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Maliye Bakanlığı Temsilcisi

Sayın başkan değerli misafirler hepinizi Gelir İdaresi Başkanlığı adına selamlıyorum.
Açıkçası konu bizim açımızdan ya da salonu dolduran meslek mensupları açısından çok basit bir soruya indirgendiğinde, acaba meslek mensuplarına verilen yetkiler ve sorumluluklar arasında bir bağ var mı?
Yoksa fazla sorumluluk var, çok az yetki varmış şeklinde bu paradoksu bu ikilemi ortaya koymak mümkün.
Hepimizin bildiği gibi 3568 sayılı yasanın genel gerekçelerine baktığımızda orada meslek mensupları mükellef ile devlet arasında köprü işlevi görmek üzere görevlendirilen bir meslek olduğu ifade edilir.
Aslına bakacak olursanız biz gelir idaresi olarak bakış açımız meslek mensuplarını, köprü olarak görmek
değil, üçlü bir saç ayağının bir parçası olarak görmektir. Yani devlet, mükellef ve meslek mensubu bakış
açımız var. Yani arada bir geçiş vasıtası değil, tam tersi ödenmesi gereken verginin gerçek tutarda, hazineye intikal etmesini, mükellefin yasalardan kaynaklanan sorumluluklarını, yükümlülüklerini ve de en
önemlisi haklarını kullanmasında en önemli unsur olduğu kanaatindeyiz. Nitekim bu kanaat sadece biz
Türk Gelir İdaresine ait olan bir kararda değil. Bu kanaat aynı zamanda dünyadaki tüm gelir idarelerinin
bakış açılarını yansıtmakta. Yani artık meslek mensupları, muhasebeciler, mali müşavirler, yeminli mali
müşavirler vergi konusu içersinde ciddi bir şekilde taraf ve onun bir parçasıdırlar.
Sabahtan beri kriz anlatıl ve krizin Türkiye’ye etkileri anlatıldı. Türkiye kriz konusunda vergi indirimleri ve vergi teşvikleri yapmak suretiyle çözümler arayan bir ülke. Ama diğer ülkelerle kıyasladığımızda herhangi bir nakli para aktarımı yapmayan ülkelerden birisi. Dolayısıyla krizin Türkiye’ye yansımaları farklı olduğu için, çözüm önerileri de ve krizden çıktıktan sonraki senaryolarda farklı olacaktır. Çünkü
bir takım başka yapısal sorunlarımız vardır, krizden önce vardı, krizden sonrada devam edecek. Bunları
çözmemiz gerekiyor. Bir de dış piyasadan kaynaklanan sorunlar var.
Şimdi buran krize dönecek olursak, temel nedenlerine hepimiz baktığımızda finansal risk alma iştahının dünyada artması, paranın 24 saat boyunca bütün yer kürenin etrafında küreselleşme adı altında bir
saniye bile durmaksızın karın, kazancın neredeyse oraya gittiği, verginin neredeyse az olduğu oraya gittiği bir yapı söz konusuydu. Türev ürünlerin, gayrimenkul fiyatlarının aşırı şişkin olması, halka açık şirket-
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lerde bil hassa Amerika’da, İngiltere’de ve diğer büyük ülkelerde CEO’larının daha fazla bonus alma adına
yapmış oldukları aşırı risk alma ya da gayri ahlaki faaliyetleri, tasarruf olgusunun bireylerde ve kurumlarda artık devren çıkmış olması, muhasebe sistemlerinin bizim konumuzla ilgili kısmına gelecek olursak,
değerleme ölçülerinin her türlü spekülasyona açık hale gelmesi. Yani denimden beri saydığım önceki
gerekçelere çok da güzel imkân sağlayacak bir değerleme ortaya çıkıyor. Yani CEO’ların fazla bonus alma,
finans dâhilerinin işlemler üzerinde oynamalarına imkân sağlayacak bir muhasebe derleme sistemi gündeme geliyor. Ve bunun arkasında da muhasebe departmanlarının denetim şirketlerinin bu olup bitenlere, göz yumması yasaların tanıdığı imkânların köyü kullanılmasına göz yumulması anlamına geliyor. Yani
olayların belki pek çoğu yasaldı, ama ahlaki değildi. Her şey kuralına uygundu ama ahlaki değildi. Sosyal
sorumluluk yoktu.
Dünyadaki bu krizlere 1999’da Enron’la başlayan anlatılan krizde muhasebe sisteminden de kaynaklandı. 2009’da benzerlerini gördük. Hatırlarsınız Türkiye’de 2001’de bir benzerini yaşadı. O dönem
itibariyle kendi yerli malı krizimize baktığımızda çift kayıtlı muhasebe sistemlerini, içleri boşaltılan bankaları, kendi şirketlerine aktarılan usulsüz kredileri ve o dönem itibariyle bağımsız dış denetimden geçmiş
mali tabloları görmüştük. Ve Türkiye bu dönemleri atlattı, şuan olduğu gibi 2001’de de vergi ödeyen
mükellefler bunun faturasını ödedi. Şuanda da dünyadaki bütün krizlerin faturasını vergi ödeyen mükellefler ödüyor.
Artık Türkiye G20’lerde dünya ekonomisini etkileyen bir ülke haline geldi. Yani karar alıcı ülkeler
arasına girmeye başladı. Bu anlamda da denetim sistemimizi, muhasebe sistemimizi doğal olarak gözden
geçirmemiz gerekiyor. Artık küresel dünyanın etkin bir parçası olan Türkiye’nin muhasebe sisteminin,
denetim sisteminin de bu sisteme entegre olması elbette kaçınılmaz. Bu anlamda bende konumuzla ilgili
olarak denetimdeki yetki paylaşımını ele almak istiyorum.
Yetki ve sorumluluk aslında birbirinden ayrılmaz bir paranın iki yüzü gibidir. Bir kişiye, kuruma, birime yetki vermişseniz, sorumluluk da beraberinde gelmek durumunda. Tıpkı haklar ve hükümlülüklerde
olduğu gibi. Dolayısıyla burada meslek mensuplarına aktarılacak olan, her türlü yetkinin beraberinde haklar, hükümlülükler açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Geçmişten beri baktığımızda Türkiye’deki en önemli denetimin vergi incelemesi, vergi denetimi olduğunu görmekteyiz. Burada temel amacın ödenmesi gereken verginin doğru tutarda tespit edilmesi ve
ödenmesini sağlamak olduğunu görmekteyiz. Ama aynı zamanda vergi incelemesi beraberinde, vergi
bilincini arttırmak, muhasebe konusundan eğitim sağlamak, haksız rekabeti önlemek, vergi kaçağını önle-
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mek ve caydırıcılığı sağlamak, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek, ekonomik istikrara katkıda bulunmak, devlet otoritesini sağlamak gibi fonksiyonları vardır. Ve Türkiye de uzun sürece denetim kamu eliyle sağlanmıştır. 60’lı yılların ortalarından itibaren mali piyasalarda faaliyet yürüten bankalar ile yurtdışından Türkiye’ye fon sağlayan kuruluşların yurtdışı fon kaynaklarının talebi üzerine mali tabloların bağımsız denetimi yapılmaya başlanmıştır. 70’lerden itibaren uluslar arası bağımsız denetim şirketlerinin
Türkiye’deki üye firmaları vasıtasıyla bağımsız denetimin gündeme geldiğini görüyoruz.
Nihayet ülkemizde bir anlamda özelleştirildi ya da devletin tekelinden çıkartılarak aynı zamanda
özel sektöre de açılmış oldu. Bu yasa çerçevesinde işletme faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
sağlamak için faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek ve değerlendirmeye tabii tutarak gerçek durumlarını ilgililere ve resmi mercilerin ifadesine sunmak üzere serbest muhasebeci mali
müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik meslekleri gündeme getirildi.
Bu anlamda baktığımızda 3568 sayılı yasa çerçevesinde yeminli mali müşavirlere verilen tasdik yetkisi acaba ne anlama gelmektedir. Yasaya baktığımızda yetkilerden birinin vergi mükelleflerinin hesap ve
işlemlerinin işlenmesi olduğunu görmekteyiz. Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüsle işletmelerinin mali tablolarını, beyannamelerini mevzuat hükümleri doğrultusunda, muhasebe prensipleri ve muhasebe standartlarına uygunluğu ve muhasebe denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik edeceğine ilişkin hükümler yer almaktadır.
Konuşmamın başında bahsettiğim gibi artık Türkiye küresel ekonominin önde gelen birimlerinden
birisi haline gelmiştir. Bu anlamda da önümüzdeki dönem hem meslek yasası açısından hem de mesleğin
geleceği açısından TCK, AB müzakereleri ve yeni krizden çıkış senaryoları çerçevesinde ortaya konacak
düzenlemelerle birlikte hem gelir idaremizi hem meslek mensuplarını, akademisyenleri dolayısıyla herkesi yeni bir sorumluluk beklemektedir.
Kriz başladığında krize yönelik çözüm önerilerinde en çok korkulan şey, ülkeler tarafından korumacılık yapılması, sınırların kapatılması. İkincisi ise çok aşırı düzenleme yapılmak üzere piyasaların boğulması şeklindeydi. Şuanda her iki konu hakkında da dünya da çok fazla bir değişimin olmadığını görmekteyiz. Önümüzdeki dönem yapılacak olan düzenlemeler ile devletin ve meslek mensuplarının konulardaki
düzenleyecek yetkilerini arttıracak diye düşünmekteyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar
sunuyorum.

101

5 nazmi karyagdi:Layout 1

102

4/28/11

12:03 PM

Page 102

