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Oturum Başkanı

Tüm konuşmacılara çok teşekkür ediyorum efendim. Birçoğunuz benden birkaç söz söylememi bekliyorsunuz ama ben söylemeyeceğim. Sizlerin konuşmasını tercih ediyorum. Normal süremizi on dakika
aşmış durumdayız konuşmacılar lütfen sadece soru sorsun.
SORU: Sami Kazıcı adım. Sorum değerli hocam Ünal Tekinalp’e. Tasarı gerçekten bir
devrim niteliğinde tüm camia olarak destekliyoruz. Bir an önce yasalaşmasını, o sürece girmesini canı gönülden istiyoruz. Ancak sizinle bir türlü anlaşamadığımız bir konu var.
Biliyorsunuz tasarının 400. Maddesinde denetim olayı düzenlenmiştir. Aynen şu ifade yer
almaktadır, “Denetim, serbest muhasebeci mali müşavirler, bağımsız denetim, serbest
muhasebeciler mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yürütülecektir. Gerekli
yönetmelikler çıkarılacaktır” şeklinde ifadeniz var. Birçok toplantıda her nedense 3568
sayılı yasaya atıfta bulunmuyorsunuz. Onu bir türlü anlamış değiliz. Yani sadece YMM’ler
ve SMM ifadesini koyuyorsunuz. Ancak 3568 sayılı yasa şeklinde rakamsal olarak herhangi bir ifade de bulunmamakta ısrar ediyorsunuz. Zira bunun dışında mı bir takım düzenlemeler yapmak istiyorsunuz?
CEVAP: Ünal Tekinalp: Çok teşekkür ederim. 1) Bunun üç tane sebepleri var. Bu sebepleri çeşitli
vesilelerle izah ettim. Kanun yapma tekniği bakımından başka bir kanunun numarasına atıf yapmak
doğru bir usul değildir. Bu komisyonun belirlemiş olduğu bir husustur. Siz bunu kabul etmeyebilirsiniz ama
yarın o kanun değişince yapılan atfın havada kalma ihtimali çok yüksektir. 2) Bugün bu ibare kullanılırken yani yeminli mali müşavir, serbest mali müşavir unvanları kullanılırken biz esas itibariyle 3568 sayılı kanunla hareket etmedik. Onu başlangıçta size bildireyim. Aramızdaki fark bu. Biz esas itibariyle denetim mesleğini icra edecek kişileri esas almak istedik. Bunu için üç gizli rapor alınmıştır. Bu gizli raporlar
YMM ve SMM’lerle ilgili olarak tahsil durumlarını tespit etmekle ilgilidir. Bizim en önemli korkularımızdan
birisi 3568 sayılı kanunda yapılan değişiklikle öğrenimleri yetersiz olan kimselere de yeni bir takım
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unvanlarla bu yetkilerin verilmesi durumudur. Bunu hiç arzu etmiyoruz. 3) Biz meseleye o kadar önem
verdik ki, kurulacak olan bağımsız denetim şirketlerinin ortaklarının bile sadece YMM ve SMM olduklarını belirtmek yoluna gittik. Bunun yanında biz komisyon olarak TÜRMOB ile ve bağlı odalarla komisyonda
müşterek bir toplantı yaptık. Orada bu konu dile getirildi. Biz de sizin niçin ısrarla 3568 sayılı kanunun
numarasını anılmasının lazım geldiği konusundaki teklifinizin anlamını ve bunun bizim getireceği yararı
anlamış değiliz.
SORU: Sayın Karyağdı konuşmasında meslek mensuplarının vergi idaresine vergi toplamakla görevli olduklarına dair bir ifade kullandı. Aslında meslek mensupları 3568 sayılı
yasada açıkça ifade edildiği gibi kullanıcılara mükelleflerin durumunu doğru bir şekilde bilgilendirmek ve aracı olmak için olmuştur. Bu konuda meslek mensuplarının tarafsız bilgi
sunucu olarak mı görüyorlar? Yoksa sadece vergi toplayan mı olarak görüyorlar? İkinci
sorum sayın Babuçcu’ya, konuşmasında TÜRMOB’un faaliyetlerinin yeni kurulacak olan
TUDEKS’in kontrol atına alınacağını söyledi. Acaba TÜRMOB’un hangi faaliyetlerini gözetim altına alacaklar?
CEVAP: Kürşad Sait Babuçcu: TUDEKS, TÜRMOB’un tüm faaliyetlerini gözetleyecek. Gerek idari faasliyetleri, gerekse sınav yapma gibi her tür faaliyetinin kontrol altında olacak. Diğer konuşmacılar tarafından SPK ile ilgili bir iki şey söylendi onları düzeltmek istiyorum. Yanlış anlamalar var. SPK kendi standartlarını uyguluyor dediler. Tasarının hazırlanma aşamasında öyleydi ama 2007 yılından bu yana SPK
Türkiye finansal raporlama sistemini uygulamakta. TÜRMOB adına konuşan sayın konuşmacı sınav 3568
sayılı yasaya aykırıdır dedi. Bu konuda açılan dava sonucunda Danıştay bu sınavın yapabileceğine karar
verdi. Uygulamayı şuan o yönde yürütüyoruz. Sınavları TÜRMOB’un elinden alalım diye bir amacımız yok.
Bizim istediğimiz SPK bağımsız denetim yapacak kişilerin belli bir bilgi seviyesine ulaşması. Bu konuda tek
akla gelen sınav, bunu da TÜRMOB’da yapabilir, bizde yapabiliriz, başkası da yapabilir. Önemli olan bu
sınavın yapılması. Bu konuda Masum bey çok sıcak yaklaşıyor, SPK başkanı bu konuda talimat verdi.
Görüşüyoruz, Masum beyin tabiri ile rencide etmeyecek bir çözüm bulacağız, rencide olmanızı gerek görmüyorum. Sorunu en kısa sürede çözeceğiz.
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