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DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU-YETKİ PAYLAŞIMI

Yücel AKDEMİR
TÜRMOB Genel Sekreteri

Bu bildirinin hedefi Türkiye’de 3568 Sayılı Yasa’nın hükümlerine göre faaliyette bulunan ruhsatlı
meslek mensuplarının (SMMM ve YMM’lerin) yetkileri, hakları ve sorumlulukları ile ilgili kazanımlarını
değiştiren ya da sınırlandıran düzenlemelerin denetim mesleğinde mevzuat paradoksu-yetki paylaşımını
irdelemektir.
Bu amaçla muhasebe mesleğinin,
I. 3568 Sayılı Temel Yasası’nın çerçevesi,
II. 3568 Sayılı Yasa’da mesleki yetki, hak ve sorumluluklar bağlamında mesleki faaliyetler,
III. Mesleki faaliyetlerden denetime ilişkin talep,
IV. Mesleki ruhsatı sınırlandıran düzenlemelerin ortaya çıkardığı yetki paylaşımındaki çelişki
incelenecektir.
I. Muhasebe Mesleğinin 3568 Sayılı Temel Yasasının çerçevesi
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası’nın 1’nci maddesine göre muhasebe mesleğinin çerçevesi şöyledir:
• İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak,
• Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek
durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak şeklinde belirlenmiştir.
Ayrıca sözkonusu madde de yukarıda belirtilen meslek faaliyetlerinin çerçevesini gerçekleştirmek
üzere;
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne ve Birliğe bağlı
SMMM ve YMM Odalarına yüksek meslekî standartları ve esaslarını gerçekleştirme yetkisi verilmiştir.
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II. 3568 Sayılı Yasa’da mesleki yetki, hak ve sorumluluklar bağlamında mesleki
faaliyetler
Bu çerçevede meslek SMMM ve YMM başlıkları adı altında düzenlenmiştir. Buna göre SMMM’ler
gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak,
bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak,
malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak, yetkisi ile donatılmışlardır.
YMM’ler ise gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
b) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak,
malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
c) Gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların
denetim standartlarına göre incelediğini tasdik etmek yetkisi ile donatılmışlardır.
Ayrıca, yukarıdaki belirtilen işler dışında SMMM ve YMM’lerin 3568 Sayılı Kanun’un 45’nci maddesinde bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayrı ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği yapabileceği kabul
edilmiştir.
Muhasebe mesleğinin iki kanadını oluşturan SMMM ve YMM unvanlarının nasıl kazanılacağına ilişkin
genel şartlar 3568 Sayılı Yasa’nın 4’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre gerek
Gerek SMMM ve gerekse YMM’lerin
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
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d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak
şeklinde düzenlenmiştir.
SMMM Olmanın Özel Şartları
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş
yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,
b) En az üç yıl staj yapmış olmak,
c) Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sınavını kazanmış olmak,
d) TÜRMOB tarafından verilen Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak,
e) SMMM Odasına Kayıt yaptırmak,
YMM Olmanın Özel Şartları ise
a) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik yapmış olmak,
b) Yeminli Mali Müşavirlik sınavını vermiş olmak,
c) TÜRMOB tarafından verilen Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak,
d) Asliye Ticaret Mahkemesinde Yemin etmiş olmak,
e) YMM Odasına kayıt yaptırmak,
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III. Mesleki faaliyetlerden denetime ilişkin talep
Yukarıda mesleğe giriş koşulları belirtilmiş olan SMMM ve YMM’lerin işlerinden denetim hizmetleri hem YMM hem de SMMM için ruhsatları kapsamında belirlenmiş olup, denetim hizmetine talep
a- Vergi mevzuatında
b- SPK mevzuatında
c- BDDK mevzuatında (bankaların ve diğer finansal kuruluşların denetimi, bankadan kredi talep
edenlerin denetimi)
d- Sigortacılık ve Murakabe Kanunu
e- Organize Sanayi Bölgeleri Kanunda
f- Kamu Çalışanları Sendikaları Kanununda
g- EPDK Mevzuatında
h- Kooperatifler Kanununda
i- Tarım Satış Kooperatifleri Kanununda
j- Gümrük mevzuatında
k- Vakıf mevzuatı
l- RTÜK Mevzuatı
Gibi mevzuatlarda düzenlenmiştir.
Denetim hizmetini düzenleyen bu taleplerden, Yeminli Mali Müşavirler için 3568 sayılı Yasa’nın
12’nci maddesine göre Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz
kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca yayınlanan 02.01.1999 tarihli Yeminli Mali
Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmelik ile belirlenmiştir.
Ayrıca bu talep ile ilgili yetki VUK’un mükerrer 227’nci maddesinde düzenlenerek YMM’lere
tanındığı yetki güçlendirilmiştir.
Mükerrer 227’nci maddede yapılan bir diğer düzenlemede gerek SMMM ve gerek YMM’lere
vergi beyannameleri ve ekindeki finansal tabloların ön denetiminin yapılması için yetki verilmesi
hususunda Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.
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IV. Mesleki ruhsatın içerdiği yetkiyi sınırlandıran düzenlemelerin ortaya çıkardığı
yetki paylaşımındaki çelişki
Yukarıda belirtilen hizmete taleple ilgili olarak yetkinin kullanımında 3568 sayılı Yasa’nın açık
ve kesin düzenlemesine rağmen hizmeti talep eden düzenlemelerde yetkinin sınırlandırılmasına ilişkin çelişkiler şu şekilde açıklanabilir
Vergi Mevzuatındaki çelişki: 3568 sayılı Yasa’da YMM’lerin denetim bağlamında tasdik çerçevesinde yetkilendirildiği işler ile ilgili olarak Maliye Bakanlığında verilen yetkilerle ilgili bir çelişki
yoktur. Ancak mükerrer 227’nci maddede gerek YMM’lere gerek SMMM’lere ön denetim bağlamında
tanınmış olan yetki Vergi Usul Kanunu’ndaki açık ve kesin düzenlemeye rağmen bu maddenin yorumlanmasına ilişkin çıkartılan tebliğlerde ön denetim faaliyeti işlevsiz bırakılmakta buradaki beyannamelerde yer alacak olan imza finansal tabloların vergi beyannamelerinin düzenlenmesi bakımından
değerlendirmektedir. Oysa mükerrer 227’nci maddenin iptaline ilişkin olarak Maliye Bakanlığı
Anayasa Mahkemesinde yaptığı savunmada, mükerrer 227 ile ilgili faaliyeti bir ön denetim şeklinde
olduğunu savunmuştur. Ancak, Anayasa’nın bu görüşü benimsemesine rağmen Maliye Bakanlığında
uygulama ile ilgili olarak yayınlanan tebliğde vergi beyannamelerinin imzalanması olgusu bir ön
denetim faaliyeti şeklinde değil, vergi beyannamelerinin ve finansal tablolarının düzenlenmesi şeklinde Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesine aykırı olarak düzenlenmiştir. Bu bir çelişkidir.
Diğer taraftan YMM’lerin finansal tablo düzenlemeleri yasaklanmış olduğundan ve Yeminli Mali
Müşavir olarak vergi beyannamelerini düzenleyen bir meslek mensubu olarak imzalamaları olgusu
vergi mevzuatı bakımından ikinci bir çelişkidir.
SPK Mevzuatındaki çelişki: SPK mevzuatında bağımsız denetim faaliyetinin 3568 sayılı
Yasa’ya göre ruhsat almış meslek mensuplarının SMMM veya YMM unvanları altında kurdukları
bağımsız şirketler tarafından yerine getirileceği düzenlenmiştir. Bu konuda bağımsız denetim yetkisi
vermesi için bir düzenleme yapılmış, yalnız bu denetim yetkisinin verilmesinden önce TÜRMOB’un
olumlu görüşüne başvurulacağı düzenlenmiştir.
SPK ile ilgili bu düzenlemede bir çelişki yoktur. Ancak SPK tarafından yayınlanan denetim standartlarını denetim standartları içeren Tebliğ’de denetçi yetkisi için SPK tarafından açılan bağımsız
denetim sınavının kazanılmış olması şartı getirilmiştir. Bu düzenleme 3568 sayılı Yasa’ya aykırıdır.
Nitekim bu konuda TÜRMOB tarafından açılan davada Danıştay tarafından bağımsız denetim sınavı-
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na girecekler için bile SMMM veya YMM ünvanına sahip olma şartı getirilmiştir. SPK’nın bu konuda düzenleme yetkisi olmadığı için sınavları SPK düzenlemesine rağmen sınav sonrası ruhsat Aracı Kurumlar Birliği
tarafından verilmektedir. Bu da ikinci çelişkidir. Cünkü Aracı Kurumlar Birliğini oluşturan üyeler ruhsat
verdikleri bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedirler. Bu durum gerek uluslararası etik standartlarına ve gerek TÜRMOB tarafından yayınlanan Etik Yönetmeliğine ve uluslararası denetim standartlarındaki bağımsızlık ilkesine aykırıdır. Bu çelişkinin önümüzdeki günlerde SPK ile uyum içinde giderileceğini
ve denetim sınavının ve ruhsatlandırılmasının TÜRMOB’a devredileceğini beklemekteyiz.
BDDK mevzuatındaki çelişki (bankaların ve diğer finansal kuruluşların denetimi, bankadan kredi talep edenlerin denetimi): BDDK, bankaların ve diğer finansal kurumların denetimi için
bağımsız denetim şirketlerinin SMMM ve YMM’ler tarafından kurulmuş olmasını düzenlemekte, ayrıca
Birliğimiz tarafından Denetim Şirketi Tescil Belgesi düzenlenmiş olması koşulunu aramaktadır.
BDDK’nın bankalardan kredi talep edenlerinin denetimi ile ilgili olarak SMMM ve YMM’ler tarafından denetlenmesi konusunda düzenlemesi var olmasına ve bu konuda denetim esasları BDDK tarafından
yayınlanmış olmasına rağmen Bankaların bu düzenlemeye önemli ölçülerde uymadığı görülmektedir. Bu
uyumsuzluk bankaların riski bakımından irdelenmemekte ve bankaların raytinginin ölçümünde risk unsuru olarak dikkate alınmamaktadır. Bu durum denetim hizmeti talep bağlamında bir çelişkiyi yaratmamış
olmakla birlikte, denetimin olmamasının neden olduğu riskin raporlanmaması operasyonel bir çelişkidir.
Sigortacılık ve Murakabe Kanunundaki çelişki: Hazine müsteşarlığı tarafından yönetilen sigorta şirketlerinin SMMM veya YMM’ler tarafından kurulmuş bağımsız denetim şirketlerine denetlettirmek
istemesi 3568 sayılı Yasa ile çelişkili bir durum değildir. Ayrıca bu bağımsız denetim şirketlerinde görev
alacak bağımsız denetçilerden en az birer kişinin TÜRMOB tarafından yapılan denetçilik eğitimine katılmaları ve sınavları başarmaları şarttır. Bu durum çelişkili gözükmekle birlikte sınavların TÜRMOB tarafından
yapılması ve denetim sertifikalarının TÜRMOB tarafından verilmiş olması mesleğin şirketleşme boyutunda
gelişmesine katkı veren önemli bir örnektir.
Organize Sanayi Bölgeleri Kanundaki çelişki: Organize sanayi bölgeleri yasasında tasdik içermeyen denetim hizmetinin yalnız YMM’lere yaptırılmış olması bir çelişkidir.
Kamu Çalışanları Sendikaları Kanunundaki çelişki: Sendikalar Kanununda SMMM ve YMM
tarafından denetim yapılmış olması olumlu bir durumdur. Burada bir çelişki söz konusu değildir.
EPDK Mevzuatındaki çelişki: SPK’dan yetki almış bağımsız denetim şirketleri esas alınmaktadır.
Kooperatifler Kanunundaki çelişki: Uygulanmamakla birlikte üye sayısı 1000 kişiyi geçen koopera-
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tiflerin bağımsız denetim yaptırmaları istenmektedir. Yasal düzenlemede bir çelişki yoktur. Ancak uygulamanın gerçekleştirilememesi kanun koyucunun amacına aykırıdır.
Tarım Satış Kooperatifleri Kanunundaki çelişki: Tarım satış kooperatiflerinde verilen denetim
yetkisi TÜRMOB’un verdiği ruhsata dayandırıldığı için bir çelişki söz konusu değildir.
Gümrük mevzuatındaki çelişki: Gümrük mevzuatında denetime ilişkin sınırlı ya da sınırsız yetkilerin yalnız Yeminli Mali Müşavirlere kullandırılması 3568 sayılı Yasa’nın çerçevesine ve ruhuna aykırıdır.
Vakıf mevzuatındaki çelişki: Vakıflar tarafından iç denetçilik ihdas edilerek ayrı bir sınavla ruhsatlandırma girişimi mesleğin kurallarına aykırıdır. Bu konuda TÜRMOB tarafından açılan davada düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur.
RTÜK Mevzuatındaki çelişki: RTÜK mevzuatında denetime ilişkin sınırlı ya da sınırsız yetkilerin
yalnız Yeminli Mali Müşavirlere kullandırılması 3568 sayılı Yasa’nın çerçevesine ve ruhuna aykırıdır.
Ayrıca, meri Türk Ticaret Kanununa göre denetim talep edilen hizmetlerde 3568 sayılı yasaya göre
YMM ve SMMM ayrımı getirilmektedir. Bu, 3568 sayılı yasa ile çelişkili bir durumdur. Ancak, yeni Ticaret
Kanunu Tasarısında bu çelişki yer alamadığından, bu çalışmada değinilmemiştir.
SONUÇ:
Dünyada muhasebe mesleği meslek örgütleri tarafından düzenlenip, muhasebe uygulaması için
gerekli olan muhasebe standartları işletme paydaşları tarafından oluşturulan ve içinde meslek örgütlerinin
de temsil edildiği muhasebe standartları kurulları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu konuda dünya
düzeyinde uluslararası muhasebe standartlarına yakınsama bağlamında çalışma yapılmaktadır. Türkiye’de
muhasebe standartları konusunda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yayınladığı standartlarının
esas alınması doğrudur.
Muhasebe mesleğinin temel yasası olan 3568 sayılı Yasaya göre denetim hizmetinin aynı Kanunda
Yeminli Mali Müşavirlerin Maliye Bakanlığı talebi doğrultusunda yapılmış özel düzenleme dışında diğer
kurumlar tarafından bazı denetim işlerinin yalnız Yeminli Mali Müşavirlere bırakılmış olması 3568 sayılı
muhasebe temel kanunu ile denetim hizmeti talebi yaratan düzenlemelere sınırlandırma getirmesi konusu ciddi bir çelişkidir. Ayrıca, SPK tarafından denetim sınavı açılarak denetim yetkisi düzenlenmeye çalışılmış olması hem 3568 sayılı temel yasaya aykırıdır hem de Sermaye Piyasası Kurulunun mevcut ruhuna
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aykırı olduğu gibi bu konuda getirilmiş olan düzenlemenin SPK Kanununa eklenmiş olmasına rağmen
TBMM tarafından red edilmiş olması gerçeği çelişkiyi ortaya koymaktadır. Bu tür çelişkilere meydan vermemek için muhasebe meslek tekniğini düzenleyen muhasebe denetim standartlarının meslek örgütü
tarafından düzenlenmesi ve herkesin buna uyması gerekmektedir.
Bu konuda TURMOB tarafından kurulmuş olan Türkiye Denetim Standartları Kurulu’nun TUDESK’in
ilgili kuruluşlarla sağlamış olduğu uzlaşı sonucunda denetim sınavlarının yalnız TÜRMOB tarafından gerçekleştirilmesi halinde çelişki ortadan kalkacaktır. Ancak 3568 sayılı yasadaki düzenlemeye aykırı olarak
RTÜK ve Gümrük Mevzuatında denetim esaslı tasdik hizmetlerin yalnız YMM’lere yaptırılmış olmasındaki
çelişki devam etmekte ve bunun giderilmesi gerekmektedir.
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