3. SALON PARALEL OTURUM IX
SORULAR VE CEVAPLAR

511

512

3. Salon Paralel Oturum IX - Sorular ve Cevaplar

OTURUM BAfiKANI
(Hüseyin YILDIZ)

OTURUM BAfiKANI- fiimdi soru ve cevaplar bölümüne geçelim. Sorular›
olan arkadafllar›m›z varsa sorular›n› alal›m, daha sonra cevaplar›n› alal›m panelimizi kapatal›m.
Buyurun.

-Say›n Baflkan, her iki konuflmac›ya da çok teflekkür ediyorum. Çok enteresan
fleyler söylediler. Oldukça da yararland›m.

Tabii bilgi ifllem teknolojisi dedi¤inizde, bir bilgi ifllem teknolojisini kontrol
edebilirsiniz. Bir de bilgi ifllem teknolojisi sizi kontrol eder. Örne¤in sabahleyin,
telefon açt›, çald›. Kald›rd›m, “Günayd›n, Good Morning” dedi, küt diye kapatt›
kendi kendini. fiimdi o beni yönetmifl oldu. Bir bankay› arad›¤›n›zda 20 tane
numaradan sonra, 40 dakikadan sonra ba¤lanmak istedi¤iniz bir kifliye,
görüflmek istedi¤iniz kifliye ba¤lanabilirsiniz. Dolay›s›yla bilgi ifllem teknolojisini her zaman denetçi denetleyemiyor, bazen de denetçiyi bilgi ifllem teknolojileri denetliyor.

fiimdi bundan hareket ederek bir fleyler tespit etmek istiyorum. Günümüzde,
bilgi ifllem teknolojisi inan›lmaz bir de¤iflikli¤e neden oldu. Hocam bahsetti, bilgisayarl› denetim tekniklerini. Ben yan›lm›yorsam bundan 6 -7 y›l önceydi.
‹stanbul Odas›’n›n bir sempozyumunda bir hocam›z yine bununla ilgili bir
bildiri sunmufltu. Ama Türkiye’de ilk defa bilgi ifllem, bilgisayarl› denetim
teknikleriyle ilgili Say›fltay Denetçileri hizmet içi e¤itim yapt›lar ve bunun kitap
lar›n› haz›rlad›lar. Ama bugün üniversitelerde yüksek lisans dersi olmaya
bafllad›, bu çok güzel bir geliflme.

Ama bu geliflme o kadar h›zl› bir flekilde oluyor ki bugün bu denetim teknikleri
ile bazen, baz› fleyleri denetlememiz mümkün olmuyor. Buna bir örnek vermek
istiyorum. Bizim Gelir Vergisi Kanun’umuzda mükellefiyeti mukimlik esas›na
dayand›rm›fl. ‹kincisi de kayna¤a dayand›rm›fl. Yani bir, ikametgâh›n›z ülkede
olacak ikincisi de, gelir ya da harcamay› bu ülkede elde etmeniz laz›m ki
vergileme gibi bir fleyler olabilirsiniz. 4369’da harcamalar geldi, sonra
Kurumlar Vergisi Kanunu’na bakt›¤›m›zda da iflyeri merkezi veya iflyerinin
bulundu¤u yer.
‹flyerinin merkezi kas›t, ana mukaveleye göre ya da sözleflmeye göre tespit
edilen yeri ifade ediyor. Ama iflyerinin fiilen ifllerin olufltu¤unu yani iflyerinin
merkezi de¤il ifllerin yap›ld›¤› yer olarak tan›ml›yor. fiimdi elektronik ticarette
bakt›¤›n›zda, iflyerinin nerede oldu¤unu çok iyi tespit etmek mümkün de¤il.
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Dolay›s›yla bakt›¤›m›zda elektronik ticaret Türkiye’de, tam mükellefiyet
kavram›yla dar mükellefiyet kavram›n›n yeni aç›l›mlar getirmesi gerekiyor.
Örne¤in Türkiye’de hiç bulunmamak yani yasal, 6 ayl›k bir süreyi Türkiye’de
faaliyette bulunmay› öngörüyor. Hiç Türkiye’de 6 ayl›k sürede bulunmasan›z
da, Türkiye’de bir ticari kazanç elde edebilirsiniz ama bu vergi, vergilenmez.
Dolay›s›yla tam mükellefler için de ayn› fley söz konusu. Peki, bunun denetimi
nas›l olacak?

Tabii bunlar›n denetimi, biraz bana bugünkü bu elektronik ortamdaki denetim
tekniklerini kullanarak denetlemek biraz güç geliyor.
Bu konuda neler diyebilirsiniz? Teflekkür ediyorum.

OTURUM BAfiKANI- Biz teflekkür ederiz. Baflka bir soru var m›? ‹sterseniz
biz bunu cevaplarken siz yine düflünün. Bir soru daha akl›n›za gelebilir.
fiimdi bunun bir ucu elektronik ticaret veya bilgi, internet üzerinden ticaretten
elde edilen kazanç. Bir ucu da tabii ki, mükellefiyet esas›nda nerede
vergilenecek? Bunu bir miktar ben cevaplamaya çal›flay›m. E¤er eksik kalan bir
yön olursa da de¤erli konuflmac›lar›m›z tamamlarlar.
Buda benim eski hesap uzman› olmamdan kaynaklanan bir fley olsun, cesaret
olsun diyeyim.

fiimdi de¤erli arkadafllar biliyorsunuz, tam mükellefiyet ya gerçek kiflileri, ya
Türk vatandafl› olacaks›n›z ya da 6 aydan fazla Türkiye’de ikamet etmifl olman›z
gerekiyor.

Gerçek yine, fleyde de flirketlerde de dedi¤iniz gibi ifllerin yo¤unlaflt›¤› yer ve ifl
merkezi resmiyette. Biliyorsunuz bu bilgi internet üzerinde kurulan siteler,
sonuçta bunlar bir yere kay›t ediliyor diyelim. Bir yere mesela diyelim
baflvuruyorlar, bir site açma izni al›yorlar. Bunu bilgi ifllemci arkadafllar daha iyi
bilir. Dolay›s›yla, yani e¤er bir yerde bir al›flverifl sitesi kurmuflsan›z, oran›n
üzerinden ticaret yap›yorsan›z bu tamamen belirsiz bir fley de¤il. Bu bilinebilir,
belirli bir fley. Dolay›s›yla e¤er siz Kanada’da bir al›flverifl sitesi açm›flsan›z,
Türkiye’den, dünyan›n her yerinden o ortamdan tabii ki al›flverifl yapacaks›n›z.
Ama sonuçta oradan yapt›¤›n›z sat›fllar›n›z ve oradan gelen gelirlerinizin kay›t
alt›na al›nmas›, bu sefer o ülkede söz konusu olacak.
Elbette bilgi ifllem teknolojilerindeki geliflmelerin getirdi¤i, yeni vergilendirme
durumlar› var ve bunlara yönelik de sürekli yetkililerde yeni düzenlemeler
yap›yorlar. Daha onu kapsay›c› düzenlemeler yap›yorlar. Ama temelde sizin
söyledi¤iniz kadar bu iflin, böyle çok zor oldu¤unu düflünmüyorum. Site nerede
kaydedilmiflse diyelim, bu sitedeki getiri hangi ülkeye gidiyorsa ve onun vergi
ak›fl› da, sonuçta onun da bir vergi ak›fl› var. Ne satarsan sat bu site üzerinden,
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bu fley de olabilir. Bunda bir vergi ak›fl› var, para transferi var ve bunlar›n tüm,
bilgi ifllem ortam›ndan izlenmesi mümkün oldu¤una göre, bu para transferi,
vergi ak›fl› ve nereden ç›kt›¤› ve tabii oldu¤u ülke dedi¤imizde, bütün bu
foto¤raf› bir araya getirdi¤imizde, vergilendirilmesinde bir sorun yaflanmamas›
gerekir diye düflünüyorum.
Ama Türkiye’de bugün, bu alanda eksiklikler var m› var, kat›l›yorum size. Bir
tak›m düzenlemelere gidilmesi laz›m.
-Teflekkür ederim.

OKTAY AKTOLUN- Ben sadece bir ekleme yapaca¤›m. Ben Say›n Baflkan’›n
söylediklerine kat›l›yorum, tamamen düzenlemelerle kontrol alt›na al›naca¤›na
ben de flahsi fikrim olarak kat›l›yorum. Bir örnekle bunu desteklemek istiyorum.

Yine bankac›l›k taraf›ndan örnek vereyim. Amerika’da bankac›l›k yapabilmek
için, bankac›l›k lisans› alabilmek için adaylar›n kulland›klar› yaz›l›m›, bir
lisanslama sürecinden geçirmesi gerekiyor. C tipi lisans deniyor buna, C1, C2,
C3 diye 3 tane lisans var. C1 tipi lisans al›rsan›z, sadece belirli bankac›l›k
fonksiyonlar›n› yerine getirebiliyorsunuz. C2 lisans› al›rsan›z, art› birtak›m
fonksiyonlar› daha yerine getirebiliyorsunuz. E¤er C3’ü al›rsan›z, bu da demektir ki her türlü bankac›l›k faaliyetini yerine getirebiliyorsunuz ve burada da birtak›m lisanslar› var, yapt›r›mlar var, belirli kontroller var. Bunun için de
yaz›l›m›n belirli fonksiyonaliteye sahip olmas›, belirli etik de¤erlere sahip
olmas›, yaz›l›m›n güncellenmesi esnas›nda belirli kontrol mekanizmalar›n›n
olmas› gibi flartlar aran›yor. Yani bir banka düflünün, 3 tane yaz›l›m gelifltirme
eleman› var fakat hacmine bakt›¤›m›z zaman bu gerçekten küçük ve belirli
süreçleri, belirli prensiplere dayand›ram›yor ve bu süreci o flekilde
gerçeklefltiremiyor diye düflünün.
Örnek, yap›lan denetimlerde, mesela biz diyoruz ki herhangi bir olay
yaflanmas›nda sadece belirli yetkilere sahip olan kifliler onay verebiliriz, diyoruz. Ama kuruma gidiyorsunuz bak›yorsunuz, yaz›l›m› gelifltiren kifli, onay
veren kiflinin haricinde production ortam› dedi¤imiz gerçek server ortam›na,
veri taban›na eriflebiliyor ve istedi¤i zaman verileri de¤ifltirebiliyor.
Gerçekten de¤ifltiriyor mu? De¤ifltirmiyor ama kötü anlamda olabilir ki bunun
örnekleri geçmiflte Türkiye’de yafland›. Dolay›s›yla bu tür süreçleri düzgün
olmayan kiflilere, lisans bile verilmiyor. Dolay›s›yla ancak o tür uygulamalar,
belirli kanuni zorunluluklar, yapt›r›mlar, kontroller ortaya ç›kt›ktan sonra her
halde denetlenmifl, denetlenebilir hale gelecek diye düflünüyorum.

OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederim.

-Son bir soru sorabilir miyim?
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OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederim. Buyurun

MUSTAFA MAV‹fi- Mustafa Mavifl, ‹stanbul. Meslek mensubu aday›y›m flu
anda. Benim bu bilgi teknolojileri anlam›nda bence iyi bir örnek olarak
düflündü¤üm ve burada bize uyar› olarak gelen ‹mar Bankas› olay› var. E¤er bu
konuda yanl›fl›m varsa düzeltin.
fiimdi buradaki sorun fluydu, banka çift hesap kullan›yor ve bu denetleniyor ama
ortaya ç›kar›lam›yor. Ne zaman ortaya ç›kar›l›yor? Bu ancak bankada
çal›flanlar›n ihbar› üzerine ortaya ç›kar›labiliyor.

fiimdi buradaki sorun flu, e¤er o ihbarlar olmasayd› bu sorun ortaya ç›kar›labilecek miydi? Veya bu sorun, yani biz bunu daha önceden gördük, hile dedik bu
olaya.

fiimdi bu hile ortaya ç›kar›lma mahiyeti nedir? Veya denetçi olarak siz bunu
ortaya ç›karabilir miydiniz? E¤er denetlemifl olsayd›n›z?
Teflekkür ederim

OTURUM BAfiKANI- Ben teflekkür ederim. Sorunuz kime?
MUSTAFA MAV‹fi- Oktay Beye.

OKTAY AKTOLUN- Ben hemen flöyle bir örnek vereyim. Ben DRT olarak
de¤il de, Oktay Aktolun olarak cevaplamay› ye¤lerim.
‹mar Bankas› kendisindeki olan hile hangi boyutta, ne yönde çok detayl› bilgi
sahibi de¤ilim. Yani detayl› bilgi sahibi olmak laz›m özellikle, do¤ru yan›t verebiliyor olmak için ama sadece flöyle bir fley söyleyeyim.

Ben 7 y›ld›r DRT için çal›fl›yorum ama o 7 y›ldan önce de bir 15 y›l bankalarda
çal›flt›m. Özellikle teknoloji departmanlar›nda. E¤er teknoloji taraf›nda, çok bilinçli yap›lan birtak›m olaylar varsa bunu teknik anlamda ortaya ç›kartman›n çok
mümkün olmad›¤›n› düflünüyorum aç›kças›. Dolay›s›yla yani buradaki önemli
olan, iç kontrol sistemleri neden düzenleniyor? ‹ç denetim çal›flmalar› neden
yap›l›yor? Organizasyonlar neden var? Neden görev ve sorumluluklar,
prosedürler yerine getiriliyor? Bunlar›n hepsinin bir anlam› var. Bunun amac›
flu; organizasyonu bir kurum olarak belirli kurallar çerçevesinde çal›flt›rabilmek.
Kurallar› her zaman delmek mümkün. Öyle bir kurum düflünün ki kurumun
sahibi icraat›n bafl›nda ve siz en afla¤›da çal›flan, teknolojide bir kiflisiniz.
Dolay›s›yla en üst noktadan en alt noktaya genifller. Geniflleyen kontrol sistemlerinin delinmesi her zaman mümkün.
Önemli olan yap›n›n öyle bir flekilde dizayn edilmesi ki bu delmelerde daha az
say›da kifli iflin içine girebilece¤i yerde, daha fazla kifli iflin içine girmek zorunda kals›n ve birtak›m direnifller, birtak›m fark›ndal›klar arts›n.
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Dolay›s›yla ancak bunu sa¤larsak, bu yap›lar› ortaya ç›kartabilirsek bunlar›n
önüne geçmek mümkün olabilir diye düflünüyorum.
Benim ‹mar Bankas› kendisiyle ilgili hani hile neredeydi çok detayl› bilmiyorum
ama sadece duyumum normal flubelerdeki krediyle, müflterilerin bilgileriyle
konsolide anlamdaki verinin, çift sistem olmas› nedeniyle farkl› bir flekilde
tutuldu¤u. En basit çözüm e¤er gerçek bir mutabakat çal›flmas› yapabilse denetim anlam›nda ortaya ç›kard› diye düflünüyorum ama eksik bilgiyle. Çok
detay›n› bilmiyorum

OTURUM BAfiKANI- fiimdi buna ben de bir fley ilave etmek istiyorum.
Biliyorsunuz ‹mar Bankas› tahvil, hazine bonosu al›m sat›m›na yetkisi olmad›¤›
halde, böyle bir yetki kendisine verilmedi¤i halde vatandafla tahvil ve hazine
bonosu satt›¤› ç›kt› ortaya. Yani bunun için çok böyle ince detay›na girip, bilgiifllem verilerine ihtiyaç yok. Yani bunu televizyonlarda. Bu yetkiyi veren
kurumlar belli, bu yetkiyi vermediklerini diyorlar.
Adamlar reklâm vererek tahvil ve hazine bonosu satt›lar. Yani asl›nda, çok
ulafl›lmayacak bir teknik bilgi – ifllem hilesinin de oldu¤unu zannetmiyorum.
Teflekkür ederim.

Baflka soru var m›?

Peki baflka soru yoksa, san›yorum panelimiz yararl› oldu sizin için. Umar›m
hepimiz ben en az›ndan kendi ad›ma faydaland›m. Sizler de bir fleyler ald›n›z
umuyorum.
Hepinize teflekkür ediyorum sa¤olun.

SUNUCU- Say›n kat›l›mc›lar, de¤erli konuflmac›lar›m›za teflekkür belgelerini
vermek istiyoruz.
Oturum Baflkan›m›z Hüseyin Y›ld›z’a teflekkür belgesini vermek üzere Say›n
Fettah Açan, Ayd›n SMMMO Oda Baflkan›. Teflekkür ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Melih Erdo¤an’a teflekkür belgesini vermek üzere
Selahattin Çak›rsoy, Sakarya SMMMO Baflkan›
De¤erli konuflmac›m›z Oktay Aktolun’un teflekkür belgesini vermek üzere
Hüseyin Kaleli, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› Disiplin
Kurulu Üyesi’ni davet ediyorum. Teflekkür ederim.
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