizi vermekteyiz. TÜRMOB’un bütçe gelirlerinin yüzde 2’si Türkiye Muhasebe Standartlar› Kuruluna aktar›lmaktad›r.
Bir baflka konu Türk Ticaret Kanunuyla ilgilidir. Say›n Müsteflar›m›z çok önemli bilgiler verdi, TÜRMOB zannediyorum 24 May›sa kadar vermifl oldu¤unuz
süreyle ilgili çal›flmas›n› ve raporunu sizlere takdim edecektir, çok esasl› bir çal›flma yap›yoruz.
Bir baflka konu, denetim standartlar›yla ilgili oluflumu TÜRMOB bafllatm›flt›r.
Tüm dünyada oldu¤u gibi denetim standartlar› Türkiye’de meslek örgütü taraf›ndan IFAC’›n izni ve ifl birli¤i hâlinde uluslararas› denetim standartlar› tercüme edilmifl ve bir kitapç›k olarak da yay›nlanm›flt›r. Denetim Standartlar› Kurulu de¤iflik kesimlerden ve kurumlardan temsilcileri içerisinde bar›nd›rmaktad›r,
Baflkanl›¤›n› Say›n Masum Türker yapmaktad›r. Ulusal denetim standartlar›n›n
da yay›nlanabilmesi için çal›flmalar h›zla sürmektedir.
Hocam çok güzel bir fley söyledi, hofluma gitti not ald›m. Muhasebe sanatsal
özelli¤i olan bir tekniktir ve bilimselli¤i teknik olma özelli¤inden kaynaklanmaktad›r. Bunu reddetmek mümkün de¤ildir.
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Onun için sunumumun sonucunda profesyonel muhasebe meslek mensuplar›
verdi¤i hizmetlerle ekonomide fleffafl›k ve güveni sa¤lamaktad›r. Müflavirlik
hizmetleriyle iflletmelerin do¤ru rotada hareket etmelerini önemli bir fonksiyon
üstlenmektedir. Meslek katma de¤er yaratt›kça varl›¤›n› ve önemini koruyarak
hem iflletmelerin hem de ekonominin geliflimine katk› sa¤lamaktad›r ve sa¤layacakt›r. Ancak, katma de¤er yaratabilmesi için de mutlaka sa¤l›kl› belleklere ve
sa¤l›kl› beyinlere ihtiyaç vard›r. Çok yorulmufl beyinler çok katk› getirmeyebilir. Onun için diyoruz ki, özellikle y›llard›r savundu¤umuz enflâsyon düzeltmesi konusunda oldu¤u gibi hâlen muhasebe tekni¤i olarak savunuyoruz, hâlen olmas› gerekti¤i kanaatindeyiz ama, aylard›r, haftalard›r ve günlerdir uygulad›¤›m›z bu muhasebe enflâsyon düzeltmesi Türkiye’de ne devlete, ne müflteriye, ne
mükellefe hiçbir yarar sa¤lamad›. Ancak, 7-24 çal›flan bir meslek grubu yaratt›,
gece sabahlara kadar çal›flan bir meslek grubu olduk. Sonucu nereye varacak hâlen bilmiyoruz.
O yüzden diyoruz ki, makro düzeyde muhasebe mesle¤inin katma de¤er yaratmas›n›n artmas› için baflta Maliye Bakanl›¤› olmak üzere tüm devlet kesimlerinin muhasebe meslek mensuplar›nca muhasebe uygulamalar›ndan üretilmifl hizmetleri talep etmeleri gerekmektedir.
Ve diyoruz ki, lütfen mesle¤imizi çok yak›ndan inceleyin. Bir malî müflavir kendisine malî müflavirlik hedefini koydu¤u takdirde liseden sonra bir malî müflavir hiçbir fley, aya¤› hiçbir yere çarpmazsa, her fley yolunda giderse 8 y›lda yetifliyor, bir yeminli malî müflavir 18 y›lda yetifliyor. Lütfen bu meslek grubuna
gerekli yetkileri verelim, onlara güvenelim, ekonomin kalk›nmas› ve sefere
ulaflmas› bu meslek örgütünün bireylerindedir.
Teflekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.
Baflkan- Evet, çok teflekkür ediyoruz.
Sevgili Nail Sanl› y›l›n belki de en güzel sözünü söyledi. Muhasebede enflasyon
düzeltmesi do¤ru bir uygulama de¤ildir.
Çok teflekkür ederim Nail Sanl›, 8 y›l bu örgütün kitaplar›na giden görüflümü
böyle yüksek sesle tekrarlad›¤›n›z için.Çünkü, bu enflâsyon muhasebesini olgusu bu haliyle dünyaya sundu¤umuz zaman komik duruma düflüyoruz. Bunun
muhasebe kay›tlar› filan olmaz, bu düzeltme finansal tablolar›n sunumunda y›l
sonunda yap›l›r, ikinci y›la geçerken aç›l›m› yap›l›r gider. 2 nolu standart TMUDESK zaman›nda haz›rlanan öyleydi. fiu anda Standartlar Kurulunun yapt›¤›
aç›klama böyledir, 29 nolu UMS de böyledir. Ama, bunu savunanlar, parlamentoda oy verenler hangi siyasal görüfle sahip olursa olsun zenginleri korumak,
zengin olmayan sermaye s›n›f›n›n, sermaye bölümünün, küçük orta ölçekli iflletmede de cezaland›rma karar› alm›fllard›r.
Bunu da en iyi flimdi siz biliyorsunuz. Borçla mal sat›n alanlar fazla vergi veri-
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yorlar, paras› olup taksitle satanlar ise vergilerini öteleyerek veriyorlar ve bir de
iflin dolarizasyon k›sm› var. Yani paran›z yabanc› paradaysa avantajl›s›n›z. Bu
konular Sempozyumun önceki kitaplar›nda var. Bunu istemeyin, istemeyelim,
dolarizasyona neden olur, zengini daha zengin, sermaye birikimi olmayanlar› birikiminin önü önlenir demifltim, ama bir fleyi eksik söylemifltim itiraf edeyim,
keflke onu o zaman söyleseydim. Muhasebecilere de ek bir angarya yükü getirecek, bu iflin de paras›n› alamayacaks›n›z diyememifltim. Bedeline de, maliyetine
katlanacaks›n›z.
Ben onun için Nail Sanl›’ya, zaman zaman bunu dile getiren TÜRMOB mensuplar›na, bütün Oda yöneticilerine teflekkür ediyorum.
Asl›nda devlet flu anda kula¤›n› yaln›z sizin bu sesinize vermelidir ve bu konu
çok önemli bir gelir transferinin haks›z yap›lmas›na neden oluyor.
‹nflallah bunu da dinlerler. Çok mutlu oldum ben kendi ad›ma Say›n Nail Sanl›’n›n tüm meslek örgütü ad›na bu konuyu dile getirdi¤ine.
fiimdi, süreyi 2’ye çeyrek kalaya kadar olmak üzere tart›flmaya aç›yorum. Bizim
bu masan›n ikinci bir turu yoktur. Arzu ederlerse, kendilerine elefltiri gelirlerse
söz verece¤im ve her konuflan arkadafl bu sürede baflka arkadafllar› da düflünsün.
‹lk söz de Say›n Profesör Doktor Nejat Bozkurt Beyin, kendisine verelim buyurun, ilk el kald›ran.
Prof.Dr.Nejat BOZKURT- Teflekkür ederim Say›n Baflkan.
Ben iki konuda bir fleyler söylemek istiyorum.
fiimdi, 25 senedir bir denetim hocas› olarak sürekli ben ayn› lâflar› ediyorum,
ama dünyada kötü bir geliflme var. ‹yi bir muhasebe sistemi, iyi bir denetim sistemi art›k bilginin do¤ru olmas›na, dürüst olmas›na yeter demek ne yaz›k ki yetmiyor.
fiimdi, ABD’den örnek vermek zorunda kal›yoruz. 1996 y›l›nda ABD’de bir hile raporu yay›nland›, iflletmelerde ortalama 400 milyar dolar yolsuzluk ve hile
vard›. Daha sonra unutulmayan Enron olay› patlad›, önlemler al›nd›, 2002’de bir
rapor daha yay›nland›, 600 milyar dolara ç›km›flt›.
Meslek Enron’dan sonra panik hâlinde, muhasebe denetim mesle¤i ne yaz›k ki
panik hâlinde yarg›lanmaya baflland›. Daha sonra 2004’de bir rapor daha yay›nland› ki, bu raporlar çok kapsaml› hile raporlar›. 660 milyar dolara ç›km›flt›. Yani art›k sistem, yaln›zca sistem yetmiyor bu ifle. ‹nsan sorgulanmaya baflland› ve
yine yap›lan araflt›rmalarda hilenin getirisi, hilenin maliyetinden fazla oldu¤u
sürece bu hile ve yolsuzluk yap›l›yor.
Onun için yaln›zca kurumsal yönetim diyoruz, kurumsal yönetim yok muydu
ABD’de de yine bunlar oldu. Denetim sistemi diyoruz, Enron’da, eski ad›yla
Arthur Andersen vard›, kötü bir denetim flirketi miydi? 2001 y›l›nda Enron’a 50
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milyon dolar fatura kesmifllerdi, denetim ve hizmet faturas›, dan›flmanl›k faturas›. fieytana uydular, insan sorunu. Yani, bizim istedi¤imiz kadar sistemi kural›m
insan olay›n› halledemezsek dünya gibi biz de baflar›s›z olaca¤›z.
‹kinci konu, ekonomik denetim denmeye baflland›, ben korkmaya bafllad›m, biz
sürekli kavramlar üretmeye bafll›yoruz. Yani, dünyadaki var olan denetim türleri, denetim mesleklerini al›p uygulasak hiçbir sorunumuz olmayacak ama, sürekli bir denetim türü, denetim mesle¤i uyguluyoruz.
Ba¤›ms›z denetimin kavram›nda, ba¤›ms›z denetimin içinde, ba¤›ms›z denetçinin görevleri içinde ekonomik denetim diye bir fley yoktur. Ekonomik kalk›nma
için denetim vard›r. Say›lan denetim türleri içinde zaten hepsini yaparsak ekonomik denetimi yapm›fl oluruz. Ama, ne olursunuz bir de literatüre kavram olarak bir ekonomik denetim kavram› filan girmesin. Zaten kavramlarla, türlerle
bafl edemiyoruz. Tekrar bir s›k›nt› yaratmayal›m.
Teflekkür ederim Baflkan.
Baflkan- Teflekkür ederiz Say›n Bozkurt.
Baflka söz isteyen efendim.
Buyurun Halil Bafla¤aç.
Her konuflan ismini söylerse kay›tlar için geçerli olur.
Halil BAfiA⁄AÇ- Teflekkür ederim Say›n Baflkan.
Halil Bafla¤aç, TÜRMOB Disiplin Kurulu
Öncelikle de¤erli panelistlerin hepsine sunduklar› bu de¤erli tebli¤ler için teflekkür ediyorum.
Ben Say›n Yavuz’un K‹T’lerle ilgili saptamas›ndan bafllamak istiyorum. Gerçekten K‹T’ler Türkiye’de çok önemli görevleri üstlendiler, yine de üstlenmeye
devam edecekler. Ancak, bizim mesle¤imizin yine K‹T’lerle direkt bir ilgisi var,
kay›t d›fl›l›k olay›. Maalesef bizim mesle¤imiz yeterince oturmad›¤› için
K‹T’lerce yeterince görevi belki üstlenemedik, ama esas olumsuz etkisi flöyle
yans›d›: Piyasada kay›t d›fl›l›k artt›kça K‹T’lerin piyasayla rekabeti zorlaflt›.
Çünkü, K‹T’ler sendikas›z iflçi çal›flt›ramaz, K‹T’ler sat›n almada, ifl kabulünde
menfaat sa¤lamaya yönelik tekliflerde bulunamaz, bulunmamas› gerekir. Piyasa
bunlar› çok daha rahat yapabildi ve buras› hep kay›t ifllemlerle, muhasebe d›fl›
ifllemlerle piyasada bu ifller daha rahat yürütüldü¤ü için K‹T’lerin gerçek performans› da görülemedi, onlarla rekabet etme flans› da kalmad›. Kay›t d›fl›l›¤› önledikçe bunu da san›r›m önleyece¤iz.
Yine bir di¤er nokta, dün özellikle kurumsal yönetim konusunda ilk gün, Aç›l›fl
Konuflmas›nda belirtildi¤i gibi kurumsal yönetime geçen iflletmelerin performans›n›n daha iyi oldu¤u söylendi. Bu belki ölçümleme olarak do¤rudur, ancak
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flunu unutmamak lâz›m. Kurumsal yönetim d›fl›nda kalan ve daha çok aile iflletmeleri fleklinde yürüyen bu iflletmelerde kay›t d›fl›l›k da fazla oldu¤u için bunlar›n gerçek performanslar›, gerçek derecelendirme kriterleri yans›m›yor. Öyle
olunca da do¤al olarak kurumsal yönetimdekiler belki bunlara göre daha kârl›,
daha performans› iyi gibi görünüyor ama, aldat›c› olabilir, o noktay› unutmamak
lâz›m.
Son bir nokta, 2,5 y›ll›k TÜRMOB’daki Disiplin Kurulu görevimden hareketle
edindi¤im tecrübeye dayanarak söylüyorum. Asl›nda flurada 3 gündür tart›flt›¤›m›z etik konular ülkemizde de gayet güzel yerleflmifl ve var bunlar mevzuat›m›zda baflta Disiplin Yönetmeli¤imiz olmak üzere. Ancak, flunu görüyorum ki gelen dosyalardan meslektafllar›m›z›n bu konudaki bilgileri az. Yani, sadece verilen cezalar kas›tl› suç iflleme kast›ndan do¤an olaylar nedeniyle oluflmam›fl, büyük bir ço¤unlu¤unda da ilgisizlik var. San›r›m benim burada bir naçizane ça¤r›m olacak Oda baflkanlar›na.
Biraz baflta Disiplin Yönetmeli¤i, Ücret Yönetmeli¤i, Çal›flma Usul Esaslar› Yönetmeli¤i konular›nda da art›k e¤itim çal›flmalar›na a¤›rl›k vermemiz gerekiyor.
Teflekkür ediyorum.
Baflkan- Peki çok teflekkür ediyoruz.
Say›n Yavuz’un ufak bir aç›klamas› var, ondan sonra Say›n Hocam›z söz alacaklar.
Buyurun Say›n Yavuz.
Kenan YAVUZ- Çok teflekkür ediyorum, çok sa¤ olun, gerçekten karfl› karfl›ya
oldu, K‹T’lerin haks›z rekabetle ilgili çok küçük bir örnek verece¤im.
Bu haks›z rekabet sadece özel sektörün de¤il, devletin bizzat kendisinden geliyor. PETK‹M Kurumlar Vergisi Beyannamesiyle birlikte yat›r›m indirimi, denetimi inceleme belgesi var ya, birlikte vermedi¤i için tam 5 trilyon lira devlete
vergi cezas› ödedi. Böyle bir fley var m›?
Unutulmufl yani, 3 gün sonra da verseniz, 5 gün sonra da, özel sektörde böyle
bir ceza olmazd›.
Prof.Dr.Nalan AKDO⁄AN- Evet, ben Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulundaki son çal›flmalar hakk›nda size bilgi vermek için söz ald›m.
Bir de Avrupa Birli¤inde 8’inci Yönergeyle ilgili, denetimle ilgili büyük de¤ifliklikler oldu, bu bir taslak hâlinde, belki bugünlerde meclisten geçer, Avrupa
Birli¤i meclisinden, bu yasalafl›r.
O konuda meslek örgütümüze ne gibi de¤iflimler geliyor, o konuda bilgi aktarmak için söz alm›fl bulunuyorum.
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu olarak biz uluslararas› muhasebe stan-
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dartlar›n› ilke olarak kabul ettik ve bunu deklare de ettik ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Haz›rlama Komisyonlar›na da müracaat ettik.
fiimdi, Türkiye’de yap›lan muhasebe ifllemlerinin yurt d›fl›nda da akredite olabilmesi için o standartlar› aynen uygulamam›z lâz›m ve bunun için de en önemli koflullardan birisi kabul eden ülkenin o standartlar› kendi ülkesine çevirmesidir ve yine oran›n prosedürüne göre bu çeviri ifllemini bile kendi seçecekleri çeviri heyetince yap›lmas› isteniyor.
Biz Kurul olarak kendilerine müracaat etti¤imizde dedik ki, bizim Türkiye’de
bu ifli bilen, ‹ngilizce’si iyi, çeviri yapabilecek elemanlar›m›z var. Dolay›s›yla,
sizin tespit edece¤iz çeviri komiteleri do¤ru Türkçe kelimeleri bulamayabilir.
Nitekim Hollanda’da bu sorunlar yafland›. Peki dediler bize siz bir liste gönderin 20-25 kiflilik de¤iflik sektörlerden bu ifli yapabilecek kiflileri, ehil oldu¤unu
kan›tlayacak. Biz de bu listeleri gönderdik ve o liste içerisinde kendileri seçtiler
ve bu seçilen arkadafllar›m›z flu anda uluslararas› muhasebe standartlar›ndaki
son de¤ifliklikleri dikkate alarak Türkçe çevirileri tamamlad›.
Yine bize bu çevirileri yapmak içi kavram listesi gönderdiler 1200 kelimelik,
mutlaka onun Türkçe’sini çevirece¤iz ve bütün standartlarda ayn› sözcükler geçecekti. Bütün bu çal›flmalar tamamland›.
fiu anda telif sözleflmesini imzalama aflamas›nday›z. Bu da bir prosedür, yasal
bir prosedür. E¤er, onu imzalamazsak daha sonra bizim düzenledi¤imiz malî
tablolar yine yurt d›fl›nda uluslararas›d›r demek için tekrar bir çeviri prosedürüne geçmek lâz›m.
O aç›dan bu telif sözleflmesinde de Kurulumuzun yerine hükümetin imza atmas› isteniyor. Maliye Bakanl›¤›m›z ve Bakan›m›z bu konuyla ilgilidir. Bugünlerde, önümüzdeki günlerde bu sorun çözülecektir.
Yani flu anda flu mesaj› vermek istiyoruz. Standartlar›m›z asl›nda haz›rd›r. fiunu
da söyleyelim. TMUDESK taraf›ndan, ki biz daha önce o TMUDESK’te de biliyorsunuz Yüksel Koç Yalk›n Hocamla birlikte çok çal›flt›k. Bu yeni çeviri komitemizin de baflkan› Say›n Yüksel Koç Yalk›n Hocam›zd›r. Yine bu ifller daha
önce çal›flanlar, emek verenler, yani bilgili ehil ellerin elindedir. O konuda da
lütfen rahat olal›m meslek örgütü olarak.
Bakanl›¤›m›z›n ilgili görüflmeleri devam ediyor. Yani, dolay›s›yla önümüzdeki
günlerde bu süreç tamamlanacak.
Bu arada bir baflka geliflmeler daha oldu. Uluslararas› muhasebe standartlar› de¤iflti. Dolay›s›yla, biz TMUDESK olarak daha önce haz›rlad›¤›m›z ve sizlere kitapç›k olarak yay›nlad›¤›m›z o 19 standard›n diyebilirim ki, size belki 8’i, 9’u
tamamen de¤iflti. De¤iflen bir fleyi niye yay›nlayal›m ki, de¤ifltirelim, son fleklini verelim, sonra yay›nlayal›m dedik.
Nitekim Zafer Bey de bahsetti 4 tane, bir tanesi kavramsal çerçeve olmak üzere
440

Panel Session - Panel Oturumu

finansal tablolar›n sunulufl standard›, stoklar standard›, nakit ak›fl tablosu standard› yay›nlanm›fl durumdad›r Resmî Gazetede. Di¤er standartlar›m›z da dedi¤im gibi bu telif sözleflmesi ifllemi bitti¤i anda pefl pefle bu senin sonuna kadar
yay›nlanacakt›r.
Bu arada Ticaret Kanununda görüflmeler yap›l›rken bir duyum ald›k, duyum flu:
Komisyon denetimle ilgili, muhasebeyle ilgili olaylarda Avrupa Birli¤inin eski
yönergelerini alm›fl, çevirmifl ve metne koymufl. Bana tesadüfen bir hukukçu arkadafl›m, o komisyonda çal›flan bir arkadafl›m haber vermiflti. Aman dedim sak›n ha, onlar zaten de¤iflti, boflu bofluna Ticaret Kanununu fliflirmeyelim, bizi ça¤›r›n lütfen biz de görüfl bildirelim.
Bu konu Kurulumuzda da tart›fl›ld›, Baflkan›m›z Bülend Üstünel Beyin de temaslar›yla biz Ticaret Kanunu Yasa Tasar›s› Komisyonuna dahil olduk, ama bizim dahil oldu¤umuz yer, sadece muhasebe ve denetimle ilgili maddelerde. Biz
flunu söyledik, lütfen dedik Ticaret Kanununun içerisindeki de¤erleme hükümleri, muhasebeye ilgili hükümler, yok aktif nedir, pasif nedir, flu flurada yer al›r,
bu burada yer al›r, bunlar› ç›kart›n, tamamen muhasebe standartlar›na yollama
yap›n. Çünkü, muhasebe standartlar› de¤iflen bir süreçtir, kanuna bir hüküm geldi¤i zaman daha sonra de¤ifltiremezsiniz.
Heyet uygun gördü ve bu paralelde de¤ifliklikleri monte ettiler.
Son verece¤im mesaj, denetim mesle¤imizle ilgilidir. Bu Avrupa Birli¤inin yay›nlad›¤› ve yasalaflmas› beklenen denetimle ilgili 8’inci Yönergedeki en önemli hükümlerden birisi denetim standartlar›n›n kimin haz›rlayaca¤› de¤il, denetim, daha do¤rusu flöyle diyelim: Kamu denetimi gözetleme sistemi getiriyor ve
bunu yapacak olan otoritenin yetkili bir otorite olmas›n› istiyor. Denetim gözetimini yapacak yetkili otorite kesinlikle mesle¤i icra edenlerden de olmayaca¤›n› belirtiyor. Ancak, o Kurul içinde o denetim mekanizmas›n› yapacak yetkili
kim olacaksa, hangi otorite bir iki kifli temsilcisi olabilece¤ini söylüyor ve bu
otorite Avrupa Birli¤inin di¤er ülkeleriyle de ifl birli¤i içerisinde olacakt›r, denetçinin haz›rlama denetim raporlar›n› görme, inceleme yetkisini sahiptir.
Dolay›s›yla, sizin aniden geliyor kap›n›z› çal›yor, ç›kar diyor, yapt›¤›n denetimdeki çal›flma kâ¤›tlar›n› görelim, denetimin kalitesini ölçüyor ve sürekli e¤itim
geliyor. Herhangi, meselâ flimdi yeniden muhasebe standartlar› de¤iflti, bütün
denetim, uluslararas› denetim yapan firmalar›m›zda, siz biliyor musunuz denetim müdürleri s›navdan geçiyor. Acaba 39 nolu uluslararas› standarda ehil midirler, e¤er o s›nav› veremezse zaten onu denetim uygulamalar›ndan geri çekerler, yetiflinceye kadar.
Dolay›s›yla, böyle bir üst denetim mekanizmas› geliyor. fiimdi, bizde eksik olan
bu, Ticaret Yasam›za belki konmas› lâz›m, tan›nmas›. Yani, bu denetim gözetimi yapacak yetkili kurum kim olmal›? Ama öyle bir kurum ki, meslek örgütünden olmayacak. Onun da gerekçesi flu: Meslek örgütü kendi arkadafl›n› denetle-
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yemez, rekabet ortam› vard›r, ben sana düflman›m, istemem iflini gelir senin hakk›nda olumsuz rapor yazar›m. Onun için diyor bu kurul ba¤›ms›z olmal›, yani o
yetkili otorite ba¤›ms›z olmal›, fonlar› ba¤›ms›z olmal›, çok rahat harcama yapmal› diyor.
Yine en önemli gelecek de¤iflikliklerden biri, ki biz de buna haz›rl›kl› olmal›y›z.
S›nav konusu. Denetimdeki s›nav konusu, yani denetçi olabilmenin koflullar›ndaki getirilen staja müracaat, s›nav konular› flu anda bizim ülkemizden farkl›,
yani daha de¤iflik konularda, buna haz›rl›k yapmal›y›z. Staj süresi de 3 y›l oluyor ve sürekli e¤itim geliyor.
Bilgilerinize sunar›m, teflekkür ederim.
Masum TÜRKER- Say›n Hocam›za teflekkür ederiz, ama bir konuya aç›kl›k getireyim. Hocamla herhâlde farkl› bir yaklafl›m›m›z var. Say›n Hocam›z›n söyledi¤i denetim komitesinin, gözetim komitesinin Oversight dedi¤iniz olgunun olabilmesi için önce birilerinin denetim standartlar›n› saptamas› gerekir. O denetim
standartlar›n› meslek örgütü a¤›rl›kl› olarak kendisi saptar, muhasebe standartlar›n› da birisi saptar, sizin o dedi¤iniz komite, bak›n bir di¤er ad› gözetimdir,
yani BDDK gibi, SPK gibi, okursak 1’inci maddelerini Sermaye Piyasas›n› denetim ve gözetim der, bankac›l›k piyasas›n› denetim ve gözetim der.
fiimdi, bu dedi¤iniz 8’inci özellikle direktifin haz›rlanma toplant›lar›n›n da iki
tanesine kat›ld›m. Birisinde Say›n Mehmet Timur’la beraber, birisinde Say›n
Sami Kaz›c›’yla beraber.
Kar›flt›rmayal›m arkadafllar. Dünyan›n hiçbir yerinde, flu andaki Avrupa Birli¤inde bu 8’inci direktifi haz›rlayan ülkelerde denetim standartlar› muhasebe denetim örgütlerinindir. Asla baflka kurum veya kurulufllara b›rak›lmaz, bu konuda her fleyi her zaman söyleriz elimizde de belgelerimiz var.
Ancak para piyasalar›n›n ak›fl›n›, ben Profesör Osman Gürbüz Hocam›z›n son
sunuflunu söylememim nedeni odur. Bu büyük paralar› korumak amac›yla ve ülkeler t›pk› Enron’dan sonra Amerika’n›n kendi sermaye piyasas›na güven azalmas›n, fonlar gelsin diye bir kontrol mekanizmas› oluflturuyor, onu zaten flimdi
kim yap›yor yar› olarak? SPK denetimini istedi¤i kadar yaps›nlar SPK yine al›p
denetleyebiliyor ve o ba¤›ms›z denetçi yanl›fl yapm›flsa TÜRMOB’a bildiriyor,
cezaland›r diyor. BDDK al›p yapabiliyor.
Bunu bir tek elde toplar, o do¤ald›r, do¤rudur, ona herkes kat›l›r. Ama, say›n hocam›n dedi¤ini, denetim standartlar›n›, hay›r hay›r, ama denetim ifli dedi¤imiz
odur Hocam. fiimdi, siz söyleyince bak›n ne oluyor? fiimdi meselâ Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu asla denetim standard› düzenleyemez. Önce kendi
iflini yaps›n, bir yay›nlas›n, bizi tatmin etsin, biz görelim.Ama, denetim standartlar› yapan, art› denetim müdürü dedi¤imiz bizim malî müflavirdir. Yani, denetim
müdürü olabilmesi için o flirketlerde ruhsat sahibi olmas› gerekiyor.
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E¤er bu olursa bu k›s›m ‹ngiltere’deki Chartered Accountants, Fransa’daki Eksper Comptable’lar, bütün o enstitülerin ya da flu anda ‹talya’da, iki örgüt bak›n,
bizdeki gibi iki örgüt vard› tek örgüte dönüfltü. ?? gerek kalmaz. Bu böylesi bir
fleye geçece¤i için ve üzerinde tart›fl›lan bir konu oldu¤u için Hocam›n dedi¤ini
biz bizim standartlar›m›z olmaks›z›n bu faaliyet sonuçlar›n›n denetimi olarak
kabul ediyoruz Hocam, ama bunun d›fl›ndakiler denetim standartlar›na da baflka
bir kurul ben yap›yorum dedi¤i zaman karfl›s›na bu örgüt dikilmezse kendi ruhsat›n› inkar ediyor demektir.
Benim bunu özellikle meslektafllar›ma, de¤erli arkadafllar›ma örgütlü güçlerini
kullanacaklar›, flu andaki en önemli alan› göstermek de sorumlulu¤umuzdur.
Yoksa birden bire flöyle iki tane ruhsat do¤ar. fiu anda da baz› ülkelerde de dedi¤inizi yans›t›p, Romanya’da var, yans›t›ld›, atlad›lar, flimdi orada birdenbire
Denetim Odas› diye bir oda ç›kt›. Dahili ruhsat veren, malî müflavirlik belgesi
d›fl›nda olan ve birdenbire bütün malî müflavir gibi olanlar afla¤›ya do¤ru itilmeye bafllad›. Yani, bu konuda de¤erli arkadafllar, örgüt yöneticileri çok duyarl› olmal›s›n›z. Bu baz› kavramlar›n oluflmas›nda, bilinmesinde çok sa¤l›kl› bulmal›s›n›z, yoksa hakikaten kavram kargaflas› bizi götürür bir yere bir noktada.
Buyurun de¤erli arkadafl›m.
Y›lmaz DEM‹RC‹- Malî Müflavir Y›lmaz Demirci.
Say›n Baflkan benim sorum PETK‹M Genel Müdürü Say›n Kenan Yavuz’a.
Say›n Genel Müdürüm bildi¤iniz gibi 2002 y›l›nda PETK‹M özellefltirilmesine
çok düflük teklifler verildi ve özellefltirme direkten döndü. Sizin de az önce belirtti¤iniz gibi PETK‹M’in kendi olanaklar›yla üretimini üçe katlamaya ve hatta
kap›da haz›r müflteriler oldu¤unu belirtiniz. O hâlde böyle bir tesisin bugün en
az birkaç milyar dolar de¤erinin olmas› gerekiyor.
Sorum flu: Sizce 2002 y›l›nda PETK‹M’e verilen teklifleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bugün PETK‹M gibi bir kuruluflu s›f›rdan yeniden kurman›n maliyeti nedir?
Teflekkür ederim.
Masum TÜRKER- Evet, son söz
Mevlüt Güven Bey buyurun.
Mevlüt GÜVEN- Teflekkür ediyorum Say›n Baflkan.
Sempozyumumuzun ana konusu ekonomik kalk›nmada ba¤›ms›z denetimin rolü gibi sonuçlan›yor. Ülkemizdeki denetime tâbi flirket say›s› 500, denetim yapan firmam›z›n say›s› da 83. Asl›nda yapmam›z gereken bu ülkenin ekonomik
kalk›nmas›n›n lokomotifini denetimini sa¤larken tüketim yapan belediyelerin
özellikle denetlenmesinin bir flekilde kayda al›nmas› gerekiyor.
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Ben sadece bunun için söz ald›m, çünkü denetlenen flirket say›s› 500 Türkiye’de,
ama 600 tane belediye bu 500 flirketten daha çok harcama yap›yor. Bu nedenle
belediyelerin denetlenmesi gerekiyor, bunlar›n kayda geçmesi için söz ald›m
Teflekkür ediyorum.
Masum TÜRKER- Evet, teflekkür ediyoruz.
Art›k salondan kimseye söz vermiyoruz. Bu masadan bir tek Say›n Yavuz’un bir
yan›t vermesi söz konusu 1-2 dakika içinde, ondan sonra bizim görevimiz sona
ermifl oluyor.
Buyurun Say›n Yavuz.
Kenan YAVUZ- Teflekkür ederim.
PETK‹M’in 2004 y›l› bilançosunda net çal›flma sermayesi 314 milyon dolar,
PETK‹M son 4 y›lda 350 milyon dolar yat›r›m yapt› kendi cebinden kurufl kredi kullanmadan. PETK‹M 1,5 milyon ton kapasitesini 2 milyon tona ç›kart›yor,
650 milyon dolar flimdiden bulduk de¤il mi? PETK‹M’in geri kalan› nerede?
Teflekkür ederim.
Masum TÜRKER- Çok teflekkür ediyoruz.
De¤erli meslektafllar›m, de¤erli hocalar›m; hepinize teflekkür ediyoruz. Asl›nda
bir Panelin sunumunda yeni bir iki yerde ö¤rendi¤imiz modeli uygulamaya çal›flt›k, bu modelin oluflumunda da Say›n Sayar’la beraberdik. Ben bu arada orada bir baflka fley daha ö¤rendim, onu da size anlatay›m, biraz güldürerek devredeyim.
Biz UMS Kurulu Baflkan› Tweedy’e bir fley soraca¤›z, fakat herkes etraf›nda, bir
baflka konu konuflaca¤›z. Dedim ki ya bununla konuflamayaca¤›z, yemekte belki de görüflürüz, gidelim dedim. Zafer Beyle yan›nda bir arkadafl vard›, b›rak
yok yok dedi, biz onu bekleriz, tuvaletin kap›s›nda dural›m dedi. Anlamad›m dedim, flimdi oraya gelmek zorunda. Biz orada hakikaten gidip koridorda durduk,
biraz sonra Tweedy herkesi itti, oraya geldi, biz orada onu yakalad›k, söyleyece¤imizi söyledik. ‹fl bitti, dedim ki üstat sen nas›l anlad›m bu iflin öyle oldu¤unu. Dedi ki “adam tuvalete gitmek için yerinde z›pl›yordu”.
fiimdi, inflallah bu Panelde de biz hepinizi yerinizden z›platmad›k.
Hepinize teflekkür ederim.
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