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OTURUM BAfiKANI

(Prof. Dr. Tu¤rul TÜFEKÇ‹O⁄LU)
OTURUM BAfiKANI- De¤erli konuflmac›lara teflekkür ediyorum. Özenle
haz›rlad›klar› tebli¤lerini özenle sundular, yararland›¤›m›z› umuyorum.

Teflekkürlerim ayn› zamanda siz de¤erli kat›l›mc›lara. Nezaket gösterdi¤iniz,
bu oturumu seçti¤iniz ve büyük bir özenle, dikkatle sonuna kadar izlediniz.
Gerçekten de flükranlar›m› ifade ediyorum.
Sorular için zaman›m›z var. Acaba soru sormak ya da katk›da bulunmak isteyen
var m›? Say›n Masum TÜRKER, Say›n Bakan›m, buyurun efendim.
MASUM TÜRKER- Ben üç sunumcuya teflekkür ediyorum.

Kay›tlara geçmesi ad›na bir düzeltme için söyleyeyim. Prof. Bob COLSON
OECD‘nin Türkiye’de kurumsal yönetimde bir çal›flmas›ndan al›nt›lar yapm›fl.
Bu al›nt›lar› OECD her ne kadar buradaki görüfllerin Türkiye’yi çok fazla temsil etmedi¤ini, bu konuda gözetim iflini SPK’ya b›rak›lmas› yönünde bir gayret
olmad›¤›, bu konuda bir tart›flma oldu¤unu ve OECD taraf›ndan gelifltirilmifl
olan kurumsal yönetimle ilgili bu bilgilerin özellikle flu anda kabul edilemez
oldu¤unun, mevcut yasal düzenlemelerin böyle olmad›¤›n› esas yasal düzenlemenin bizim meslek yasam›zda, 3568 say›l› yasada oluflturuldu¤unu ve
Türkiye’de TÜRMOB Organizasyonu örne¤in Amerika’daki yada ‹ngiltere’deki meslek kurulufllar› organizasyonlar›ndan farkl›d›r. Bu organizasyonlar birer
mesleki organizasyonlard›r. Ama Türkiye’deki Meslek örgütü Anayasal bir
kurulufltur ve Anayasadan ald›¤› yetkiyle ayn› zamanda kamu yetkisiyle
donat›lm›flt›r. Ama, maalesef ülkemizde biraz Ortodoks zihniyeti vard›r.
Kamuda çal›flanlar için her fley yaln›z devlet memuru görünümünde olanlar
düzenlesinler dendi¤i için OECD’ye böyle bir fleyi dayatarak Türkiye’ye görüfl
fleklinde getirilmifltir. Bu konunun burada özellikle aç›kl›¤a kavuflmas› için ben
dile getirdim. Çünkü Bob’da aç›kça OECD’den ald›¤›n› belirtmifltir. Bu kitap
bas›laca¤› için kitapta bu aç›klaman›n yer almas› gerekti¤ini düflündüm.
Teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederim.

Baflka sorusu olan var m› acaba? Buyurun efendim. Lütfen kendinizi tan›t›rsan›z
ve soruyu kime yöneltti¤inizi söylerseniz…
SAM‹ KAZICI- Ankara Yeminli Mali Müflavirler Odas› Baflkan›’y›m.

Ben veya daha do¤rusu Yeminli Mali Müflavirler’in sorumluluklar› ile ilgili
olarak iki fley söylemek istiyorum, katk›da bulunmak istiyorum.
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Biraz evvel Say›n Ejder Bey de topluca anlatt›. fiimdi, bizim Yeminli Mali
Müflavirler sözleflme yapm›fl olduklar› mükelleflerin, bir takvim y›l› içerisinde
bütün hesaplar›n› ve ifllemlerini denetlerler ve takip eden takvim y›l› içerisinde
de beyanname verme döneminde de rapor yazarlar. Bu tasdik ifllemi ile ilgili
olarak bu tasdikin do¤rulu¤undan sorumlular. Sorumluluk düzeyi gerçekten çok
yüksek. S›n›rs›z bir sorumluluk var. Yani mükellef müflterimiz herhangi bir
flekilde do¤acak olan vergi cezalar ve gecikme faizlerinden müteselsilen ve
müfltereken sorumludurlar Yeminli Mali Müflavirler. Bu gerçekten son derece
a¤›r bir sorumluluk, çünkü bir defa vergi kanunlar›nda tan›mlanm›fl de¤il.
Sadece 3568 say›l› yasan›n 127’nci maddesinde böyle bir anlat›m var. Onun için
baflka herhangi bir yerde, yani Vergi Usul Kanununda veya 3568 say›l› yasada
Yeminli Mali Müflavirlerin bu sorumluluklar› nas›l yerine getirilece¤i, hangi
aflamada bu sorumlulu¤unu hissedece¤i hakk›nda bir aç›kl›k yok. Belirlemeler
de, belirleme de yok ve biz bunun insan haklar›na ayk›r› oldu¤unu da gerçekten
düflünüyoruz.
Öte yandan, biraz evvel Ejder Bey de bahsetti, yine yeminli Mali Müflavirlerin
sorumluluklar›yla ilgili olarak herhangi bir sigorta da söz konusu de¤il. Ben
flahsen kendim birara bu konuyu araflt›rd›m. fiimdi flöyle diyorlar: Diyorlar ki,
bir defa siz o y›lla ilgili olarak yapm›fl oldu¤unuz iflleten dolay› sorumlu
oldu¤unuz sigorta kapsam›nda, diyelim ki iki sene sonra ifli b›rakt›¤›n›z zaman
befl y›l daha sigortal› olarak mükellefiyetlerinizi ödemeniz laz›m ki ileriye do¤ru
befl y›ll›k zaman afl›m› süresi içerisinde sorumlu sigortan›z devam ettirilebilsin.
Yani, bunun bir flekilde Maliye Bakanl›¤›n›n önderli¤inde, yine TURMOB’un
önderli¤inde sigortan›n da yerlefltirilmesi çeki düzene kavuflturulmas›
gerekti¤ini düflünüyorum.

OTURUM BAfiKANI- Konuflmalar s›ras›nda da ifade edildi¤i gibi, de¤iflik
ülkelerden de¤iflik uygulamalardan bahsediliyor. Tabii Türkiye’deki durum flu
anda yüzde yüz riskli bir ortam. Sigortac›l›kta bir prensip vard›r, e¤er yüzde yüz
risk varsa veya yüzde yüz risk yoksa o konu sigorta kapsam›na al›nmaz, sigortalanmaz. Bu aç›dan olumlu katk›lar›yla ve çabalar›yla konuya bir çözüm getirilmesi mümkün olabilecektir. Katk›lar›n›z için Teflekkür ederim.
Bir soru daha var, son olarak bu soruyu alaca¤›m.

DURSUN GÖKTAfi- Dursun GÖKTAfi, Mersin Mali Müflavirler Odas› Baflkan›.

fiimdi, dünyaya bakt›¤›m›zda küresel sermaye veya büyük devletler dünya
idaresinde dünya kaynaklar›n›n kullan›m›nda baya¤› söz sahibi ve etkinler.
Denetim konusuna geldi¤imizde, dört büyük denetim firmas› konuflmalar›nda
bahsetti¤i gibi, dünyan›n birçok ülkesinde denetim iflinin büyük k›sm›n› yapmaktad›rlar.
184

1. Salon Paralel Oturum IV - Sorular ve Cevaplar

Ülkemize bakt›¤›m›zda, Türkiye Cumhuriyetine, yüzde doksan› bu dört büyük
denetim firmas› taraf›ndan yap›lmakta, yüzde onu da Türkiye’de kurulu
yüzlerce denetim flirketleri taraf›ndan yerine getirilmeye çal›fl›lmakta. Birde
Andersen Ba¤›ms›z denetim flirketi vakas› oldu. Bu ba¤›ms›z denetim flirketinde
çal›flanlar nereye gitti? Dört büyüklerin içerisinde veya bir tanesinde yerleflmifl
olabilirler . Onun haricinde, Bu büyük denetim firmalar› genifl say›da eleman
istihdam ederken, büyük pay›n haricinde kalan di¤er denetim firmalar› da kendi
aralar›nda korkunç bir rekabet, haks›z bir rekabetle. ifl al›rken, ifl alabilmek
amac›yla bir denetim ifline 100 lira verirken, di¤er baflka bir denetim firmas› da
10 lira da verebilmekte. Böyle korkunç farkl›l›klar da var. Bu konuda
konuflmac›lar›n bir k›sm› de¤erli bilgilerle bizi bilgilendirdiler. Bu konularla
ilgili k›sa da olsa görüfl ve düflüncelerinizi almak istiyorum.
Hepinize teflekkür ediyorum.

BÜLENT EJDER- Bugünkü gündemle çok alakal› olmad›¤› için çok uzun bir
tart›flma niteli¤indeki soruya cevap verirken daha k›sa bir cevap verece¤im,
çünkü baflka bir gündem maddesi. Ancak, dört büyük denetim firmas› bugün
Financial Times’› aç›p her gün okuyun. Bugün dört büyük denetim firmas›na
soyut olun, büyük denetim firmas› diye her gün onlarca makale yay›nlan›yor.
Dolay›s›yla bu dünyan›n sorunu, Türkiye sorunu de¤il. E¤er sorunsa ve ayr› bir
panelde gerçekten konuflulmas› gereken bir fley. Dolay›s›yla, bana sorarsan bu
say› kesinlikle artmal›. Bu konudan en ufak bir tersi söylev içinde zaten de¤ilim,
dört büyük firmadan birinin Türkiye Baflkanl›¤›n› yap›yor olmama ra¤men.

Bu say›lar›n h›zla artmas› konusunda, bu, özellikle dünyadaki bütün bu sempozyum s›ras›nda sürekli bir karmafl›k kurallardan bahsediyoruz, yeni ç›kan
kurallardan bahsediyoruz, çok h›zl› de¤iflen kurallardan bahsediyoruz. Maalesef
bunun için içerde eleman›n›z› e¤itmek için çok ciddi bir güce sahip olman›z
gerekiyor; bir.
Kalabal›k flekilde, üstadlar seviyesinde yukar›da uzun y›llar içerde
tutabildi¤imiz insanlar gerekiyor. Gene çok ciddi bir Maliyetten bahsediyorum,
paylafl›mdan bahsediyorum burada. Dolay›s›yla tabi ki, dört büyük denetim firmas› ve hatta dört büyü¤ün içinde, yani onun yan›nda sayabilece¤imiz birkaç
firma daha. Türkiye’de bu yetenekleri içerde tutabilecek parasal güce, bilgi
paylafl›m sistemlerine, e¤itim sistemlerine ve ayr›ca az önce bahsetti¤iniz iç
denetim dedi¤inizde biz denetledi¤imiz flirketlerden daha fazla denetleniyoruz.
Hem de her aç›dan, yani IT aç›s›ndan, risk komplayns aç›s›ndan e¤itimler
aç›s›ndan, yapt›¤›m›z iflin kalitesi aç›s›ndan ve sadece denetim için de¤il, e¤er
dan›flmanl›k veriyorsak dan›flmanl›k için vergi hizmeti veriyorsak vergi için ve
bu denetimi kendi içimizde yapanlar baflka ülkelerden gelerek yap›yorlar.
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Buradaki en kritik fley, riski azaltacak fley, özellikle yeminli mali müflavirlik sisteminde tam tasdikle konufluyoruz, s›n›rs›z bir riskten bahsediyoruz. Bu tarz
flirketler özellikle repütasyonlar›na dikkat ederler ve s›n›rs›z riskin alt›na girmezler.

Ama bak›n, dört büyük olaraktan biz bu hizmeti Türkiye’de veriyoruz. Nas›l
veriyoruz? Sadece çok iyi bildi¤imiz flirketlerle çal›fl›yoruz ya da denetimini
yapt›¤›m›z flirketlerle çal›fl›yoruz. Ve Türkiye’nin büyük k›sm›na hizmet henüz
vermiyoruz.
Dolay›s›yla, bütün bu geliflmeler, bu panel, sempozyum s›ras›nda konuflulan her
fley gelecekte çok büyük bir potansiyel do¤urdu flu anda sektörde herkes için.
Sadece büyük flirketler için de¤il, biz bile say›lar›m›z› iki, üç y›l içinde befl
kat›na ç›kartmay› düflünüyoruz. Çünkü, Türkiye her türlü dan›flmanl›k, her türlü
denetim için çok büyük bir pazara dönüflüyor. Y›llard›r bu beklenen bir fleydi,
ama yeni Türk Ticaret Kanunu gibi, yeni tebli¤ler gibi bizi dünyaya yaklaflt›ran
denetim standartlar›, uluslararas› muhasebe standartlar› olmadan bunlar› yapmak mümkün de¤ildi.

O yüzden, h›zl› büyüme kesinlikle kontrol alt›nda olan bir fleydir bizim gibi
flirketlerde. Ve iç kontrol sistemi regülatör olmasa bile, kimse sormasa bile
kesinlikle içerde olan bir fley. Ayr›ca, internet sitesinde flirketin kendi iç
mekanizmas›yla ilgili herkesle, halkla paylafl›lan, bütün herkesle paylafl›lan
flirket raporlar› bulunmaktad›r.
Dolay›s›yla, ileride tüm bunlar Türkiye’de de ümit ediyorum gerçekleflecek.
Ama her fley, san›r›m biraz zaman alacak.
fiimdilik sorunuza inflallah cevap verebildim.

OTURUM BAfiKANI- Teflekkürler.

Çok k›sa bir ifadede bulunmak istiyorum. Geçen y›l ‹stanbul’da toplanan Dünya
Muhasebe Kongresinde, birço¤unuz hat›rlayacaks›n›z, 400’ün üzerinde
Nijeryal› gelmiflti. Bunlar ilginç k›yafetleri ile dikkati çekmiflti, ayn› zamanda
sahip olduklar› Sertifikalar› dolay›siyle de ilgimizi çekmiflti.

Ben derslerde vergi ve denetim dersi verdi¤im ö¤rencilere flunu söylüyorum:
‹stanbul’a 400 tane size rakip geldi, ona göre aya¤›n›z› denk al›n, ona göre
çal›fl›n ve ekme¤inizi kapt›rmay›n.
fiimdi, dört büyüklerin bir sömürü düzeni içinde oldu¤unu düflünmüyorum.
Global pazarda bu firmalar yerlerini alacaklard›r, do¤al ama, 400 tane Nijeryal›
bunlar gerçekten bizim meslek mensuplar›m›z için rakip olabilecektir, çünkü
uluslararas› tafl›d›klar› belgeler bu ifli yapmalar› için uygun belgeler ve do¤rudan
bir rekabet söz konusu.
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Onun için, bunlar› da dikkate alal›m ve illerimize döndü¤ümüz zaman meslektafllar›m›z› bu do¤rultuda ayd›nlatal›m, gelifltirelim. Ekme¤imize ya da
mesle¤imize sahip olal›m.
Gerçekten büyük bir ilgiyle dinlediniz, katk›lar›n›z çok de¤erli oldu. Umar›m,
ekibimiz de size yararl› aç›klamalarda bulundular.
Bu toplant›y› kapat›yorum.

Hepinize çok teflekkür ederim, sayg›lar sunar›m.

SUNUCU- Say›n kat›l›mc›lar, de¤erli konuflmac›lar›m›za teflekkür belgelerini
vermek istiyoruz.
Oturum Baflkan›m›z Say›n Tu¤rul Tüfekçio¤lu’na kat›l›m belgesini vermek
üzere Say›n TÜRMOB Denetleme Kurulu Baflkan›n› kürsüye davet ediyorum.
Teflekkür ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Giuseppe Messina’ya teflekkür belgesini vermek üzere
Say›n Dursun GÖKTAfi, Mersin Oda Baflkan›n› kürsüye davet ediyorum.
Teflekkür ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Say›n Bülent Ejder’e teflekkür belgesini vermek üzere
Say›n Ahmet AKIN, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesini kürsüye davet ediyorum. Teflekkür ediyorum.
De¤erli konuflmac›m›z Bob Colson’a teflekkür belgesini vermek üzere Say›n
Sami Kaz›c› Ankara YMMO Baflkan›n› kürsüye davet ediyorum. Teflekkür
ediyorum.
De¤erli kat›l›mc›lar, Sempozyum birinci gün çal›flmalar›m›z tamamlam›fl
bulunuyoruz. Sempozyumun ikinci gününde buluflmak dile¤i ile teflekkür ediyorum.

187

188

