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Muhasebe Denetiminde Yeni Aç›l›mlar
Oturum Baflkan›
Fevzi SÜRMEL‹ / Anadolu Üniversitesi Rektörü
SUNUCU- Say›n Baflkan, de¤erli konuklar; Sempozyum paneline hofl geldiniz.
Panelimizin konusu Muhasebe Denetiminde yeni aç›l›mlar. Oturum Baflkan›
Say›n Profesör Doktor Fevzi SÜRMEL‹, Anadolu Üniversitesi Rektörü.
Buyurun Say›n Baflkan›m.
Konuflmac› Say›n Hakan KOCA. Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› Grup Baflkan›.
Buyurun Say›n Konuflmac›m.
Say›n Halim METE, TOBB Baflkan Yard›mc›s›. Buyurun Say›n Konuflmac›m.
Say›n ‹hsan U¤ur DEL‹KANLI, SPK Temsilcisi. Buyurun Say›n Konuflmac›m.
Say›n R›fat NALBANTO⁄LU, TURMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Buyurun
Say›n Konuflmac›m.
Say›n Tu¤rul TÜFEKÇ‹O⁄LU, MÖDAV. Buyurun Say›n Konuflmac›m.
OTURUM BAfiKANI- (FEVZ‹ SÜRMEL‹) Efendim, herkese tekrar günayd›n
diyoruz, hofl geldiniz diyoruz ve yorucu geçen bir dört gün, ama çok zevkli
geçen bir dört günden sonra bir kapan›fl paneliyle sizlerle birlikte olaca¤›z.
Ben Fevzi SÜRMEL‹, Anadolu Üniversitesinden, Anadolu Üniversitesi
Rektörü. Ama ondan önce meslektafl›n›z olaraktan buraday›m ve çok güzel
gelenekleri olan Muhasebe ailesi olarak 25 y›l önce Muhasebe E¤itim
Sempozyumlar› bafllatt›k. Ve o gelenekle birlikte iflte bu düzenlemelerden biri
de mesle¤imizin ayd›nlanmas›. Meslektafllar›m›z›n da ayd›nlanmas› bak›m›ndan çok
de¤erli giriflimler ve organizasyonlar oldu¤unu belirterek bugünkü panele
sayg›lar›mla bafllamak istiyorum.
Bu organizasyonlar sizlerin de bildi¤i gibi hiç kolay de¤il, oldukça zahmet
isteyen organizasyonlard›r, ama o kadar da de¤erli birliktelikleri sa¤layan organizasyonlard›r. Ben bu kapsamda ‹stanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müflavirler Odas› Baflkan› Sayg›n kifli Say›n Yahya ARIKAN'a teflekkürlerimizi
ifade etmek istiyorum. Ve hem kiflisel ayd›nlatma hem mesleki ayd›nlatma
olanaklar› sa¤lad›klar› için bütün oda mensuplar›m›za flükranlar›m›z› ifade
etmek istiyorum. Görev alan 50 kifliye teflekkürlerimi sunuyorum. Bu bilgi üretimi sunanlar anlam›nda ve mutlaka bilgi, Konfüçyus'un dedi¤i gibi sizde bilgi,
bende bilgi; sizde bir kalem, bende bir kalem de¤ifltirdi¤inizde sizde bir kalem
bende bir kalem ama bilgiyi de¤ifltirdi¤imizde sizde bir bilgi bende bir bilgi
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toplam iki bilgi, bütün bu amaç bütün bu sempozyumlarda bu de¤iflmez.
Sa¤lamas› bak›m›ndan gerçekten takdire flayan.
Yurtd›fl›ndan gelen de¤erli meslektafllar›m›za da yine hofl geldiniz diyorum ve her
zaman ülkemizde onlar› aram›zda görmekten, a¤›rlamaktan da mutlu oldu¤umuzu
belirtmek istiyorum. Bugünkü panelimizde Muhasebe Denetiminde Yeni Aç›l›mlar.
Biraz sonra de¤erli panelistler tek tek bir konuya bafllayaca¤›z ama ben sadece
sizinle bir bilgiyi paylaflmak istiyorum, dün akflam çok güzel bir sohbet.
Gündem çok güzel bir gündem. Türkiye'nin gündemi. Herkesin üstünde önemle
durdu¤u ve herkesin çok dikkatle izledi¤i bir gündem. Ama onun d›fl›nda
muhasebe olarak, konusu sohbet s›ras›nda mesle¤in önemi aç›s›ndan ama günlük sözcüklerle ifadesi konusunda sizden yazm›fl oldu¤um "Genel Muhasebe"
kitab›n›n arkas›nda yer alan bir aç›klamay› okumak istiyorum. Bunu özellikle
söylüyorum çünkü bizim Anadolu Üniversitesi olarak Uzaktan ö¤retimde 1
Milyon 100 Bin ö¤rencimiz var. Ve bu 1 Milyon 100 binin, 1 Milyon 100 binin
700 bini muhasebe ile ilgili olmak üzere dört tane kitap okuyorlar. Bu kadar
büyük bir kitle. Ve bütün bunlar›n hepsi muhasebeciler anlam›nda de¤il. Ama
muhasebenin de kullan›lmad›¤› yerin olmad›¤›na da inanan bir kifliyim. O
nedenle günlük konuflmalarda, de¤iflik konulardaki TV programlar›nda ve günlük gazetelerde ve dergilerdeki muhasebe sözcü¤ünün denge, hesab›n› bilme, bir
iflin veya olay›n ne getirip ne götürece¤i, neye sahip olup olunmad›¤› anlam›nda
"bu iflin muhasebesini yapt›n m›?", "bunun muhasebesini yapmak gerekir" gibi
ifadelerinin ço¤u kifli taraf›ndan kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Bu ve buna benzer
ifadelerde teknik olarak muhasebenin üzerinde durulmas›na karfl›n muhasebenin
ne oldu¤u çok iyi vurgulanmaktad›r. Nitekim ço¤u kifli muhasebeyi sadece
mesle¤i muhasebeci olanlar›n u¤raflt›¤› ve içinde bulundu¤u oldukça teknik bir
alan olarak düflünür. Gerçekte iflletme yönetimi ve iflletmelerin çevresini
oluflturan ortaklar, kredi verenler, müflteriler, iflletmeye mal satanlar, devlet
kurumlar›, hükümetler, ifl sendikalar›, rakipler, sivil toplum örgütleri, aile fertleri flu veya bu flekilde herkesin muhasebe ile yak›nl›¤› vard›r. Onun için, onun
için, onun için muhasebe bilmek gerekir. Çünkü muhasebe dengedir, vergidir,
hesab›n› bilmektir, hesap vermektir, durum bilmektir. Aç›kl›kt›r, do¤ruluktur ve
sonuçta yine kendini bilmektir. Özellikle bu mesaj› ö¤rencilerimize vermek istedik. Çünkü gerçekten yapt›¤›m›z bu mesle¤in ve iflte bugünkü konular ele
al›nd›¤›nda bu topluma çok büyük mesajlar veren bir meslek mensubu olmaktan
da her zaman k›vanç duydu¤umu da ifade etmek istiyorum.
Efendim, izleyece¤imiz s›ra aynen programda sizlere arz edilmifl olan s›ra kapsam›nda olacak.
Ve ilk konuflmac›m›z Say›n Hakan KOCA, Say›n ‹hsan U¤ur Delikanl›, Say›n
Halim Mete, Say›n R›fat Nalbanto¤lu ve Say›n Profesör Doktor Tu¤rul
Tüfekçio¤lu.
Ben sözü Hakan Beye vermeden önce özgeçmifli ile ilgili k›sa bir notu sizlere
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aktarmak istiyorum. Say›n Koca Gelir ‹daresi Grup Baflkan›. 06.07 1971'de
Akflehirde do¤du, 92 y›l›nda A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.
93- 2003 y›l› Maliye Bakanl›¤› Gelirler Kontrolörü olarak çal›flt›. 2003 y›l›nda
ABD'de Un›verse of Illinois'te Ekonomi Politikas› Yüksek Lisans Derecesi ald›.
Ocak 2004- Haziran 2005 tarihleri aras›nda Antalya Gelirler Bölge Müdürlü¤ünde
bulundu. 2003-2004 ve 2004-2005 ö¤retim dönemlerinde Akdeniz Üniversitesi
‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakültesi Türk Vergi Sistemleri ve Vergi Hukuku dersleri
verdi. fiu anda Gelirler ‹daresi Baflkanl›¤› Denetim ve Uyum Yönetimi Grup
Baflkan› olarak çal›flmaktad›r. Evli ve iki çocuk babas›d›r. Sözü kendilerine
b›rak›yorum.
Buyurun Say›n Koca.
HAKAN KOCA- Teflekkür ederim Say›n Hocam.
Ben de konuflmama bafllarken öyle güzel bir organizasyonu gerçeklefltiren
‹SMMMO'na ve bu iflte eme¤i geçen tüm çal›flanlar›na teflekkürlerimi iletiyorum.
Maliye Bakanl›¤› aç›s›ndan denetim ve yeni ufuklar nelerdir; nereye do¤ru
gidiyoruz konusunda elimizden geldi¤i kadar›yla bilgi vermeye çal›flaca¤›z.
De¤erli konuklar, her fleyden önce Maliye Bakanl›¤›'n›n muhasebeye bak›fl
aç›s›n› resmetmek istiyorum. Maliye Bakanl›¤›n›n muhasebenin vergi odakl›
olmas› bu konunun özellikle alt›n› çizerek ifade ediyorum, biz biliyoruz ki
muhasebe iflletmelerin kendi faaliyetlerinin yönetim aç›s›ndan en önemli
araçlardan birisidir. Bizim talebimiz ya da bizim beklentimiz iflletmelerin kendi
faaliyetlerini en iyi flekilde yürütmesi ve ekonomideki varl›klar›n› devam
ettirmesi. Etkin bir flekilde devam ettirmesi. Bu çal›flmalar›n sonuçlar›n› yine
uluslararas› alanda kabul körmüfl standartlara uygun olarak de¤erlenmesi ve
raporlanmas›. Bu flekilde üçüncü flah›slar›n karar verme süreçlerinde bu özellikle sermaye piyasas› olarak finansal kurulufllar›n muhasebenin bir karar verme
arac› oldu¤u düflünülür. San›yorum geçmiflte Türkiyede de, Türkiye örne¤ine
bakt›¤›m›zda muhasebe ço¤u iflletmenin sadece biz bunu bugüne kadar böyle
olmakla birlikte ve de son zamanlarda muhasebenin öneminin artt›r›lmas›,
muhasebenin üreticiler taraf›ndan anlafl›lmas› ve kullan›lmas› bak›m›ndan ilerlemeler görmekle birlikte bunu daha önce gerekti¤ini düflünmüfltük..
Dün konferanslar›n birisinde de¤erli bir kat›l›mc›n›n bir önerisi vard›. Biz
muhasebe biliyoruz. Kendi aram›zda biliyoruz. Bunu iflletme yöneticileri
aç›s›ndan karar alma süreçleri içerisinde muhasebenin kullan›lmas› konusunda
onlar›n daha ayd›nlat›lmas› noktas›nda...
Bugün TOBB'a, bizim meslek örgütlerine, üniversitelere önemli görevler
düflmektedir. Muhasebenin vergisel toplumda muhasebenin vergi amaçl›
olmad›¤›n›, iflletmelerin kendilerini, faaliyetlerini devam ettirilmesi, kontrol
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edilmesi ve üçüncü flah›slar›n faaliyetler konusunda bilgi verilmesi konusunda
bir ifllevi oldu¤u alt›na basa basa toplumun bütün kesimlerine anlatmak gerekir.
Muhasebenin sadece iflletmelerin kendi faaliyetlerini sürdürmeleri ve etkin bir
flekilde daha iyi karar almalar› için, bir araç olarak görüyorum.
Muhasebe sonucunda etkin ve verimli bir flekilde çal›flan, standartlara uygun bir
flekilde çal›flan bir muhasebe sisteminin verilmifl oldu¤u yine uluslar aras› alanda kabul gördü¤ü son zamanlarda ulusal alanda da yapt›¤›m›z çal›flmalar sonunda belirlenen standartlara uygun olarak sunulan finansal tablolar›n›, Türkiye
Cumhuriyeti çünkü ülkemizdeki finansal piyasalar›n, sermaye piyasas›n›n
geliflmesi konusunda önemli katk›lar› olacakt›r. Buraya kadar Maliye
Bakanl›¤›n›n muhasebe ve denetimden ne bekledi¤ini anlatmaya çal›flt›m
k›saca.
Biz bir de Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n özellikli bir durumu
daha var ki o da muhasebe sonucunda üretilen tablolar›n denetimi. Buna genel
olarak biz kendi aç›m›zdan vergi incelemesi diyoruz. Sadece vergi incelemesi,
sadece vergi denetimi de¤il bizim yapt›¤›m›z. Denetim aç›s›ndan söylüyorum
yoklama ve denetimi di¤er denetim tekniklerini kullanarak mükelleflerin
mükellefiyet durumunu gerçe¤i, beyanlar›n›n gerçe¤i yans›t›p yans›tmad›¤›
konusunda denetimi. Hepimizin ortak bir görüflü var san›yorum.. Türkiye' deki
vergi inceleme oran›n›n azl›¤›. Gelir ‹daresi Baflkan, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n
kurulmas› ile birlikte kanunumuzda yer alan mükellef olarak etkinlik, verimlilik,
saydaml›k ilkelerinin gere¤i olarak çal›flmaya bafllad›k. Bizim amac›m›z vergi
incelemesi ya da denetimin nitelik ve nicelik olarak art›r›lmas›. Öncelikle nitelik diyoruz çünkü kamuoyunda oldu¤u gibi bizde de vergi incelemelerinde birtak›m fleylerin de¤iflmesi gerekti¤i düflüncesi var. Nicelik olarak diyorum çünkü
denetim eleman› say›m›z. Türkiye Cumhuriyetinin büyüklü¤ü karfl›s›nda maalesef
yetersiz. Bu iki konu hem nitelik hem nicelik olarak vergi denetimlerini
artt›rmak konusunda çal›flmalar›m›z devam ediyor.
Vergi denetiminde niteli¤i artt›rmak için neler yap›yoruz Bu konuda bilgi vermeye çal›flay›m. De¤erli arkadafllar öncelikle vergi incelemelerinin seçimi
konusunda yap›lan çal›flmalar›m›z var. Önceki dönemler, bu daha çok denetim
birimlerinin denetim elemanlar›n›n Beyanname seçme ya da vergi dairesi
müdürlüklerinin gerekli gördükleri mükellefleri incelemeye sevk etme yönünde
bafll›yor vergi incelememiz.
Biz hakikaten büyük bir yat›r›mla bilgi ifllem teknolojisi belki bu konuda
alçakgönüllü olmay› düflünmüyorum iflin asl›. Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› olarak
bilgi teknolojilerine büyük yat›r›mlar yapt›k. Ve bunlar›n kullan›lmas› konusunda da çal›flmalar›m›z devam ediyor. Elektronik ortamdaki... hepimizin ifllerini
kolaylaflt›rd›¤›n› biliyoruz ve bu sadece bir yönü. Bundan daha genifl
çal›flmalar›m›z var. Umuyorum yak›n bir gelecekte bunlar›n sonuçlar›n› çok
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daha iyi göreceksiniz. Bu bilgi teknolojilerinin kullan›l›fl›yla mükelleflerden
al›nan beyannamelerdeki yer alan bilgilerin yine mükelleflerle ilgili olarak
üçüncü taraflardan al›nan verilerle otomatik ortamda çek edilmesi çal›flmalar›m›z var.
Elektronik ortamda ald›¤›m›z beyannamelerin diyelim ki hedeflerle ilgili olarak
de¤iflik kurumlardan al›nan bilgilerle, elektronik ortamda oluflturulacak bir risk
modeli çerçevesinde, bu risk modelinin risk analizine iliflkin biriminin kuruluflu
tamamland› ve çal›flmalar›m›za bafllad›k. Yaz›l›mda, yaz›l›m›n gelifltirilmesi ile
u¤raflmaktay›z. Bu alanda yap›lacak çal›flma sonucunda incelenecek mükellefler
çünkü çok büyük oranda merkezden belirlenecek. Bunlar›n yan›nda biz ilk defa
bu sene denetim program›m›z› il baz›nda illerdeki riskli sektörlerin tespiti
anlam›nda yapt›k. Vergi incelemelerindeki niteli¤in artt›r›lmas›na iliflkin olarak
yine denetimde kullan›lmak üzere bir yaz›l›m sat›n ald›k. SESAM adl› bir
yaz›l›m bu. Bu yaz›l›m Türkiye'nin Avrupa Birli¤i aras›nda yap›lan anlaflma
gere¤i elde edilen bir yaz›l›md›r.
‹lk e¤itimlerimiz tamamland›. Bu denetim birimlerinin ayr› ayr› veya e¤itim
sonucunda al›nan denetim yaz›l›m›n›n bu arkadafllar›n e¤itimi alan arkadafllar›n›
kendi birimlerindeki verece¤i e¤itimle birlikte kullan›lmaya baflland›. Bizim
buradaki hedefimiz vergi inceleme sürecinin k›salt›lmas› ve emek tasarrufu.
Yine niteli¤i artt›rma konusundaki çal›flmalar›m›zdan birisi de denetim rehberleri haz›rlamakt›r. Bugüne kadar denetim konusu kifliye ba¤l› olarak kalmakla
birlikte al›nan sonuçlar›n de¤erlendirilmesi sektörel risk raporlar›n›n yaz›lmas›
konusunda birtak›m istenilen düzeyde olmad›¤›m›z gerçek. Biz art›k inceleme
bittikten sonra, bu inceleme sonucunda elde edilecek, elde edilmifl olan verilerin
de bizim için son derece önemli bir veri oldu¤unu düflünüyoruz. Mükellef ve
mükellefin durumu konusunda bize neler yans›tt›¤›n› biz yeni elektronik ortamda toparlayaca¤›z.
Bütün denetim elemanlar›m›z, bugün tüm denetleme ve vergi inceleme elemanlar›m›z bilgisayarda çal›fl›r vaziyettedir. Bunlar›n % 95'i civar›nda dizüstü bilgisayar› var. Diz üstü bilgisayarla birlikte büro otomasyonu dedi¤imiz sistemi
de tamamlam›fl bulunmaktay›z. Bu flekilde vergi denetleme elemanlar›, vergi
inceleme elemanlar› düzenlemifl olduklar› raporlar› büro içerisinde kendisine
gelen evraklar›, kendisine gelen görevlendirmeleri elektronik ortamda
zorland›ysa downlod'da vergi inceleme raporlar›n› da elektronik ortamda sisteme kaydetmektedirler.
Bu incelemelerin hem planlanmas› aflamas›nda önemli olmaktad›r. Çünkü denetim eleman›n›n yapm›fl oldu¤u ifl süreçlerinin otomatik olarak takip edebilmektedir yöneticiler. Yine denetimde san›yorum bugüne kadar Maliye Bakanl›¤›n›n
istedi¤i düzeyde olmad›¤› konulardan birisi de vergi inceleme sonuçlar›n›n
yeterli flekilde takip edilmesi konusudur. Bugüne kadar vergi inceleme sonuçlar›
sadece istatistiki anlamda, rakamsal olarak bilinen matrah fark›, "ne yap›lm›fl"
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fleklinde izlenmektedir. Biz saydaml›k, hesap verilebilirlik anlam›nda yeni
bafllad›¤›m›z bir uygulamad›r, vergi inceleme raporu, vergi denetim elemanlar›na aç›ld›ktan sonra bu vergi inceleme sonucuna, bu vergi inceleme raporuna
iliflkin ne olur. Uzlafl›ld› m›, dava m› aç›ld›, yoksa indirim talebi tahakkuk mu
ettirildi? Tahakkuk eden k›sm›n ne kadar› ödendi?
Bizim hedefimiz vergi incelemesinde, vergi denetim ve inceleme eleman›n› ben
yazd›m oldu fleklinde istatistiki olarak raporu görünüyor, matrah fark› görünüyor fleklindeki uygulamadan ç›kmak. Performans denetimine gidiyoruz denetimde. Bu san›yorum ola¤anüstü bir ifl olmayacak ancak denetim elemanlar›m›z›
hesap verebilir hale getirece¤iz. Bunu yaparken as›l amac›m›z mükelleflerin
gönüllü uyumunu, vergiye gönüllü uyumunu sa¤lamakt›r. Elektronik ortamda
teknoloji anlam›nda söyleyeceklerim bunlar. Teknolojiyi artt›rma konusunda .
Denetimin nitelik yönünden güçlendirilmesi konusunda neler yap›yoruz.
San›yoruz son y›llarda s›k s›k bizim gazetedeki ilanlar›m›z› görüyorsunuz.
Sürekli elemen al›yoruz. Son üç y›lda 1435 Vergi Denetmeni istihdam edildi.
1224 gelir uzman› ki bu san›yorum haberdars›n›zd›r, bunun içersinde yapt›¤›m›z
mevcut vergi dairesi personelinin aras›ndan s›navla yapt›¤›m›z 2500 kiflilik
atama d›fl›ndaki atamad›r. Yine d›flardan al›nan kifli olarak söylüyorum. 1224 te
Gelir Uzman› istihdam ettik. Bu yeterli mi? Yeterli de¤il. Biz Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤› olarak Denetim Eleman›n› düflüncede yeterli kifliye ç›karmak istiyoruz. Bunu yaparken de sürekli s›navlar açarak de¤il, sürekli eleman, bir senede
bu ifli tamamlayal›m fleklinde bir uygulamam›z yok. Al›nan denetim
elemanlar›n›n e¤itimlerinin en iyi flekilde verilmesi konusunda çal›flmalar›m›z
devam ediyor ve e¤itimin kalitesini yükseltiyoruz. Bunu aç›kça söylüyoruz.
Bugün denetim. Vergi denetmenlerini al›nan vergi denetmenleri Ankara'dakiler
bilir. fiimdi E¤itim Merkezi olan güzel bir binam›z var. Güzel bir E¤itim
merkezi. Teknolojinin son imkanlar›na sahip bir yer. Ve en de¤erli hocalarla birlikte bunlar e¤itilmekte. Ve biliyorsunuz ki üç y›l›n sonunda, üçüncü y›l›n
sonunda da bir yeterlilik s›nav›na tabi tutmaktay›z bu arkadafllar›m›z›. Bunlar›n
sonuçlar› yavafl yavafl evrimlenmeye bafllad›. ‹nflallah önümüzdeki dönemde
denetim miktarlar›n› da art›raca¤›z. Daha da ço¤altaca¤›z.
Ve daha etkin, daha verimli sonuçlar elde etmek vergi incelemesi aç›s›ndan
geçen seneki inceleme sonuçlar›n› aktaral›m k›saca. Maliye Bakanl›¤› bu konularda kendisini maalesef çok iyi anlatam›yor. Böyle bir fleyimiz var. Çünkü biz
iyi bir hizmet verdik diye düflünüyoruz ama bu mükellefler aç›s›ndan çok da iyi
bir hizmet olarak nitelendirilmiyor maalesef. Geçen sene Türkiye'de 110 bin
vergi inceleme raporu düzenlendi, bu hiç de küçümsenmeyecek bir rapor. 110
bin. Ve 45 katrilyonluk bir matrah incelendi. Bulunan matrah fark› 46.6 katrilyon. Bulunan vergi fark› 1,5 katrilyon. Vergi cezalar› 3,6 katrilyon. Usulsüzlük
cezas› da 79 milyon YTL. Bunlar›n ne kadar›n›n tahakkuk etti¤i konusunda
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geçen y›l bir çal›flma bafllatt›k ama bunun yeni sistemimizin buna tam olarak
adapte edilebilmesi 2007 y›l› bafl›ndan itibaren geçerli olacak. Ümit ediyorum ki
2007 y›l›n›n sonundan itibaren bizler art›k bulunan matrah fark›n›n vergi
fark›n›n bulunan verginin ne kadar k›sm›n›n tahakkuk ettirildi¤inin, ne kadarl›k
k›sm›n›n
dava edildi¤ini, aç›lan davalarda ne kadar davada bizim
kazand›¤›m›z›, ne kadarl›k k›sm›n›n mükelleflerin kazand›¤› konusunda verimli
istatistikler al›p, biz de bu istatistikleri karar alma sürecinde kullanaca¤›z.
Evet ben çok teflekkür ediyorum.
OTURUM BAfiKANI- Ben de Say›n Koca'ya teflekkür ediyorum.
Özellikle ilk 15 dakika civar›nda zaten tuttu konuflmalar›. Daha sonra karfl›l›kl›
soru ve cevap fleklinde geçmesinin daha yararl› olaca¤›n› düflünüyorum.
Bu aç›dan flimdi ikinci panelistimiz ‹hsan U¤ur DEL‹KANLI, 1969 y›l›nda
Isparta'da do¤du. 91 y›l›nda ODTÜ ‹ktisadi ve ‹dari ‹limler Fakültesinden
mezun oldu. 92 y›l›nda TBMM Uzman yard›mc›s› olarak göreve bafllad›. 94
y›l›nda Ankara Yeminli Mali Murak›pl›¤› seçti. 2004-2005 y›l›nda Ankara
Yeminli Murak›plar Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤› yapt›. 2005 y›l›ndan itibaren
BDDK Düzenleme Daire Baflkan› oldu. G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹ktisat
Teorisi dal›nda yüksek lisans ve 2003-2004 ‹ngiltere Finansal Yönetim alan›nda
MBA belgesi ald›. fiimdi galiba çok süper bir sunumlar› olacak.
Buyurun Say›n DEL‹KANLI.
‹HSAN U⁄UR DEL‹KANLI- Teflekkür ederim Say›n Baflkan.
De¤erli konuklar, BBDK Kurumu ve fiahs›m ad›na sayg›lar›m› sunmak istiyorum. Esas›nda ben bu panel bafll›¤› için düflünülmüfl bir bafll›k de¤ildi esas›nda,
yani bu Risk Odakl› yaklafl›mda Bankalarda Muhasebe Denetimi. Bizim uygulamay› düflündü¤ümüz ve uygulamaya koydu¤umuz bir denetim yaklafl›m›
oldu¤u için bu flekilde adland›rd›m.
Sunumumu ben iki bölümde yapmay› düflünüyorum. Önce risk odakl› denetimle neyi kastetti¤imizi anlataca¤›m, ard›ndan bu kapsamda bizim neler
yapt›¤›m›z›, bankalardan beklentilerimize geçece¤im.
fiimdi risk odakl› denetimi bankalarda BDDK'n›n uygulayaca¤› denetim fleklinin, kapsam›n›n ve zaman›n›n doldu¤unu ve her bir bankan›n risk profili ile
iflyerinin risk yönetimi sistemlerinin mevcudiyetinin yeterlili¤ini esas olarak
belirledi¤imiz bir süreç. Buradaki denetimin odak noktas›n› bankalar›n faaliyetleri dolay›s›yla maruz kald›klar› sistemin tan›mlama, ölçme, kontrol etme ve
izleme yetenekleri ve bunun için oluflturmak zorunda olduklar› iç denetimin, iç
denetim sistemlerinin yeteneklerini de¤erlendirece¤iz, yeterliliklerini
de¤erlendirece¤iz. Amac›m›z bankalar›n karfl› karfl›ya kald›klar› riskleri
sürdürmelerini, anlamalar›n›, kontrol etmelerini sa¤lamak. Biz bu amaçla
BDDK olarak k›saca yurtd›fl›nda... olarak adland›r›lan kriterlere odaklan›yoruz.
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Bunlar ‹ngilizce karfl›l›¤›n›n bafl harflerinden oluflan ... fakat Türkçe ...
Biz bu amaçla bankalar›n ürettikleri finansal raporlardan oran endeksine ve
yüzde analizi yöntemiyle birtak›m analizler yap›yoruz. Oran endeksine örnek
olarak örne¤in öz kaynak yeterlili¤inde kulland›¤›m›z oranlar bunlar , burada
dikkatinizi çekece¤inizi de tahmin ediyorum odaklan›lmas› gereken nokta
karfl›laflt›raca¤›m›z veriler. O bankan›n grup ortalamas› ve sektör ortalamas›yla
olan iliflkisine bak›ca¤›z. Yüzde analizleri yine örnek olarak bankan›n aktif
kalemlerinin cari dönemi ve y›l sonu itibar›yla de¤iflik kanallarla izlenen, ordan
nereye gitti¤ine bakan bir yaklafl›m. Buradan belirtti¤im kriterlerden bankalar›
normland›r›yoruz. ‹flte her bir kriteri sektör ortalamas›n› özellikle oran analizinden elde etti¤imiz sektör grup ortalamas› karfl›laflt›rmas›ndan bir kodland›rmada
bulunuyoruz. Bu kodland›rman›n sonucunda nihai olarak bankan›n 1-2-3-4 ve 5
olmak üzere kodland›rman›n hangisinde yer alaca¤›n› ona göre de o an uygulayaca¤›m›z denetimin s›kl›¤›n›, denetimin kapsam›n› belirliyoruz. E¤er 5 ise daimi
olarak denetim raporu isteniyor. E¤er 1 ise de iki y›lda bir denetime tabi tutulmas› gibi bir yaklafl›m söz konusu. fiimdi tabi bu kadar fleyi yapmak veya böyle
yaklafl›lmas› esas›nda kendisi risk oluflturuyor. Yani risk odakl›. Peki biz riski
nas›l revize edebiliriz. Riski nas›l azaltabiliriz?
Öncelikle finansal raporlara intikal edecek bilgileri yani muhasebeden
sa¤lanacak bilgileri güvenilir hale getirmek, bunlar› standartlaflt›rmak
karfl›laflt›rd›¤›m›z bu analizlerle olmas›n› sa¤lamak bizim görevimiz o. Bu
esas›nda uluslararas› muhasebe standartlar›nda da bu finansal tablolar› düzenleme amac›.
Peki bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle bankalar›n bütün hesap ve kay›tlar›n›n
her türlü ifllemlerine iliflkin bilgileri kendi bünyelerinde tutma zorunlulu¤u getirildi. Tabi bunlar özellikle yabanc› banka flubeleri aç›s›ndan bir s›k›nt› söz
konusu. Genel merkez ile birlikte muhasebeleri tutuldu¤u için. Onlar için de
an›nda buradaki hesaplar›na yans›yan zorunlulu¤u var. Onlara da öyle ancak
hesaplar›n›n tutulmas›n› sa¤lamaya yönelik olarak yapt›¤›m›z bir uygulama.
Peki bu güvenilirli¤i sa¤lad›ktan sonra ne yapabiliriz diye düflündük. Tabi bir
örne¤ini slaytla esas›nda bizim yapt›¤›m›z Türkiye'de bir ilk olan bu bilgi sistemlerinin kapsam›nda bilgi sistemlerinden üretilen finansal gelirlerin do¤ru
olup olmad›¤›n› da periyodik olarak denetlenme zorunlulu¤u getiriyoruz
bankalara. Öncelik dedik, standart hale getirmek ad›na bütün bankalarda art›k
BDDK'n›n belirledi¤i uluslar aras› finansal raporlama standartlar›ndan ayr›
olan, ö¤le de¤erlendirilen gibi bir ikilemi ortadan kald›ral›m. Muhasebe standartlar›n› ve finansal raporlama standartlar›n› esas als›nlar ve o amaçla tek
düzeni saptayal›m, nizamnamemizi haz›rlayal›m. Her ne kadar tam manas›yla
muhasebe standartlar›n›n uyumlu oldu¤unu iddia etmek zor olsa da ço¤u, ço¤u
ölçüde uyumlu olarak kabul etmek gerekiyor ki öyle. Onun yan› s›ra bizim
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bankalarda aç›klanacak bilgiler ve düzenlenecek finansal tablo format›m›zda da
bir finansal raporlama yap›lmas›n› sa¤lad›k. fiimdi bunu yaparken esasen
BDDK olarak biz sürecin son aflamas›nda yer al›yoruz. Yani bankadan üretilen
bilgilerden hareketle biz finansal raporlar›n ve finansal tablolarda yer alan bilgilere dayal› olarak risk odakl› bir denetim flekline giriyor. Dolay›s›yla bizim
önce benzetmemi maruz görün suyun bafl›na gidip orda da bir fleyler yapmam›z
gerekiyordu. O amaçla da yönetim kurulunun denetimine a¤›rl›k- yükümlülükler getirdik.
‹flte kanunun zaten kurulmas›n›n zorunlu tuttu¤u denetim komitesi bizim
iflimizi kolaylaflt›rd›. ‹ç Sistemler kapsam›nda neler yapaca¤›m›z› söyledik. Ve
daha sonra kamuya aç›klanacak bilgiler ad›na hisse senedi sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin de bir denetim yapmas›n› sa¤lamak fonkiyonu manas›nda da
neler yapabilirizin üzerinde düflündük. Bu kapsamda her fleyden önce yönetim
kuruluna dedik ki iç sistemleri kurmak, iflletme sorumlulu¤u size ait. ‹ç sistemlerden kast›m›z ne. ‹ç kontrol iç denetim ve iç yönetim birimlerinin oluflturulmas› .
Ve bu birimlerden sorumlu olacak kiflilerin görev ve sorumluluklar›n› aç›k bir
flekilde yaz›l› olarak belirleme sorumlulu¤u verdik. Yani bir banka denetim
komitesi arac›l›¤›yla bunlar› örgütlendirebilir ya da slaytta da görüldü¤ü gibi
icrai faaliyeti bulunmayan birinden birine yine görev verebilir ya da iç denetimi denetim komitesine ba¤lar. Böyle bir yap›lanmadan esnek... çünkü her
bankan›n kendine göre denetim anlay›fl› farkl›.
Özetle, yabanc› bankalar›n gelmesi ile birlikte de yurtd›fl› uygulamalarda de¤iflik
de¤iflik modeller var. E¤er kaliteli bir modeli ön plana ç›kar›rsak hangisinin
do¤ru oldu¤unu görmeden de uygulaman›z bafllayaca¤› için biz uygulamaya
göre bunlardan etkili olmayanlar varsa onu yasaklayal›m mant›¤›na geldik.
Dolay›s›yla, flu aflamada bu modellerden herhangi birini ya da baflka düflünece¤i
bir model varsa o kapsamda örgütlemeyi yapabilirler. Yönetim kurulunun
muhasebe anlam›nda bakt›¤›m›z zaman esas›nda böyle muhasebeye odaklanan
görev ve sorumluluklardan daha çok kapsam› belirledik. Yani nedir iflte risklerin ölçüm yöntemlerinin denetimi konusunda bilgi sahibi olmas› gerekiyorsa
finansal raporlama verileri kullanacak. Orda belirtilen verilere dayanacak. Ya
da bunun izlenmesi için politikalar›n neler oldu¤unu belirlemek istiyorsa elbette
ki yine finansal raporlamaya dayanacak. Dolay›s›yla yönetim kuruluna
do¤rudan muhasebeye iliflkin daha çok denetim komitesine bu tür görev verilecek. Yani iflte muhasebe uygulamalar›n›n finansal raporlar›n gerçe¤i yans›t›p
yans›tmad›¤›n›n sorumlulu¤unu daim olarak izleme ve düzeltme fonksiyonunu
ba¤›ms›z denetçilerle ba¤›ms›z denetçilerden kast›m›z bankan›n periyodik
olarak ba¤›ms›z denetimini yapan kurulufllar. Bunlar BDDK taraf›ndan lisansl›
olan onlar›n bulgular›yla karfl›laflt›rma bir sorun varsa çözme sorumlulu¤unu
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denetim komitesi üyelerine verdik. fiimdi denetim komitesi tabi tek bafl›na iki ifli
birden asgari oluflturulmas› gereken tek bafl›na yapamayaca¤› için de finansal
raporlama sisteminin kontrolünü daimi olarak iç kontrol biriminin üstlenmesini öngördük. ‹ç denetimin denetim fonksiyonunun kapsam›n› da iç kontrolünün
bu iflin etkin ve yeterli bir biçimde yap›lm›fl olmad›¤›n› bilgi sistemlerinin tekrar
gözden geçirilmesinin, muhasebe kay›tlar› ve finansal raporlar›n do¤ruluk ve
incelenmesi için de yani iç denetimde birtak›m yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Risk yönetimi ise tabi ki ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere risk
yönetimi ölçüm, izleme kontrol ve raporlama ifllemlerini yapaca¤› için do¤al
olarak finansal raporlardan ya da üretilecek bilgilerin ikinci bir kontrol
mekanizmas› olarak çal›fl›yor. Bu bizim banka içerisinden önce finansal raporlar›n do¤rulu¤unu sa¤lamak ad›na hareket ediyoruz. Yani bilgiler üretildikten
sonra finansal raporlara yans›d›ktan sonra nihai olarak ba¤›ms›z denetim kurulufllar› taraf›ndan bunlar›n denetlenmesini zorunlu tutuyoruz. Burada da özellikle getirdi¤imiz mesleki sorumluluk sigortas› uygulamas› ya da sürekli ya da
geçici haller ya da ba¤›ms›zl›¤›n nas›l sa¤lanabilece¤ine iliflkin öngörülerle bunlar›n da üçüncü bir göz taraf›ndan ba¤›ms›z, tarafs›z, objektif bir flekilde
de¤erlendirilmesini sa¤lamay› düflündük. Tabi bu bizim yapt›klar›m›z›n esas
baca¤›n› ben kamuoyuna yap›lacak aç›klamalar oluflturuyor. Finansal tablolar›n
ve finansal tablolara iliflkin ba¤›ms›z denetçi görüflünün resmi gazetede
yay›nlanm›s›n› zorunlu tutuyoruz. Yani kamuoyunun da bu sürece dahil
olmas›n› düflünüyoruz. TMS ve TFSR kapsam›nda bilgi verilmesi zorunlu tutulan hususlara ilaveten bizim tebli¤imizde öngördü¤ümüz aç›klamalar›nda bankalar›n
kendi internet sitelerinde ve Ticaret Sicil Gazetesinde yay›nlanmas›n› öngörüyoruz.
Tabi burada kurumsal yap›n›n bir parças› olmas›na ra¤men bizim zorunlu
tuttu¤umuz hususlardan bir tanesi bankalar›n y›ll›k faaliyet raporu haz›rlamas›,
y›ll›k faaliyet raporlar›n›n yine bankalar›n TMS ve TFSR'lere iliflkin aç›klanmas›, bizim de aç›klanmas›n› istedi¤imiz ilave hususlar›n da bir y›l›n faaliyet
raporunda yay›nlanmas› ve bunlar›n da bir y›l boyunca flubelerde ya da bankalar›n
internet sitesinde eriflime aç›k bulundurulmas›n› öneriyoruz.
Yani muhasebe denetimi sadece ve sadece bize ait bir denetim arac› olmaktan
ç›kar kamuoyunda yani menfaat sahiplerinin tümünün denetim sürecine dahil
oldu¤u bir yaklafl›m› düflündük. Bütün bu kapsamda da bankalarca yap›lmas›
zorunlu tuttu¤umuz aç›klamalar, yani TMS ve TFSR'ye ilaveten baya¤› kapsam› geniflledi¤i için flunu çok rahat söyleyebiliriz. Sektör ya da grup ortalamalar›n›n haricinde bizim yapt›¤›m›z analizin bir benzerini tüm menfaat sahiplerinin yapabilmesi çok fazlas›yla mümkün. fiimdi buradan ç›kard›¤›m›z sonuç
esas›nda çok basit. Finansal tablolar›n elbette bütün finansal tablolar›n verileri
e¤er do¤ruysa bunlar›n istenilen flekilde analiz edilmesini sa¤layacak en önemli hususlar aç›klama ve dipnotlar. Gerek bizim öngördü¤ümüz, gerekse TMS ve
TFSR'ler dolay›s›yla banka yönetiminin Yönetim Kurumunun sorumlulu¤unda
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olmak üzere Denetim komitesi iç kontrol ve iç denetimde çal›flan birimlerinin
özellikle bu aç›klama ve dipnotlar›n verilmesine özen gösterilmesi gerekiyor.
Bu banka taraf›ndan. Ayn› flekilde ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n da bunlar›n
verilmesi hususlar›nda etkin bir rol üstlenmesi gerekiyor. Dolay›s›yla bunlar
veriliyorsa e¤er de de¤erlendirilmesi gerekiyor. Yani BDDK olsun di¤er menfaat sahipleri olsun bu finansal raporlar›n aç›klama ve dipnotlar›n›n öyle bofluna
verilmifl, bofluna konulmufl ya da boflluk doldurma gibi konulmufl hususlar
olarak de¤erlendirilmeyip bunlar› gerçekten analiz edilmesini sa¤lamas› gerekiyor.
Bunun için de e¤er ki biz bir bankay› beyaz bölge olarak de¤erlendirdi¤imiz birinci
grupta nitelendirmiflsek, iflte onu sa¤layacak veya bizim güvencemizde
olmam›z› sa¤layacak en önemli fleydir. O yüzden bizim mant›¤›m›z veya
BDDK'n›n mant›¤› e¤er aç›klamalar› gerekti¤i flekilde uygulamak istiyorsak
sadece finansal tablolar›n uygun, gerçek verilerle yap›lmas› de¤il bunlar›n
maliyetlerinin aç›klanmas› gerekiyor. Herkesin bunun üzerinde bundan sonraki
süreçte yani BDDK olarak bankac›l›k sistemi olarak düflündürmeye çal›flt›¤›m›z,
mümkün oldu¤unca, her ne kadar olmasa da belki de yapaca¤›m›z TMS ve
TFSR ler kapsam›ndaki yap›lmas› gereken aç›klama ve ... Dolay›s›yla bizim
bundan sonra üzerinde duraca¤›m›z hususlar aç›klama ve dipnotlar olacak.
Beni dinledi¤iniz için hepinize sayg›lar sunuyorum.
OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ediyoruz.
Üçüncü konuflmac›m›z Say›n Halim Mete. Hepimizin tan›d›¤›n› düflünüyorum,
ama sadece k›sa bir hat›rlatma yapmak istiyorum. Benim geçmiflim 15 y›l doldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nde ulaflt›rma sektör baflkanl›¤› yapt›m.
Muhasebe d›fl›nda, Halim Bey'le birlikte olduk. Ben Hava Sektörü, Halim Bey
deniz sektörüydü. Böyle bir güzel çal›flmam›z, çal›flm›fll›¤›m›z var. 1946 y›l›nda
ilk okulu bitirir. Liseyi Pendik yüksek Lisesinde tamamlad›. Say›n Mete ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesini bitirdi. Uzun y›llar Deniz Ticaret Odas›
Baflkan Yard›mc›s›, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan Yard›mc›s› ve
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kurucu ve Mütevelli Heyet Baflkan
vekili olmas›n›n yan›nda E¤itim Vakf› Baflkanl›¤›, Türk Tasdik Çal›flma Vakf›
Baflkan Vekilli¤i, Karadeniz Çevre ve Kültür Vakf› Baflkan Vekilli¤i gibi bir
çok e¤itim kültür çevre vak›f ve derne¤inde görev yapm›flt›r. Bunlar›n bir k›sm›
hala devam etmektedir. Ve Halim Mete evli ve üç çocuk ve üç torun sahibi.
Gülümsemeyi ve gülümsetmeyi seven bir insan sever.
HAL‹M METE- Teflekkür ederim Hocam.
Say›n Rektörüm, Say›n Baflkan, sayg›de¤er meslektafllar›m, han›mefendiler,
beyefendiler; sizlere iyi sabahlar dileyerek bafll›yorum.
Benden önceki iki konuflmac› biraz teknik konufltu, ben isterseniz biraz sizlere,
biraz önce beni ilgilendiren, beni etkileyen belki sizleri de etkileyen bir iyi biraz
da kötü haberi.
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Denetlemenin biraz resmetmek oldu¤unu bilerek birer f›krayla resmetmeye
çal›flay›m. Bir tanesi iki gün önce Fenerbahçe Befliktafl maç› yafland›. Ben
Befliktafll› oldu¤um için belki o taraftan bakaca¤›m ama, flimdi bizim temelin
kar›s› Fadime vefat etmifl, Allah rahmet eylesin. Götürmüfller onu köyün camisine. Camide hoca cenaze namaz›n› k›ld›rm›fl. Duas›n› yapm›fl. Köylüler hep birlikte cenazeyi s›rtlam›fl. Köyün mezarl›¤›na getiriyorlar. Mezarl›¤a tam
mezarl›¤a dönecekken öyle dar bir yol oldu¤u için tabut ordaki i¤delere bir
tak›l›yor, tabut da s›rtlar›ndan düflüyor. Düflünce de bak›yorlar Fadime canl›.
Tabutun içinden bir ses. Oy Fadimece de Fadimece. Tabutu hastaneye derken,
Fadime üç dört y›l daha yafl›yor. Üç dört y›l sonra Allah rahmet eylesin Fadime
yine vefat ediyor. Yine ayn› köyün camisi, yine ayn› cemaat yine Hoca duas›n›
yap›yor. Namaz›n› k›ld›r›yor. Köyden s›rtl›yorlar cemaat fleyi, tabutu köy
mezarl›¤›na tam dönecek derken Temel oradan ba¤›r›yor; "Uflaklar dikkat edin,
breh breh."
fiimdi Fenerbahçenin golleri direkten dönünce akl›ma o geliyor. Biraz
uyand›ray›m dedim sizleri sabah sabah.
Evet, gece akflam beraberdik. Say›n Baflkan›m, sevgili baflkan›m çok sevgili
dostum iyi ki iki senedir tan›flt›k onunla, yani daha önce tan›flm›fl olsayd›k herhalde esiri olup peflinden dolaflacakt›k. ‹ki senedir tan›flt›k böyle iki senedir
peflinden dolaflt›r›yor bizi. Sevgili baflkan›m bizi karaya getirdi. 15 sene sonra
belki on sene sonra ufak bir iflimiz oldu. Say›n hocamla görüflüp sohbet ediyoruz, konufluyoruz. Bir telefon geldi. Ben de kalkt›m televizyona gittim.
Kalkt›m bir web sitesinde bir haber var. Türkiye'nin beklemedi¤i, istemedi¤i,
olmamas› gereken siyasilerin buraya getirmemesi gereken bir durum idi. Bunlar
ülkenin ana konusu. Orda da ne yap›ld›¤›n› resmedeyim dedim.
Bir gün sabahleyin y›llar önce ATV'nin canl› yay›n›nda 8 haberlerinde denizcili¤i konufluyoruz. Konuflmam bitince bitince bana o sunucu dedi ki : "Peki
denizcili¤e devlet nas›l bak›yor? " dedi. Akl›ma bir f›kra geldi.
Bizim Fadime Teyze 80 yafl›na kadar hiç evlenmemifl. Ye¤enleri tak›l›yor ona,
"teyze seni evlendiral›m." Fadime Teyze evlilik laf›n› duyunca k›k›r k›k›r gülüyor. Teyze seni evlendürecük ama bir flart›m›z var. Nedir o? fiu karfl›ki da¤›n
tepesine bir i¤ne diktük, buradan o i¤neyi görürsen seni evlendürecük Teyze,
deyince Teyze bak›yor: O¤ul i¤neyi görüyrim da¤ ne tarafadur.
Dilerim ki herkesin akl› bafl›na gelir, çünkü bu ülkede daha çok demokrasi ile
yaflamaya ve ülkenin gelece¤ine daha ak›ll› bakmaya mecbur olan bir ülkedir.
Bizi hem içte hem d›flta bir çok güçler iyi olmam›z› istemiyor. Bizim akl›m›z›
bafl›m›za toplamam›z laz›md›r.
Hocam, herhalde bu kadar yeter. Bizde f›kra bitmez ama, s›ras› gelince bir
baflkas›n› daha, yani böyle bir belki dünkü olay baflka bir fleyi ça¤r›flt›rd›.
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Hani Temel Amerika'da ifl bulamam›fl. En son iflte 100 katl› bir binan›n camlar›
silinecek d›flardan. O zaman da öyle d›flardan asansör falan yok. Bir kalas
takt›lar 100. kata. Temel o kalas›n üstüne ç›kt›, camlar› siliyor. Derken kalas
bocalad›. Kalastan afla¤›ya do¤ru düflmeye bafllad›. Düflerken de katlar› say›yor,
yani yüzden afla¤› 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10; 10'u söyleyince tek tek saymaya bafll›yor, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, der demez "Oh Allah›ma çok flükürler olsun
ikinci kata geldik ya buradan afla¤› düflsek de bir fley olmaz."
Evet bu kadar da mesaj verildi. Bu da anlayanlara. Teflekkür ederim.
Zannetmeyin ki f›kralarla bu ifli geçifltirece¤im Hocam, konumuza bakal›m.
fiimdi efendim, Türkiye'de bir tespit yapal›m isterseniz. Bir, benim baflkan
yard›mc›s› oldu¤um TOBB'un Türkiye genelinde 364 oda ve borsas›, bu oda ve
borsada kay›tl› 1 milyon 320 bin üyesi var. Yani yap›y› görmeniz aç›s›ndan
söylüyorum. Ben esnaflara de¤il, sadece tüccar kesimine bakt›¤›m için söylüyorum. Sadece esnaflarda 2,5 ile 4 milyon kifli aras›nda bir say› var.
Bu flirketlerin bu say›n›n 650 bin civar›ndaki k›sm› ki bu flirketlerin hemen
hemen tamam›na yak›n› aile flirketi. Bütün dünyada oldu¤u gibi. % 99 küsürü de
Kobi. Yani sizlerin muhasebesini tuttu¤unuz, denetçili¤ini yapt›¤›n›z, yön
verdi¤iniz flirketler bunlar. Aile flirketleri genellikle babadan kalma usullerle
yönetiliyor. Türkiye son befl y›lda yüzde 42 civar›nda büyüdü. Bu büyümenin
sadece yüzde 6's› dikkatinizi çekiyorum, sadece yüzde 6's› kamu eliyle baflka bir
ifadeyle 42'nin % 6's›, %15 demektir. Demek Türkiye yüzde 85 özel sektör
eliyle büyüyor. Yani o büyümeyi de siz resmediyorsunuz. O büyümeyi de siz
kaleme al›yorsunuz, siz hesab›n› tutuyorsunuz. fiimdi Türkiye'de vergi verme
al›flkanl›¤› maalesef yok. Verme al›flkanl›¤› olmad›¤› gibi alma al›flkanl›¤› da
yok. Bugüne kadar siyasiler, verenler veriyor gibi davran›yor, veriyormufl gibi
davran›yor, alanlar da al›yormufl gibi davran›yor . Bu konuda al gülüm ver
gülüm yani herkes fleyden memnun. Durumundan memnun. Bunun sebepleri
var. Yani niye al gülüm ver gülüm. Siyasi aç›dan farkl› bir sebebi var. Siyasileri
kafaya fazla takmayal›m. Vergi ödeme yüksek ise kay›t kaçak o kadar artar.
Onun en güzel örneklerinden bir tanesi petrol üzerindeki vergi. Petrol üzerindeki vergi OECD ülkeleri içinde en yüksek Türkiye'de. Geçen gün baflka bir
ülkeni ismi ç›kt›. Sonra da yanl›fl oldu¤u ç›kt›. Geri döndü. Ama petrol
ithalat›nda her y›l giderek azalma oldu. Biz TOBB olarak soruyoruz. Diyoruz ki
niye azalma oldu. Bize diyorlar ki herhalde LPG'de bir art›fl var. Ona da
bak›yoruz. Onda da azalma var. Herhalde diyoruz ki Türkiye Petrol buldu bir
yerde. Bizden gizliyorlar . Çünkü Petrol olan ülkelerde böyle sorun ç›k›yor
aras›ra. Bizim bafl›m›za da böyle sorun gelmesin diye biz de de gizliyorlar. Niye
peki azal›yor giderek. Bir bak›yoruz ki bir yerde ucuz mazot yaz›yor. Yani
san›rs›n ki Oil ofisinin, benzinli¤inin oif ofisinin benzinli¤inin ordan petrol
ç›kart›yor. Peki ucuz mazotu gören idareciler , bu cama yaz›lm›fl. Bir fley
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demiyor mu, nerden buldun kardeflim diye. Bunun Kâr› zarar› yüzde alt› m›d›r,
nedir? Nas›l oluyor. Bak›n demek ki onun üzerindeki yüksek vergi kaçakç›l›¤›
tetikliyor, öyle müthifl tetikliyor ki en önemli konulardan bir tanesi bu.
‹kincisi, istihdam›n üstündeki yükler. On ülkenin içinde en yüksek yine bizde.
Herhalde siz daha iyi biliyorsunuz. Bir bak›yorsunuz ki gazetede ilan , Gebze de
herhangi bir iflyerine overlokçu aran›yor. Alt›nda parantez içinde diyor ki
bonuslar› say›yor. Yemek, Servis, SSK diyor. Ayn› ilan›n yan›nda bir pankart.
Yine ayn› fleyleri orda da görüyorsunuz. Bonuslar orada. Peki bu kamu görmüyor mu. ‹nan›n görüyor. Art›k son alt› y›lda bunu anlata anlata flimdi idare de
anlad›. fiimdi o konuda çal›flma yap›yor. Allah'a çok flükür her ortamda bunu
söylüyoruz. Kurumlar vergisi indiriliyor, çok teflekkür diyoruz çok radikal bir
karar. Onu indirmek için yat›r›m indirimini kald›r›yor. Gelir vergisinde bir k›sm›
indirirken en büyük dilimi yüzde 27'ye ç›kart›yor. Niye orda indirim yap›p,
adam diyor ki. Ha baflka bir fley daha var. Konufluyoruz say›n Maliye
Bakan›m›zla, Bakanl›¤›n yetkilileri ile, konufltu¤umuzda diyorlar ki yüzde 10
stopaj›, kar da¤›l›m› stopaj›n› yüzde 15'e ç›kartal›m. Biz de peki diyoruz. Ama
bir tek flartla diyoruz. O konudaki flart› say›n Bakan›m›z da kabul ediyor.
Kendisine resmi yaz› yaz›yoruz, kay›tlara geçiyor. Diyor ki stopaj› yüzde 15'e
ç›kart›yoruz ama kar da¤›l›m› da ayr›ca beyan edilmeyecek. Bir de bak›yoruz
stopaj yüzde 15'e ç›k›yor. Gelir Vergisi de kalk›yor. Yeni gelir vergisi
haz›rlan›yor, çal›flmalar›n içinde ben de bulunuyorum. Ama hala o düzeltilmemifl. Bu gibi örnekleri çok artt›rabiliriz. Baflka ülkelerde yap›lm›fl, azaltm›fl.
Demek ki kay›p kaça¤›n bir taraf› daha var. Sadece ifl adamlar›nda bulmamak
laz›m. Geçen hafta Ankara SMMMO ve YMM'nin Gazi Üniversitesinde yapt›¤›
Oturumuna da kat›ld›m. Orda da çok fleyler söyledim. Sorulan sorulara da cevap
verdim.
Vaktinizi fazla almayaca¤›m.
Geliyoruz flirketlerin denetimine. Denetleme Kurulu diyor, asl›nda zaten burada
yanl›fl var; Denetleme Kurulu. Yani bu adamlar flimdi bir çok flirkette denetleyici olarak görev yapt›m. Beni baflkas›n›n ifline denetleyici olarak koydular. Önümüze
gelen klifle halinde bir denetim raporu var. ‹flte toplant›lar zaman›nda yap›ld›.
Evraklar kayda uygundur ve imza. Hiç. Denetleme raporu mudur, de¤il midir.
Halbuki onun sorumlulu¤u var. Bu sefer de onlar da arkadafl›m›z üzülürler diye.
Bütün bunlara bakt›¤›m›z zaman, kötü yönetim var m›; var. Nispet ile çok çok
az tabi, yani Türkiye'de yaflanm›fl maalesef 2001 krizinden sonra gördü¤ümüz
birçok olaylar var. Kötü yönetim var. Ama maalesef, yani bunu vergi kay›rma,
gasp da diyebilece¤imiz . Az da olsa bunun içinde hem bizim üyelerimiz var
TOBB'un hem sizin üyeleriniz var. Maalesef. Sizin mensuplar›n›z var. Ne yapmal›y›z? Dünya ne yap›yorsa, Dünya ne yap›yorsa daha iyisini yapmal›y›z.
Bana göre altyap›m›z onlardan iyi. ‹nan›n alt yap›m›z üstüne basarak söylüyo666
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rum, dünyadaki di¤er ülkelerden iyi. fiu TURMOB'un üyelerinin benim içinde
üye olarak bulundu¤um yap›laflmas› inan›n çok çok iyi. Ara s›ra siyasi bir
görüntü veriyor gibi oluyorlar.
RIFAT NALBANTO⁄LU- Efendim, hepinizi sevgiyle selaml›yorum.
Sempozyumun son gününde Sempozyumun ana temas› konusunda ilgili kurumlar›n temsilcileri, de¤erli arkadafllar›m muhasebe denetiminde yeni aç›l›mlar
konusunu görüfllerini bizlerle paylafl›yorlar. Ben de meselenin bizim aç›m›zdan
hangi yönlerinin a¤›rl›kl› olarak üstünde durulmas› gerekti¤i konusunda
görüfllerimi sizlerle paylaflaca¤›m.
Ancak, esas konuya geçmeden önce müsaade ederseniz ben de önce afla¤› yukar›
tüm konuflmac› arkadafllar›n bir cümleyle de¤indi¤i Türkiye'nin içinde yaflad›¤›
günlerle, günleriyle ilgili görüfllerimi paylaflmak istiyorum. Ve sizleri selamlad›¤›m gibi dün Ankara'da hukuk mücadelesi yapan parlamenterlerimizi, yar›n
‹stanbul'da demokrasi mücadelesi yapacak olan yurttafllar›mla, yurttafllar›m›z›
da bir kez daha huzurlar›n›zda selamlamak istiyorum. Türkiye'nin gerçekten
buna çok ihtiyac› var. Türkiye'yi en iyi yorumla babalar›n›n çiftli¤i gibi görüp
bizleri de yine en iyi yorumla tavuk gibi görenlere asl›nda tavuk falan
olmad›¤›m›z› yar›n inflallah Ça¤layan meydan›nda ‹stanbul'lu meslektafllar›mla
birlikte tüm ‹stanbullu, Tüm Türkiye'deki yurtseverler sahip ç›kacaklar.
Gösterecekler bu süreçte. Demokrasi güçleri ad›na demokrasiden, ilerlemeden
yana güçler ad›na do¤ru sonuçlans›n diye diliyorum. Ve elimizden gelen her
fleyi yapmam›z gerekti¤inin alt›n› bir kez daha çiziyorum.
Say›n hocam bahsettiler. Anadolu Üniversitesinin ortak bir çal›flmas› var.
Hocam bu konuya de¤inmeseydi de ben sizlerin huzurunda Hocama bugün
teflekkür edecektim. Ama hocam konuyu açt›¤› için yerinde tabi konuya mutlaka de¤inmem gerekiyor.
Bizim mesle¤imizde gerçekten hepimizin ortak kanaati olan tarihte bir devrim
niteli¤i tafl›yan çok önemli bir görüflme sebebi olan muhasebe s›nav› ÖSYM
taraf›ndan yap›l›yordu. ÖSYM ikinci s›navdan sonra yan çizdi. O s›rada Say›n
Hocam Rektör Yard›mc›s›yd›. Anadolu Üniversitesinde ve bu çal›flmaya
TURMOB'a sahip ç›kt›. Kendilerine gerçekten yürekten teflekkür ediyorum. Ve
Anadolu Üniversitesi bu s›navlar› almasayd›, bizim o çal›flmam›z maalesef ortada kalacakt›. Hocama bir kez daha flükranlar›m› sunuyorum.
Esas konuya geçmeden önce, son giriflimde TOBB'un de¤erli temsilcisi de¤erli
arkadafl›m›z Halim Mete'ye bir fleyi ben de ifade etmek istiyorum.
Konuflmas›n›n son bölümünde gerçekten bizim de say›n Mete'nin sizlerle
paylaflt›¤› gibi ayn› heyecan› duyarak birlikte bafllatt›¤›m›z bir çal›flma TOBB ve
TURMOB aras›nda bir çal›flma var. Buras› TURMOB'un bir platformu olmas›
dolay›s›yla bu çal›flman›n heyecan›, TURMOB'un platformu olmas› yani sonuç
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olarak Halim Bey'in burada konuk olmas› vesilesiyle FB ile ilgili söylediklerine
cevap vermemeyi daha uygun buluyorum. Konu¤umuza ve konu¤umuza iyi
davranmam›z gerekti¤ini düflünüyorum ama tabi Fenerbahçe iyi davranma
meselesini biraz fazla abartt›. Yani stat' daki konuklar›na da çok iyi davrand›.
Bir türlü topu kaleden içeri gönderemedi. O konudan vazgeçip biz buralarda
daha iyi davran›rsak iyi olur diye düflünüyorum.
HAL‹M METE-..zannediyorum, bugünkü gazetede okudum. FB yönetimi Say›n
Baflbakana gidiyormufl. Say›n Baflbakan›m bugünlerde ifli var, gitmeyiniz.
RIFAT NALBANTO⁄LU- Evet ben konuklar›m›za davran›fl biçimimiz
konusundaki ›srar›m› sürdürece¤im. Yani Say›n Mete biraz önce tarif etti¤i
iliflkimiz kal›c›, daim olacak. TOBB ile TURMOB aras›ndaki iliflkilerimiz uzun
soreli çok da üretken bir çal›flma olacak. Yak›ndan görecekler ki biz
konuklar›m›za asla sayg›s›zl›k etmeyiz.
Evet, flimdi say›n Hocam kitab›ndaki, arka kapaktaki bir fleyi, Muhasebenin kullan›m›na iliflkin çok güzel sözlerini bir kez daha bizimle burada paylaflt›. Ve panelimiz o sözlerle bafllam›flt›. Gerçekten Muhasebenin tan›m›nda muhasebenin
yaflam›m›zda bulunufl biçiminde çok ciddi farkl›l›klar, çok ciddi de¤ifliklikler
gündeme getiren arkadafllar›m›z Kas›m 2006'da yine hep birlikte
gerçeklefltirdi¤imiz dünya muhasebe kongresindeki sunumlarda da çok net bir
flekilde görüldük ki böyle muhasebe mesle¤i art›k ekonomik kalk›nman›n
ekonomik kalk›nmay› sürdürebilir k›lman›n yoksulluk ve yoksullukla
savaflman›n en önemli araçlar›ndan birisi haline gedi. Sevgili arkadafllar›m, biz
mesle¤e bu bak›fl aç›s›yla yaklaflmak durumunday›z.
Bir ikinci nokta da, art›k mesle¤imizin muhasebe mesle¤inin yerel nitelikler ve
yerel denetimcilerle yürütülebilir bir meslek olmaktan yavafl yavafl ç›km›fl
olmas›d›r. Yani küreselleflen bir mesle¤in küreselleflen bir dünyada,
küreselleflen bir mesle¤in kurallar›, düzenlemeleri, uluslar aras› ilke ve uygulamalar› gelifliyor ve tabi ki buna uygun geliflmeler iflin en do¤al yan› diye
düflünüyorum. Bu muhasabe denetimindeki acaba yeni aç›l›mlar neler olabilir.
Hangi noktalar›n üstünde durulabilir gibi tabi ki çok farkl› yaklafl›mlar da bulunabilir.
Benim sizlerle hiç de¤ilse sat›r bafll›¤›yla paylaflmak istedi¤im konular uluslar
aras› vergi standartlar›, çok önemli oldu¤unu düflünüyoruz. Kalite güvencesi,
kalite kontrolü, etik, iç kontrol sistemlerinin etkinli¤i, denetçi yo¤unlaflmas›,
teknoloji ve e¤itim. Tabii ki bu bafll›klara temel denetimdeki de¤ifliklikler, denetim mesle¤indeki yeni geliflmeler çerçevesinde farkl› bir sürü bak›fl aç›s›. Farkl›
bir sürü baflka baflka bafll›klar ilave edilebilir. Ancak dedi¤im gibi, belki de bu
konuflmalar› genelde üstünde hiç de¤ilse birer sat›rla birer cümleyle durmak
istedi¤im konular bunlar.
Birincisi Uluslararas› Vergi Standartlar›. Ba¤›ms›z denetime ihtiyaç duyulan
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sermaye piyasalar› meslek örgütlerince kabul edilmifl ve denetinin her denetim
sürecinde mutlaka uymak zorunda olduklar› genel kabul görmüfl standartlar diye
birkaç cümleyle ifade edebiliriz. Ve bu standartlar tabi ki çal›flma standartlar› ve
kabi ki yine genel standartlar ve uygulama standartlar› gibi üç farkl› noktada
toplanabilir. Denetçinin nitelikleri ve çal›flman›n kalitesiyle ilgili olarak genel
standartlar› denetim s›ras›nda denetçinin uymak zorunda oldu¤u planlama,
yönetim, iç kontrol sistemi hakk›ndaki bilgi edinme, güvenilir kan›t toplama
prosedürlerini tarif eden çal›flma alan› standartlar› ve bu ifller de bittikten sonra
denetçinin görüflünü belirlerken uyulmas› zorunlu olan kurallar› tarif eden
raporlama standartlar›n› tarif edebiliriz ve kabul edebiliriz, diye düflünüyorum.
Bu uluslar aras› denetim standartlar› UFRS taraf›ndan hepimizin bildi¤i gibi
yay›nlan›yor. Türkiye'de de TUDESK taraf›ndan uluslar aras› denetim standartlar›na uyumlu, uluslar aras› denetim standartlar›yla örtüflen, uluslar aras› denetim standartlar›yla çeliflmeyen Türkiye Denetim Standartlar› tahmin ediyorum ki
TUDESK'in çal›flmalar› çerçevesinde en k›sa sürede yay›nlanacakt›r diye
düflünüyorum. Bu Say›n Mete'nin Türk Ticaret Kanunu konusundaki sizlerle
paylaflt›¤› çok de¤erli bilgileri, çok de¤erli görüflleri bu standartlar› uygulanmas›
konusundaki yani Türk Ticaret Yasas›'n›n yürürlü¤e girmesi ve Türk Ticaret
Yasas›n›n günlük hayat›m›zda uygulan›r hale gelmesi mutlaka bu denetim standartlar›n›n da uygulanmas›, hatta denetim standartlar› kurulunun ayn› muhasebe
standartlar› kurulu gibi denetime, belki bir yap›ya kavuflmas›n› sa¤layacak bir
geliflmedir diye düflünüyorum ve tabi ki bu anlamda da TOBB'la birlikte TURMOB 'un Adalet komisyonundaki yapt›¤› çal›flmayla gerçekten çok yerinde ve
sonuç verilecek, sonuçlar› al›nmas› itibar›yla çok de¤erli bir çal›flmad›r diye
düflünüyorum.
Bu denetimdeki uluslararas› vergi standard› meselesinden sonra bizim TURMOB olarak üstünde belki de en çok durmam›z gereken bir meslek örgütü
olarak üstünde en fazla durmam›z ve her platformda tart›flmam›z gereken bir
di¤er konu de¤erli arkadafllar›m, kalite güvencesi meselesidir diye düflünüyorum. Bu kalite güvencesi meselesinin en az›ndan bütün boyutlar›yla,
sonuçlar›yla mutlaka tart›fl›labilir durmas› gerekti¤ini tabi ki bu tart›flmadan
daha önceki yapt›¤›m bir çok çal›flmada oldu¤u gibi verimli, do¤ru sonuçlar›
üretecek alt yap›ya, bilgiye, güvene mutlaka sahibiz diye düflünüyorum de¤erli
arkadafllar.
Bu kalite güvencesi standartlar› meselesinin en temel unsurlar›ndan bir tanesi
sizlerin de herhalde temelde kabul edece¤iniz gibi de¤erli arkadafllar›m kamu
denetimi meselesidir. 2002 y›l›nda halka aç›k flirketlerin finansal denetimini
yapan denetim firmalar› ve denetçilerin gözetimine iliflkin olarak kamu gözetim otoriteleri temel birkaç prensibi belirlemifller. Temel birkaç prensibi kabul
etmifller. Bunu da sizlerle paylaflmak istiyorum.
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Bunlardan birincisi denetçilerin denetim yapmak üzere kendilerine lisans verilmeden önce yeterli niteliklere sahip olup olmad›¤›n›n tespit edilmesi. Ve tabi
ki bu lisanslama yani denetim lisans›n› almadan önceki nitelikleri mutlaka taahhüt etmelidir. Herkes taraf›ndan onaylanabilir, tart›flmaya aç›k bir yap›n›n
oluflmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
‹kincisi, denetçilerin görünüflte aslen, hem görünüflte hem de esasen denetledikleri kulvardan ba¤›ms›z olmalar›n› gerektiren bir mekanizman›n, bir yap›n›n
mutlaka oluflturulmas› gerekiyor. Çünkü bu mekanizma kamu ç›kar›, bir kurumun yarg›lamada ve denetimdeki kalite kontrolünde kullan›lan ba¤›ms›zl›k ve
etik standartlar›n güvencesi haline getiriyor. Yani hem görüntü itibar›yla hem
de gerçekten denetlenen kurumla denetçi aras›ndaki iliflkinin olmamas› gerekiyor.
Bu mekanizma denetçinin denetim mesle¤inden ba¤›ms›z ya da gözetim kurumu olarak çal›flan bir mesleki kurum disiplinine tabi olmas›n› sa¤lamak ve
denetçiden sorumlu bir kurumun oluflmas› gerekiyor. Yani bu denetçiyi
denetleyecek bir kurumun mutlaka oluflmas› gerekiyor. Ve tabi ki bu kurum
kamu yarar›na mutlaka güvenilecek bir yap›ya sahip olmas› , yeterli sorumluluk
ve denetime iliflkin denetçinin denetimine iliflkin güç ve statüye sahip olmas›
gerekiyor. Ve sorumluluklar›n› da yerine getirebilmek için denetim mesle¤inin
kontrolü d›fl›nda bir finansal güce ihtiyac› olacakt›r. Bu denetimi gerçeklefltirebilmek için denetim mesle¤inden kaynak bulmayan bir finansal gelire mutlaka
sahip olmas› gerekiyor.
Bir di¤er denetim meselesindeki temel yaklafl›m da de¤erli arkadafllar›m, kalite,
kalite kontrolü meselesidir. Burada ben sadece üst bafll›¤›yla maalesef de¤inmek
istiyorum. Yani zaman›m›z› iyi kullanmak ad›na ve kalite kontrol sisteminin tabi
ki bir firman›n iç meselesi oldu¤u, iflin kalitesini sa¤lamak denetim firmas›n›n
içindeki önerilerin prosedürlerin personel taraf›ndan yap›lan iflin gözden geçirilmesi için kulland›¤› bir sistem oldu¤u görüflümü sizlerle paylaflmak istiyorum.
Ve tabi ki bu kalite kontrol sisteminin firma içinde sa¤l›kl› bir flekilde yap›lmas›
bu kalite kontrol sisteminin hangi tür özellikleri hangi tür ö¤eleri içermesi
gerekti¤i konusunda da konuflmam›z bittikten sonraki bölümde de görüflleriniz
olursa mutlaka bunlar› sizlerle paylaflmak isterim.
Bir di¤er mesele de, bizim afla¤› yukar› ister muhasebe mesle¤ine iliflkin baflka
bir mesele olsun her konuda alt›n›, o konuya uzakl›¤›na ya da yak›nl›¤›na bakmadan çizmekte oldu¤umuz tabi ki denetim meselesine yeni yaklafl›mlar
konusunda da mutlaka tekrar de¤inmek zorunda oldu¤umuz etik konusudur
de¤erli arkadafllar›m. Burada denetçilerin etik davrand›¤› sürece baz› ilke ve
standartlar›n daha yüksek kalitede bilgiler haline gelece¤i ve zaten yaflad›¤›m›z
her alanda vazgeçilmez bir yaflam biçimi olarak yaflamak zorunda oldu¤umuz
iflin baflkalar› ad›na yapt›¤›m›z özel bir denetim aflamas›na mutlaka o iflin en
temel unsuru haline gelmesi gerekti¤i konusu da tart›fl›lmaz.
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Bu etik konusunda IFAC taraf›ndan yay›mlanan ve bütün üye kurumlar›n kendi
ülkelerinde uygulanmas› istenen etik kurallar› meselesi biliyorsunuz bizim
geçti¤imiz y›l genel kurullar›m›zda birinci maddemiz halindeydi ve hem IFAC
standartlar›na bu anlamda uyum sa¤layabilmek ifli yaz›l› bir belge haline getirebilmek anlam›nda çal›flmam›z› yapm›flt›k. Ve genel kurulumuzdan hep birlikte
bir görev tebli¤i, bir tasar›y› kabul etmifl, geçirmifltik. Söz konusu tasar› flu anda
Maliye Bakanl›¤›nda bekliyor. Ama tabi ki flu anda Maliye Bakanl›¤›nda bekliyor derken bir serzeniflte bulunmak için söylemedim bunu. Bu bir süreç. Yani
böyle iflliyor zaten süreç. Ama fluras› çok önemli ve sizlerin de ayn› kanaatte
oldu¤unuz konusunda hiçbir flüphem yok. Etik ile ilgili en önemli mesele bu
kurallar›n yaz›lm›fl ve yay›nlanm›fl falan olmas›ndan öte meslek mensuplar›n›n
da bu ifli yapmakta olan meslektafllar›m›zda bu bilincin oturmufl ve yerleflmifl
olmas›. En temel sorun budur diye düflünüyorum. Ama tabi ki iflin yaz›lm›fl
kurallara ba¤lanm›fl flekli de haliyle mutlaka çok önemlidir diye düflünüyorum.
Yine ayn› flekilde denetim meselesindeki bir di¤er yeni yaklafl›m biçimi ya da
denetmen bak›fl aç›lar›ndan bir di¤er konu da, iç kontrol sistemlerinin etkinli¤i.
Biraz da iç kontrol ile ilgili bahsedebiliriz. Türkiye'de çok da asl›nda kullan›lan
bir geliflmifl olarak kullan›lan çok özel flirketler d›fl›nda bir yöntem olmad›¤›
için, ama denetimin kalitesi anlam›nda mutlaka iç kontrol en temel ifllerden
biridir ve iç kontrolün iç kontrol yap›s›n›n sisteminde mutlaka firmalar baz›nda
gelifltirilmesi ve bu etkinli¤inde sürekli k›l›nmas› konusunda mutlaka standartlar ve bu etkinli¤i yine denetleyecek iç yap›lar mutlaka oluflturulmal›d›r diye
düflünüyorum.
Hocam hemen toparl›yorum.
Tabi ki bu denetimler konusunda en önemli unsurlardan bir tanesi de teknoloji
meselesidir. Bu teknolojinin meslektafllar›m›z taraf›ndan denetimleri daha da
rasyonel hale getirilmesi ve denetimlerin daha do¤ru daha çabuk sonuçlar verebilmesi için teknolojinin mutlaka kullan›l›r hale gelmesi laz›m. Teknoloji ile
denetim aras›ndaki yak›n iliflki kurumsal anlamda da mesleki anlamda da mutlaka tesis edilmesi laz›m. Bizim ‹zmir odam›z›n düzenledi¤i Muhasebe
Standartlar› Sempozyumunda teknolojiyi bafll› bafl›na bir konu olarak ele
alm›flt›k. En son foruma, muhasebe forumu ile teknolojiyi hem bir kullan›c›
hem de teknolojiden yararlanan, bilgi alan meslek mensubu aç›s›ndan ayr›ca
de¤erlendirmifltik. En az›ndan konunun art›k denetimin en temel, yani denetim
standartlar› kadar temel, etik kadar temel bir konunun da teknoloji oldu¤unun
art›k tart›fl›l›yor olmas› gerekiyor. Ve tabi ki bu teknoloji ile iç içe yafl›yor hale
gelmemiz gerekiyor.
Tabi ki bir di¤er konu e¤itim konusu. Her konuda yine mutlaka sürekli tamamlamam›z gereken belki de tabi ki bir yaklafl›m, farkl› görüflte olunabilir bu
yaklafl›ma ifltirak edilmeyebilir ama ülkemizde muhasebe mesle¤inin görülüfl
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biçimi ile bu gün burada konuflmaya çal›flt›¤›m›z ve tarif etmeye çal›flt›¤›m›z
denetim mesle¤i aras›nda de¤erli arkadafllar›m ciddi niteliksel bir fark vard›r.
Ve acaba, ya da var m›d›r? Ve acaba e¤itim konusunda mesela denetçi olacak ve
mesle¤ini sadece denetçi olarak sürdürecek olan insanlar›n, aday meslek mensuplar›m›z›n e¤itimlerine farkl› bir bak›fl aç›s›, farkl› bir yaklafl›m getirilebilir
mi? Stajlar› denetçinin yan›nda yap›lmas› sa¤lanabilir mi? Gibi konularda mutlaka önümüzde duran temel konulard›r diye düflünüyoruz. Çünkü gerçekten
mesle¤in flu anda yap›lm›fl biçimi ile bu tarif etmeye çal›flt›¤›m›z, paylaflmaya
çal›flt›¤›m›z, yap›lmas› gerekti¤ini düflündü¤ümüz aras›nda benim kiflisel kanaatim, ciddi niteliksel farklar vard›r ve ciddi niteliksel farklara geçifl sürecini de
mutlaka o flartlar›n, o farklar›n gerektirdi¤i flekilde organize etmek zorunday›z
diye düflünüyorum.
Süreyi aflt›ysam say›n Hocamdan da özür diliyorum. Dikkatle dinledi¤iniz ve
bittikten sonra yapaca¤›n›z katk›lar için de sizlere teflekkür ediyorum.
Sa¤ olun.
OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkür ediyorum, sa¤ olun. Süre itibar›yla çok
de¤erli kurulufllar› temsilen bulunmakta olan de¤erli arkadafllar›m›z› özellikle
kesmek gibi bir düflüncem olmad›. Çünkü gerçekten bakt›¤›m›zda TOBB, ‹dare,
Gelir ‹daresi, bir BDDK, bir TURMOD mesle¤in içinde olan büyük
kurulufllard›r. Dolay›s›yla bu kadar k›sa ve öz olarak kendileri olay› ifade ettikleri için ben teflekkür ediyorum onlara.
fiimdi üniversite olarak yine Say›n Tüfekçio¤lu son sözü söyleyecek.
Bafllamadan bu süreyi aynen katip edecek miyim dedi. Evet dedim, çünkü
Üniversite en son dinler ondan sonra da e¤itimini yapar anlam›nda s›ray› takip
edece¤imizi söyledim.
Say›n Tüfekçio¤lu, Anadolu Üniversitesi Ö¤retim Üyesi. Muhasebe Ö¤retim
Üyeleri Bilim Vakf› Baflkan›. Yeminli Mali Müflavir. Eskiflehir ‹ktisadi ve
Ticari ‹limler Akademisi 1966 mezunu. O günden bu güne akademik ve uygulama kariyeri içinde çal›flmaktad›r. Muhasebe ve vergi uygulamalar› genel
çal›flma alan› devam etmektedir. Ve y›llardan beri de ayn› çat›y› paylaflt›¤›m›z
de¤erli bir arkadafl›m. Ö¤retim Üyesi.
Söz Say›n Tüfekçio¤lu'nda.
TU⁄RUL TÜFEKÇ‹O⁄LU- Teflekkür ederim say›n Baflkan.
Bu kadar tan›nm›fl Kurum içinde tabii MÖDAV nedir; bunu merak ediyorsunuz.
Önce onu size sunay›m.
MÖDAV Muhasebe Ö¤retim Üyelerinin kurdu¤u bir vak›f. Amac› Muhasebe
Ö¤retim Üyeleri aras›nda bilimsel beraberli¤i sa¤lamak. Ve hizmeti topluma bu
unvan alt›nda arz etmek. Yapt›¤›m›z çal›flmalarda özellikle Anadolu'nun Orta ve
Do¤u Anadolu, Güneydo¤u Anadolu'da yeni kurulan Üniversiteler aras›nda
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görüflmeleri yeni geliflmeleri, mesleki olaylar› tan›tmak ve o insanlara da moral
vermek ayn› zamanda bu üniversitelerin bulundu¤u flehirlerdeki meslek
odalar›yla ayn› program içinde iflbirli¤i yaparak, güncel geliflmeleri onlara
tan›tmak konusunda çal›fl›yoruz. Ve bu konuda daha önce de meslek mensuplar›
için bu çal›flmalar›m›z› her zaman, her ortamda arz etmek amac›nday›z. Bunu
taahhüt ediyorum. Yapt›¤›m›z bu çal›flmalar›n d›fl›nda dört y›ld›r uluslar aras›
muhasebe konferanslar› düzenliyoruz. Böylece meslek mensuplar›m›z› di¤er
uluslardan ayn› mesle¤i yapan kiflilerin birlefltirilmesi ve ayn› dilde
konuflmalar›n› sa¤lam›fl oldu¤umuzu düflünüyoruz. Çal›flmalar›m›z› bu do¤rultuda yaparken üniversite mensubu olarak, meslek mensubu olarak sizlerin huzuruna ç›km›fl bulunuyorum. Esas›nda güç bir durumday›m. Çünkü say›n
Rektörümüz toplant›y› yönetiyor. Benim patronum. Maliye Bakanl›¤› temsilcisi
gene ayr› bir patronumuz çünkü yeminli Mali Müflavir olarak çal›flt›¤›m›z zaman
do¤rudan onlarla muhatap olabiliyoruz. Odalar Birli¤i iflverenleri aç›s›ndan
Patron, BDDK'yla çok fazla yo¤unlaflm›yoruz. Ancak gene de patronumuz. Ve
TURMOB bizi formüle eden mesleki aç›dan kurum olmas›, bu kadar patronun
aras›nda konuflmak tabi ki güç olacak. Ancak bu öneri geldi¤i zaman panelde
konuflma önerisi geldi¤i zaman düflündük arkadafllarla görüfltüm. Muhasebe
denetiminde yeni aç›l›mlar neler olabilir. Say›n Nalbanto¤lu da bu flekilde
aç›klad›. Öncelikle bu aç›dan yaklaflay›m diye düflündüm. Denetimi bir özel
alan olabilir, transfer fiyatland›r›lmas› yöntemleri, risk denetimi özel alan olabilir diye düflündüm. Ve ancak.
Ve gördü¤ünüz gibi say›n TOBB Temsilcisinin ifade etti¤i gibi Türkiye'de
TOBB'a üye flirketlerin yüzde 99'u Kobi niteli¤inde. Dolay›s›yla Bat› ile
karfl›laflt›rd›¤›m›z zaman çok farkl› durumlar söz konusu. Onun için o bafll›
bafl›na bir program konusu olabilir. Ondan vazgeçtim. Politik yönü söz konusu
bu kararlara aç›k olmamas›, çok tehlikeli bir alan olmas› ve belirsizliklerle dolu
olmas› beni bu yönden uzaklaflt›rd›.
Makro aç›dan de¤erlendirmeye çal›flt›k. Ve burada teknoloji ve biliflimdeki
geliflmelerin öne ç›kt›¤›n› görüyoruz. Yapay s›n›r a¤lar› oluflturmak suretiyle
konufltu¤umuz... anlam›nda denetleme çabalar›, çal›flmalar› yap›labilir.
Bugünkü teknolojik ortamda bu imkanlara sahibiz. Say›n Maliye Bakanl›¤› temsilcisinin de aç›klad›¤› gibi birçok imkan Türkiye'de eriflilmifl durumda ve kullan›labilir halde.
Bence vergi denetiminde kolayca matraha eriflilebildi¤i için yeni matrah farklar›
kolayca tutulabildi¤i için mevcut sistemde buna ihtiyaç var m›? bu tart›flmaya
aç›labilirdi. Ama say›n temsilcinin ifadeleriyle Maliye Bakanl›¤› denetçili¤i...
görüyoruz.
Bunlar›n olumlu sonuçlar› da olabilecektir. Ve bir miktar elektronik ortamda
gönderilmesi hem meslek mensuplar›n›n yükünü azaltt›, hem maliye bakanl›¤›
için veri taban› oluflturmakta önemli bir kaynak geliflme ortaya ç›kt› ve bir
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süredir uygulanan firmalar›n elektronik ortamda Maliye Bakanl›¤›na bildirilmesi gene belirli bir imkan olarak karfl›m›za ç›kt› ve uzun zamand›r bu uygulanabiliyor. Enteresan olan› uzun zamand›r Maliye Bakanl›¤›n›n muhasebe denetiminin vergi odakl› olmamas› yönündeki görüfl de¤iflikli¤i. Esas›nda biz meslek
mensuplar› olarak Maliye Bakanl›¤›n›n tamamen vergi odakl› bir çal›flma ve
amaç içinde oldu¤unu düflünmekteydik. Bu aç›klama bizi gerçekten mutlu etti.
Finansal tablolar, bilanço ve gelir tablolar›n›n do¤ru düzenlenmifl olmas› tabi ki
önemli. Ben bu konuda flu düflüncedeyim. Teksas'taki kovboy finansal birikimini de¤erlendirmek istedi¤i zaman internete girebilir ve orda iflte ‹zmir'deki A
fiirketi, Eskiflehir'deki B fiirketi bunun finansal tablolar›n› görsellefltirerek
birikimlerini yönlendirebilir. Niçin, çünkü do¤ru düzenlenmifl uluslar aras›
standarttaki finansal tablolar ve bunlar›n sonuçlar›n› orda do¤ru olarak, net
olarak görebilecektir. Her fleyi orda kullanabilir. O aç›dan mali tablolar›n bu
flekilde düzenlenmesi amac› tabi ki önem kazan›yor.
Acaba denetim ve denetleme oran› gerçekten çok düflük mü? Çünkü milyonla
vergi mükellefi var ancak bunlar›n iflte ilk yüze girenleri önemli. ‹lk bine girenleri denetim konusu oluflturabilecek mükellefler ama bundan sonrakiler çok
önemli de¤il. Çünkü ortaya ç›kart›labilecek matrah farklar› k›smi olarak kaybediyor. Bu da dosya seçme s›ras›nda tabi bu oran ortaya ç›k›yor. Bence denetlenmesi gereken mükelleflerden denetlenme oran› yüksek oranda diye düflünüyorum.
Tabi bir konu daha söz konusu. Denetçinin denetimi. Kamu denetçileri
denetçinin özgürlü¤ü esas›na göre istedikleri gibi çal›fl›p istedikleri gibi bir
de¤erlendirme yapabiliyorlar. Tabi yasal çarçeve yürürlükte olan kanunlar.
Ancak bu noktada flu görüfl vard› bugüne kadar. Denetçi de hukuki görüflleri
yorumlar› yapabilir. Ve bu görüfller do¤rultusunda matrah farklar› bulabilir.
Ancak say›n hukukçunun ifadeleri burada aç›kl›kla ortaya konuluyor.
Denetleyenlerin de denetim sonuçlar›n›n incelenmesi ve denetlenmesi esast›r.
Mutlaka getirece¤i sorumluluk sonuçlar› aç›s›ndan çok önem kazan›yor. Bu
aç›dan da bu geliflmenin çok önemli oldu¤unu düflünüyorum.
Temel olarak kullan›lan e¤itim malzemelerinden bir miktar bahsetmek istiyorum. Çünkü Ö¤retim kurumlar› y›llard›r Denetim e¤itimi veriyorlar. Muhasabe
e¤itimi veriyorlar. Ve denetim ad› alt›nda muhasebe denetimi ad› alt›nda
dedi¤im gibi uzun y›llar› aflan bir uygulama söz konusu. Ancak flunu belirledik.
Daha çok ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme fakültesinin denetim materyalleri ve onu
takiben Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakültesinin denetim materyalleri ve son birkaç y›ld›r piyasada gene Anadolu Üniversitesinden materyaller
önem kazanm›fl durumda. Bunlar›n birer ekol oldu¤unu düflünebiliriz. Ama
yayg›n olarak bakt›¤›n›z zaman çok de¤iflik haz›rlanm›fl denetim materyalleriyle karfl›lafl›yoruz.
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Temelde bakt›¤›n›z zaman teorik esaslar› bak›m›ndan birbirini izleyen, ayn›
metodolojiyle oluflturulmufl, kaynaklar›n oldu¤unu görüyoruz. fiimdi üniversitelerin ve fakültelerin e¤itim programlar› tabi önem kazan›yor. Buradaki
Muhasebe ve Denetim derslerinin say› ve süre olarak azalmakta oldu¤unu
görüyoruz son y›llarda. Muhasebe özellikle 1980'den sonraki düzenlemelerde
üniversite özerkli¤i, bilimsel özerklik kapsam› içinde kurumlardaki bilimsel
ço¤unlu¤un ya da Bilim Adam› ço¤unlu¤unun oldu¤u odaklara do¤ru kaymalar
yaflanmakta. Ve son dönemlerde dedi¤im gibi muhasebe ve denetim derslerinin
azald›¤›n› görüyoruz. Bu da tabi bilimsel özerklik söz konusu. Kurumlar kendi
programlar›n› kendileri serbestçe tayin edebiliyorlar. Düzenleyebiliyorlar. Bu
aç›dan söylenebilecek bir fley yok. Muhasebe ve beraberindeki alanlar›n
güçlendirilerek gelifltirilmesi gerekiyor.
Geçmifle döndü¤ümüzde Türkiye'de tabi çok az üniversite vard›. Bunlardan iflte
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, bizim mesle¤in bafllad›¤›m›zda gerçekten çok s›n›rl›
say›da üniversite vard›. Ancak muhasebe mesle¤ine iliflkin uygulamaya dönük
e¤itimin yap›ld›¤› Yüksek ticaret okullar› daha sonra bunlar üniversite haline
geldiler biliyorsunuz. Bunlar vard› ve buradaki e¤itim tamamen muhasebeci ve bu
alandaki uygulamalara dönük bir e¤itim program›yd›. Dolay›s›yla o zamanki e¤itimin
daha farkl› daha fonksiyonel oldu¤unu ben flahsen düflünüyorum. Fakülteler olufltuktan sonra bu a¤›rl›k azald›. Gene ifade edeyim benim flahsi görüflüm.
Piyasa uygulamac›lar› ve uygulamalar› aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir ve Yeminli Mali Müflavirler
konumuzu oluflturuyor. Bunlar›n bir k›sm› denetlenen bir k›sm› denetleyen.
Ancak 72 bin üyelik sosyal, ekonomik ve politik bir güç alt›nda birleflmifl olan
bu topluluk çok önemli bir varl›k oluflturuyor Türkiye'de. Ancak meslek mensuplar› ayr›nt›larla yo¤unlaflm›fl ve a¤›rlaflm›fl ifl ortam›nda muhasebe ve denetim
mesle¤ini uygulamaya çal›fl›yorlar. Ve gerçekten muhasebe mesle¤ini uygulayanlar yo¤un bir çaba, çal›flma içindeler. Hatta geçti¤imiz günlerde meslek
mensuplar› aras›ndaki görüflmelerde bu yo¤unlu¤un ortaya kondu¤u, buna göre
e¤itim çabalar›m›z›n da takdirle karfl›land›¤› ancak onlar› do¤rudan e¤itecek,
onlar› do¤rudan güncellefltirecek bir özenin gösterilmesi gerekti¤ini de vurguluyorlar. Bu toplant›larda meslek mensuplar›n›n bir araya gelmesi bu aç›dan da
müflterek dertlerinin ortaya konmas› bak›m›ndan yararl› oluyor.
fiimdi benim gene kiflisel bir görüflüm meslek mensuplar›n›n aras›nda bulunan
serbest muhasebecilerin güçlendirilmesi konusu. Bunlar defter tutucu olarak
mutlaka bu grubun içinde önemli bir yere sahipler. Ve bunlar›n defter tutucu
olarak .... olarak muhafaza edilmesi ve nitelendirilmesi güçlendirilmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Bunun üstündeki genifl kitle serbest muhasebeciler ve mali
müflavirler finansal tablolar›n haz›rlanmas› için önemli bir meslek grubu. Ve
konuflmalarda da gördü¤ünüz gibi bu tablolar›n do¤ru haz›rlanmas› ve bunlar›n
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denetlenmesi gerçe¤ini ortaya koymufltur. Serbest Muhasebeciler için eskiler ve
yeniler ayr›m› yapmak mümkün. Eskiden beri gelen al›fl›lm›fl kal›plar içinde
çal›flan, mesle¤ini sürdürmeye çabalayan meslek mensuplar›m›z. Ancak bunlar
ciddi staj, s›nav ve uygulamayla yeniler taraf›ndan ikame ediliyorlar. Bu
flekilde yenilefltikçe bu meslek s›n›flar›n›n da çok fonksiyonel çok yararl› bir
s›n›f olaca¤›n› düflünüyorum.
Say›n TOBB Temsilcisi Arkadafl›m›z ye¤enleri buraya örnek olarak verdi.
Acaba Fadime Hala için niçin 65 sene beklemifller de i¤neyi göstermemifller
daha önce. Meslek mensuplar›m›z›n durumu bu. Fadime anan›n durum. Bunlar›
ele almam›z gerekiyor.
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› konusu çok k›saca özetleyeyim. Bir Oda
baflkan› arkadafl›m›z›n de¤imini, ifadesini vurgulamak istiyorum. Kahraman
Türk Muhasebecisi nas›l enflasyon düzeltmesini baflard›ysa Muhasebe
Standartlar›n› da halleder. Bu bir beyanatt›, do¤ru. Türkiye Muhasebe
Standartlar› Uluslararas› Muhasebe Standartlar›n›n ayn›s›. Tamamen tercüme
edilerek haz›rland› ve Yeni Türk Ticaret Kanununda da Uluslar aras› Muhasebe
Standartlar›n›n aynen kabul edilmesi söz konusu. Tek problem vergi mevzuat›na
uyumu konusunda ortaya ç›k›yor. Ancak bunun da do¤ru finansal tablolar›n
tamamland›ktan sonra matrah›n düzeltilmesi için matrah›n do¤ru tespit edilmesi için çeflitli düzenlemeleri yapmak suretiyle edilmesi mümkün.
Sonuç olarak uygulamay› kavrayan bir e¤itim program›n›n olmas› gerekti¤ini
düflünüyorum. Burada e¤itim kurumlar› aras›nda koordinasyon gerçeklefltirilmesi gerekli. Bu e¤itimleri halinde e¤itim programlar› uygulanmas›, ... uzaktan e¤itim flekillerinin uygulanmas› ve mesleki kurullar aras›nda iflbirli¤i sa¤lanmas› gerekiyor.
Son nokta e¤itim sonucu hedef ürün nedir. Bunu ortaya koymam›z gerekiyor.
Nas›l bir meslek mensubu e¤itimi verilir. Ve bu konu e¤er hedef do¤ru belirlenirse ve mesle¤in bu flekilde flekillenmesi, güçlenmesi mümkün olabilecektir.
Teflekkür ediyorum.
OTURUM BAfiKANI- Ben de teflekkür ediyorum ve panelin de¤erli panelistler
konuflmalar›n› tamamlam›fl oldu.
‹lk konuflmac› say›n Koca Gelirler Genel Müdürlü¤ü olarak veya Maliye
Bakanl›¤›n›n bak›fl aç›s› itibar›yla idarenin denetime bak›fl›n›n de¤iflti¤ini ifade
ettiler ve büyük rakamlara varan denetimlerden söz ettiler.
Bunun yan›nda dava edilen ifllemlerden söz ettiler. Bu arada biz de merak›m›z
dava acaba kim niçin kazan›yor, kim niçin kaybediyor bunun acaba analizi o
son derece önemli.
Bunun yan›nda say›n Delikanl› BDDK olarak denetimi üzerinde denetim yöntemleri üzerinde ifade ettiler. ve insan›n akl›na do¤al olarak bankac›l›k tarihinde,
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denetimlerinde ne eksikti de böyle bir sonuç oldu. Türk Bankac›l›k tarihinde. Bunun
üzerinde de asl›nda bir durman›n çok yararl› olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Say›n Mete Türk ekonomisinin KOB‹'lere dayal› oldu¤unu aile flirketleri
KOB‹'lerin aile flirketleri oldu¤unu, vergi verme ve vergi alma al›flkanl›¤›n›n
olma¤›n› ifade ettiler. Ve bir mazot örne¤ini ifade ettiler.
‹stihdam›n maliyetinin yüksek oldu¤unu ifade ettiler. fiirketlerin denetiminin
Aile flirketi do¤ru. Baba annesine veya efline do¤al olarak yapm›yor mu diyecek veya az m› yap›yor diyecek, farkl› bir aile flirketi yap›s›...
Say›n Nalbanto¤lu, uluslar aras› denetim standartlar›, ekonomik sürdürülebilirlili¤i
konusunda mesle¤in do¤rulaflmas›n› ve öyle olufltu¤unu, San›yorum zaten
muhasebenin temelinde bu var. Fakat Türkiye'deki bak›fl aç›s› böyle de¤il.
Yoksa dünyada muhasebenin temelinde de bunun yatt›¤›n› görüyoruz. Onun
d›fl›nda etik, kalite sadece muhasebede de¤il, Türkiye'de her mesle¤in bu etik
konusuna dört elle sar›lmas› gerekti¤ine, siyasetten bafllamas› gerekti¤ine, Bütün her
konuda eti¤in, e¤itim kurumlar› da dahildir. E¤itim kurumlar› da dahil. Ve kalite
kontrol sistemi, kalite yöneticisi, teknoloji ve e¤itim konular›nda görüfllerini ve
aç›l›mlar›n› ifade etti.
Say›n Tüfekçio¤lu baflta MÖDAV' olarak kuruluflumuzu tan›tt›lar. K›saca tabi
oda. Denetim ve Denetleme konusu üzerinde durdular. Maliye Bakanl›¤›n›n
bak›fl ac›s›n›n de¤iflti¤ine dair memnuniyetlerini ifade ettiler. Bunun yan›nda
Muhasebe denetimi ve bu konuda yap›lm›fl materyallerin, dokümanlar›n, kitaplar›n daha da ço¤alt›lmas› yönünde görüfllerini ifade ettiler. Ve e¤itim programlar› muhasebecilerinden de ifade ettiler. Ve uzaktan ö¤retim... fiimdi e¤er
soru ve cevap k›sm›na geçmeden önce izninizle asl›nda Muhasebe Mesle¤inin
hemen oluflan bir meslek olmamas› gerekti¤i düflüncemi ifade etmek istiyorum.
Hemen oluflmamas› gereken çünkü fakülteye gelindi¤inde de veya fakülteye girildi¤inde san›yor ki her fakülteyi bitiren an›nda hemen muhasebeci olacak
düflüncesine var›yor. Bu düflüncede olmamas› gerekir. Çünkü muhasebe mesle¤inin
art›k çok genifl, çok dirayetli, çok de¤iflik bak›fl ac›s›n› gerektiren ve sadece
elindeki dokümanlar› de¤il, görüfl bildiren, ileriye tafl›yan, ... götüren, Yüksek
ö¤retimin yüksek lisans›n , doktoran›n birkaç y›l önce sundu¤umuz bir
muhasebe e¤itimi sempozyumunda bir muhasebe mesle¤inde olacak ama en son
beflinci ya da alt›nc›s› biraz da muhasebe demifltik. Asl›nda bu sadece olay›
böyle de¤il, önemini vurgulamak bak›m›ndan ifade edilen bir konuydu.
fiimdi muhasebe e¤itimi bizim çok özgün bir program›m›z var. Anadolu Üniversitesi olarak. Muhasebe kamusal muhasebe program›m›z var. Ne kadar ö¤rencisi
var biliyor musunuz. 50 bin ö¤rencisi var. 50 Bin ö¤renci. 50 Bin ö¤renci. Ben
di¤erlerini saymad›m. Dört y›ll›k iflletme, iktisat ve di¤er konularda 700 binin
üstünde var. Sadece özgün muhasebe konular›nda 50 bin kifli. Ve say›s› hiç
azalmayan bir program. Say›s› hiç azalmayan bir program oldu¤unu ifade ediy677
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orum. Böyle bir toplumda muhasebeye eskisinden çok daha farkl› bir bak›fl aç›s›
özellikle bu meslek mensuplar›n›n, meslek getirmifl oldu¤u bak›fl aç›s› diye
düflünüyorum. Veya mesle¤e getirilen, yüklenilen anlam çok daha ve asl›nda
çok kolay bir meslek san›ld›¤› için de bunlar›n çok farkl› de¤erlendirilmesi
gerekir. Yaln›z flunu da söylemek istiyorum, mutlaka mutlaka mutlaka e¤itim.
Çünkü dört y›ll›k bir e¤itim bu. Gelecekteki bir insan›n 50 y›ll›k yaflam›na yetmez. Ne kendi yaflam›na yeter. Ne mesleki yaflam›na. Dolay›s›yla bu flimdi
dünya teknolojilerinin de¤iflti¤i, internetin ortaya sundu¤u olanaklar
çerçevesinde uzaktan ö¤retim konusunun çok yayg›n oldu¤unu dünyada çok
yayg›n kullan›ld›¤›n› ama ben meslek kurulufllar›n›n bunlar›n içinde TURMOB,
bunlar›n yan›nda TOBB ve di¤er özellikle bu iki kuruluflun yeteri kadar bu
olanaktan yararlanmad›¤›n› söylemek istiyorum. Eskisi gibi sadece mektup
e¤itimi, sadece kitap bas›p ö¤renciye gönderen bir e¤itim de¤ildir arkadafllar..
Uzaktan ö¤retim internet üzerinden, bir derste bir derste 6 kanalla ö¤renciye
gidiyoruz. Kitab›n› veriyoruz. E-kitap veriyoruz. Elektronik kitap, elekronik
al›flt›rma ad› alt›nda internetin her konuyu çal›fl›rken anlamad›¤›n›z, fluraya
dönün fleklinde. E-s›nav veriyoruz. E-s›nav veriyoruz. Her giriflinde ayr› sorularla karfl›lafl›p, her soru her dersten 1000-1200 soru var . Karfl›s›na ayn› soru
gelmiyor. Onun d›fl›nda e-dan›flmam›z var. Her saat içinde sordu¤u soruya
cevap bulabiliyor. Her dersin say›s›z... ö¤retim üyemiz ve meslektafllarla onun
d›fl›nda video konferans yöntemiyle biz ulaflabiliyoruz. Derslerin ak›lda kal›c›
olmas› için e -televizyon ...istedi¤i zaman açs›n isterse 24 saat açs›n ve oradan
diledi¤i konuyu izleyebilsin. Arabas›nda giderken CD veriyoruz. CD'sini koysun gitti¤i yerde onu anlayabilecek. konular› anlafl›lacak flekilde veriyoruz.
Çünkü çok say›s›z meslek mensubumuz var. Ve bunlar konusunda da bir deneyimizi yapt›k, sertifika programlar›na bafllad›k. Üç sertifika. Bu sertifika programlar›na inanamayaca¤›n›z kadar baflvuru var. Bunlar›n içinde Genel
Muhasebe, maliye ö¤retimi, denetim hepsi ilk baflta muazzam bir baflvuru var.
Üç ayl›k bir e¤itim, üç ayl›k. Lise mezunu olmay› gerektiriyor. ÖSYM'yi
geçmeyi gerektirmiyor. Lise mezunu ve üstü olmas› gerekiyor. Yine TURMOB
diyorum. Çünkü Türkiye'de bu iki kuruluflun d›fl›nda bu e¤itimi kullanan bütün
kurulufllar, milli e¤itim, bunun yan›nda mesleki e¤itim anlam›nda bütün Polis,
Jandarma hepsi kulland›. Veteriner, sa¤l›k memurlar› inanamayaca¤›n›z kadar.
Bütün bunlar flu anda bu sistemi kulland›lar. Bu sistemi kulland› ve bunlarla
ilgili 400 bin insan flu anda mesleki e¤itim görüyor. Onun için e¤itimin ihmal
edilmemesi gerekti¤ini, de¤erli baflkanlar burada, TOBB, TURMOB burada...
Bunun için bunu ayr›nt›l› ifade etme gere¤i duydum. Bu konuda fevkalade özel
programlar yap›labiliyor. Ve oturdu¤u yerde inan›n sadece bir günde sadece
300 bin girifl oluyor bizim internete. Sadece bir gün için çok büyük bir rakam.
Evet teflekkür ediyoruz.
fiimdi sorular›n›z› efendim, kendinizi ve kime sordu¤unuzu ifade ederseniz
yan›t›n› daha kolay alma olana¤›m›z olur. Sol taraftan... lütfen.
678

Panel Oturumu - Muhasebe Denetiminde Yeni Aç›l›mlar

DURSUN GÖKTAfi- Dursun Göktafl, Yeminsiz Mali Müflavir.
Muhasebede denetiminde yeni aç›klamalar konulu bir paneli izledik. Baflkan,
konuflmac›lara ayr› ayr› teflekkürlerimi ayr› ayr› ifade ediyorum.
Ülkemizde torba kanunlar tabir etti¤imiz kanunlar ç›kmakta. Kanunlar geriye
do¤ru uygulamalar getirmekte. Ve mükelleflere ek yükler getirdi¤i de y›llard›r
kimsenin savunamayaca¤› bir ac› gerçekler. ‹flletmeler gelecekleri ile ilgili program yapmak zorunda. Bütçe ç›karmak zorunda. Nas›l Hükümetler bütçe
ç›kar›yorlar ve hedefleri yakalamaya ç al›fl›yorlar. ‹flletmelerde gelecekleri için
program ve bütçelerini yapmalar› gerekiyor. Y›l içerisinde ama kanunlarda
yap›lan de¤ifliklikler vergi ve sosyal güvenlik alanlar›nda getirilen yüklerle iflletmelerin plan, program ve bütçeleri alt üst olmakta. Hedefi yakalamalar›
amaçlar›na ulaflmalar› bu ortamda mümkün de¤ildir. Enflasyon Muhasebesi
kahraman diye bahsedildi. Bence bir fiyaskoydu. Çünkü herhalde yan›lm›yorsam üç dört tane daire baflkan›n› de¤ifltirdi. Ne mali idare bu ifli anlad›. Ne biz
meslek camias› anlad›k. Ve rafa da kald›rd›k. Tozlan›yor, duruyor. Bu arada da
neyi götürdü. Yeniden de¤erleme art›fl fonu uygulamas›n›. Maliyet art›fl fonu
uygulamas›n›. Son giren ilk ç›kar stop de¤erleme yöntemi gibi böyle ç›kan
kanunlar da ortadan kald›r›l›yor.
Böyle istikrars›z bir ortamda iflletmeler gelece¤ini planlay›p programlayamad›¤›
veya programlasa bile altüst oldu¤u bir ortamda denetim nas›l sa¤l›kl› yap›lacak,
nas›l yeni aç›l›mlar yap›lacak bunda büyük bir tereddüdüm var. Onun için uygulamalar yap›l›rken yeni düzenlemeler yap›l›rken takvim y›l›ndan daha önce
yap›l›p iflletmelere plan ve bütçe yapmalar›nda sa¤l›kl› bir f›rsat vermeleri, y›l
içinde gol atmamalar› gerekiyor direklerden dönmemesi için.
Teflekkür ederim.
OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ediyoruz. Kime do¤rudan sordu¤unuzu ifade
ederseniz...
DURSUN GÖKTAfi- Say›n Baflkan›m, üzerine kim al›n›yorsa.
OTURUM BAfiKANI- Tabi kolay olmayacak. Evet buyurun.
HAKAN KOCA- Say›n Göktafl'a teflekkür ediyoruz.
Mevzuat de¤iflikliklerinin sa¤lamlamas›; sorunun özü san›yorum buydu, mevzuat de¤iflikliklerinin s›kl›¤›.
Buna ilave etmek istedi¤iniz baflka bir soru var m›?
DURSUN GÖKTAfi- Yok. Mesela y›l içi de¤erleme 1 Ocakta yürürlü¤e giriyor.
HAKAN KOCA- fiimdi mevzuat de¤iflikliklerinin sa¤lamlamas› konusunda
san›yorum Türkiye'deki Maliye Bakanl›¤› do¤rudan do¤ruya yasa ç›karma yetkisi de yok. Meclis çal›flmalar›n›n devam›. Meclis Çal›flmalar› s›ras›nda bu süreç
genifl olarak belirleniyor. Zamanla bir sonraki y›la kalmas› ço¤u zaman mevcut
mali mevzuat›n günün flartlar›n› yakalayamamas› sonucu do¤urabiliyor diye
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düflünüyoruz. Hakl›s›n›z. ‹flletmeler planlar›n› yapabilmeli gelece¤e yönelik
olarak . Ve bu planlar büyük ölçüde mevcut yasalara göre yap›lacaklar. Mevcut
düzenlemelerdeki de¤iflikliklerin planlar üzerindeki olumsuz etkileri ... ama
genifl parametreleri olan bir süreç yasalar süreci. Bunu lütfen göz önünde bulundural›m. Enflasyon Muhasebesi konusunda Enflasyon Muhasebesinin getirdikleri götürdükleri konusunda san›yorum. Enflasyon Muhasebesi konusunda en
çok bast›ran, bu konuyu gündeme getiren Maliye Bakanl›¤› ya da onlar›n
bürokratlar› de¤il. Bu genel olarak ifl aleminin hakl› olarak bugüne kadar
enflasyondan olumsuz etkilenen mali tablolar›n enflasyonun olumsuz etkilerini
ortadan kald›racak bir uygulama. Baz› ihtiyaçlar›ndan kaynaklanm›flt›r. Bizce
fonksiyonunu yerine getirdi Enflasyon Muhasebesi. Böyle bir ortamda denetim
yap›labilir mi? Biz denetimleri her ortamda etkin bir flekilde yapmaya
çal›fl›yoruz. Teknolojik alt yap› mükellefin haklar›, teknolojik alt yap›y› en iyi
kullanan, mükellefin haklar›n› gözeten elimizden geldi¤i kadar›yla kay›t d›fl›n›n
engellenmesi yolunda çal›flmalar› yapmak, kay›t d›fl›nda engelleme san›yorum
bu dört günlük periyodu sadece buna ay›rsayd›k da bu kadar tart›flacakt›k.
fiurada kay›t d›fl›n› nas›l engelleyece¤imiz konusunda aç›klama yapmam›z çok
sa¤l›kl› olmazd›. Umar›m cevap verilebilmifltir.
Teflekkür ediyorum.
HAL‹M METE- Evet belki de en önemli konuya aç›kl›k getirdi say›n Göktafl.
Torba kanunlar› ç›k›yor veya Torba kanunu de¤il, ilgisi olmayan bir konunun
arkas›ndan bir madde ilave oluyor. Hiçbirimiz de fark›nda de¤iliz. Uygulamaya
ç›k›yor. Muhasebeci bile uygularken yanl›fl uyguluyor. Sonra bir bak›yoruz ki
bu nerden ç›kt›. Birisini ilgilendiriyor. Yahut ta birisi maddeyi koydu oraya.
Maliye Bakanl›¤› özellikle bizim taleplerimize çevap vermek için baz›
kay›tlara...kay›tlar› kabullenen idare. Orada bir yerden ad›na gol atma dedi¤imiz
aynen do¤rudur. Geriye do¤ru uygulama bir tek bir yerde bunu ... Gelir idaresine teflekkür edelim. Kurumlar vergisinde. Geriye do¤ru uygulama yap›ld›. O
do¤ru olmad›. Kurumlar vergisi kanunu da bence üzerinde çok çal›flt›k. O
kanunun da bana göre tebli¤ler çok kapsaml›. ‹çindekilere uyar›z, uymay›z, severiz, sevmeyiz yani çok kapsaml› aç›klamalarla iyi bir kanun haline geldi.
Birçok mevzuat› da ortadan kald›rd›. Bunlar için teflekkür etmek laz›m.
Ama dedi¤imiz gibi, ülkenin en önemli, asl›nda bana göre geriye do¤ru, geriye
do¤ru de¤il, geriye do¤ru bir torba kanun ilgisi olmayan bir kanun bir de¤ifliklik
yapmak, birçok konuda onlar yap›l›yor. fiimdi Gelir Vergisi ile ilgili Vergi
Usulü ile ilgili yeni çal›flmalar bafllat›ld›.
---*---
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