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Prof. Dr. Ünal TekİnalP
TTk Tasarısı komisyon Başkanı

Değerli arkadaşlarım, bugün burada bazı bilgiler vereceğim. ama konuşmam çok tatlı bir konuşma
olmayacaktır. Türk Ticaret kanunu tasarısı 2005 yılında TBMM’ye sevk edilmiştir, yıl 2009’dur. Tck beş
senede hazırlanmış, takdim edilmiştir. 5 seneye yaklaşık bir süre geçtiği halde kanunlaşabilme imkanı
olmamıştır. Bu konuda yalnız kaldığımı belirtmek isterim. Bu kanunda tacirlere ilişkin menfaatler var, bu
kanunda şirketlere ilişkin menfaatler var, bu kanunda özellikle taşıma şirketlerine ilişkin menfaatler var,
deniz ticaretine ilişkin, sigorta menfaatleri var. ama onlardan daha önemlisi sizin mesleğinizle ilgili menfaatlerdir. 3568 sayılı kanun dışında ondan daha da önemli olan düzenleme Tck ile gelmektedir. ama
gelebilirse. Bununla gelebilmesi ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu söylemeliyim. Sabahleyin bazı siyasiler burada Tck’ya verdikleri destekten bahsetmişlerdir, ben bu destekleri çok şahsen ve doğrudan olarak
duydum. ama bunların hiçbir tanesinde de sonuç alınmadığını gördüm. Bu tasarı, bugün ki konseptiyle
eğer kanunlaşmayacak olursa bir kere daha mesleğinizle ilgili konseptin ortaya çıkabileceğini tahmin
etmiyorum.
İkinci olarak mesele şu, bu mesele sadece ülkenin gündeminin çeşitli konularla dolu olması nedeniyle çıkmaması meselesi değil, bu konu aynı zamanda bugün burada görüşeceğimiz yetki paylaşımı paradoksu meselesiyle de birinci derecede ve doğrudan doğruya ilgilidir. Sizler yetki paylaşımı ve paradoksu
meselesinden ne alıyorsunuz, bunu bilmiyorum ama ben ne anladığımı söyleyeceğim. Bugün ülkemizde
bir takım çok yararlı özerk kuruluşlar vardır. Bu özerk kuruluşlar dolayısıyla, bir de özerk kuruluş şovenizmi vardır. Bunun manası şudur ki, her özerk kuruluş her alanda her yer de kendi bayrağının dalgalanmasını istemektedir. Yetki paylaşımından doğan paradoksun ana sebebi budur. Benim kanunumla doğrudan doğruya ilgili olan özerk kuruluşlar sanayi ve ticaret bakanlığı olarak, bakanlık bir kuruluş değil ama
bakanlık, SPk, BDDk birinci derecede kurumlardır. Bunların hiçbirisi ne söylerlerse söylesinler Tck’dan
gelen konsept ile mutabık değillerdir. Bunun manası şudur, Tck tasarısı bir tane bütün yetkileri haiz bir
muhasebe standartları ön görmektedir. Tck bir tane ütün yetkilere haiz denetim standartları ön görmektedir. Tck bir tane bütün yetkileri haiz kamu gözetimi kanunu yani denetçilerin gözetimi kanununu ön görmektedir. Özerk kuruluşlar bununla mutabık değillerdir. çünkü her özerk kuruluş kendisine bırakılmış
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alanda kendi, muhasebe standartlarını koymak istemektedir. kendi denetleme standartlarını koymak istemektedir. Ve kendi üst gözetim kurulu yetkisini haiz olmak istemektedir. Bu konuda büyük mücadeleyi
sadece benim komisyonum vermektedir. Bunu da size açık olarak söyleyeyim. Tck müzakereleri sırasında bu konuda mücadeleyi sadece komisyon üyeleri verdi ve komisyonu konuda tam bir ittifak halindedir.
çok başlılığı katiyen arzu etmiyoruz. Eğer çok başlılıkta muaffak olmazsak Tck muaffak olmamıştır, bunu
unutmayınız. ama bu mücadele daha sonra adalet komisyonunun alt komisyonunda şimdide genel kurulda devam edecek midir, nasıl devam edecektir. İşin aslı budur.
Şimdi gelelim meselemize, bugün ben yetki paylaşımı derken sadece denetleme ilkeleri denetçileri
denetleyen otoriteyi ve buna ilişkin standartları anlamıyorum. Buna ilaveten ayrıca muhasebe standartlarını da anlıyorum. Bu denetim de doğrudan doğruya etki görünmeyebilir, sanılmayabilir ama doğrudan
doğruya etkilidir.
Bu üç başlıdır arkadaşlar. Bunlardan birincisi Türkiye muhasebe standardı, ikincisi Türkiye denetleme
standardı ve özel sektörde yani daha açık söyleyeyim, anonim ve limitet şirketlerde denetimcilerin gözetimi kurallarıdır. Bunlara ilişkin olarak bugünün mevzuatımızda bir kurul mevcuttur. Bu da 3497 sayılı
kanunla sermaye piyasası kanunu tadil edilerek bir geçici madde ile getirilmiş bulunan Türkiye Muhasebe
Standartları kurulu’dur. ama buna mukabil diğer iki ayak mevzuatımızda eksiktir. Bunlardan bir tanesi
denetleme yapacak ama neye göre denetleme yapacak. Denetleme standartlarına ilişkin ayak, bu kurul
bugün yoktur. İkinci olarak, denetçiyi gözetleyecek olan onun denetleme standartlarına, denetim etiğine
uygun hareket edip etmediğini denetleyecek olan kurul bakımından da bir eksiklik vardır. Bu eksiklik
sadece tek kurul olması açısından yoktur. Bu eksiklik her özel kurulun kendi mevzuatı içersinde var olan
bir eksikliktir. Bir defa mevzuatımızdaki durumu bu kadar çık bir şekilde görmeliyiz. Bütün problem bundan çıkıyor. Şimdi içinde bulunduğumuz durumu tespit edelim. Birincisi mali bakanlığının muhasebe standartları var. İkincisi SPk’nın muhasebe standartları var. Üçüncüsü muhasebe standartlarına sahip olmasa
bile sanayi ve ticaret bakanlığının doğru, gerçeği aksettiren eksiksiz bilançoları denetleme konusunda yetkisi var. Yetki paylaşımı böyle ortaya çıkıyor. BDDk bundan evvel bu konuda bu standartları koymak niyetindeydi ve Tck tasarısıyla birlikte onlar, Türkiye muhasebe standartlarını benimsediler. Gelmekte olan
kanun açısından birincisi, Tck anonim ve limitet şirketlerde ve tacirlere ilişkin bütün düzenlemelerde
muhasebe standardı koymak yetkisini münhasıran Türk muhasebe standardını denetleme kurumuna vermiştir. ama bu demek değildir ki SPk kendisi ile ilgili hususlarda, standart koyamaz. Bunu da ön görmüş-
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tür. ama demiştir ki, çok başlılık olmasın diye, koyacağın standartları ancak, şu sınırlar içinde koyabilirsin
ve Türkiye muhasebe standartları kurumunun onayını almak mecburiyetindesin. Bu kuralı kabul ettirebilmek kolay olmamıştır. Bundan sonrada kolay olacak mıdır, onu bilmiyorum. Şunu kastediyorum,
1- Genel kurulda bizim koyduğumuz bu kural varlığını sürdürebilecek midir? Onu bilmiyorum ama
komisyon başkanı olarak şunu söyleyeyim ki bu değişiklik benim be komisyonumun isteklerine rağmen
gerçekleşirse bu konuda açık vaziyet alırız. ama açık vaziyet almak sonucu değiştirir mi, hayır. Yasama
yetkisi başka. ama biz belirli bir bilim etiğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. çünkü ben 45 kişilik bir
komisyonum mütehassıslardan meydana geliyorum ve buna inanıyor ve güveniyorlar. Herkes lobi faaliyetin de bulunabilir. Bir şey ama buna karşı vaziyet almak durumumuz da vardır.
2- Geçici hükümlerde şöyle bir hüküm getirilmiştir.
3- Türkiye Denetleme Standartları kurulu kurulacaktır.
2- Denetçileri gözeten üst bir denetim kuruluda kurulacaktır. Demek ki tasarı kanunlaşırken, bunlarda gelecektir ama bu ikisi özel bir kanun niteliğindedir.
Hemen şunu söyleyeyim, buna ilişkin bir düzenleme vardır. Bu düzenleme halen bütçe ve plan komisyonundadır. Fakat benim yaptığım bir konuşma üzerine bazı noktalarda değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmıştır.
Bu tasarı iki kurulu birleştirmektedir. Yani bu kurul hem denetleme standardı koyabilecektir, hem de
kamu gözetimi dediğimiz denetçilerin gözetimini yapabilecektir. kanaatime göre bu doğru bir düzenleme
değildir. Bırakınız bunların iki ayrı işlev olması meselesini bunların aynı çatı altında yer almaları mümkün
değildir.
Tck eğer kanunlaşırsa bu özel kanun çıkıncaya kadar özerk denetim dediğim denetimi sanayi ve ticaret bakanlığı teftiş heyeti yerine getirecektir. Bu bizim arzu ettiğimiz biz çözüm değildir. Boşluk doğmaması için ön görülmüş bir önlem maiyetindedir.
Biz 4 senemiz çok tehlikeli bir şekilde geçmiştir. Sizlerin aleyhine olacak bir şekilde geçmiştir. Benim
maruzatım bu kadar teşekkür ederim.
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