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HALKA AÇIK OLMAYAN İŞLETMELERDE KAYITDIŞILIK VE DENETİM
ZORLUKLARI

Veysel Karani PALAK
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

ÖZET
Kayıt dışı ekonomi, ekonomideki diğer aktörler ve fonksiyonlar gibi vergi denetimi ve finansal tablo
denetimi fonksiyonlarını da olumsuz etkilemektedir. Kayıt dışı ekonominin bir sonucu olarak işletmeler,
vergilerden kaçınmak veya karlılıklarını ve likiditelerini olduğundan yüksek göstermek amacıyla finansal
tablolarında ve vergi beyannamelerinde hileli yöntemlere başvurabilmektedirler. Yüksek hile olasılığı içeren finansal tabloların denetlenmesinde zorluklar ortaya çıkmaktadır. Etkin denetim sistemlerinin kurulabilmesi ve işletilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınarak kayıtdışı ekonominin mümkün olduğunca azaltılması gerekir.
GİRİŞ
İşsizlik ile ilgili çalışmalar yapan sosyal antropolog Keith Hart (1971-1973) akademik olarak ilk kez
kayıt dışı faaliyetleri “kayıt dışı sektör“ kavramı ile tanımlayan bilim adamıdır. Keith Hart’ın kayıt dışı kavramını tanımlamasından sonra bu konuda akademik araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. 1977 yılında
P.M.Gutmann’ın A.B.D’deki kayıt dışı ekonominin tahminlerine ilişkin yayınladığı makale ise bu konudaki
bilimsel ilgiyi artırmıştır.
Kayıt dışı ekonomi uluslararası ekonomik literatürde farklı adlarla anılmaktadır. Yer altı ekonomisi
(underground economy), gizli ekonomi (hidden economy), kayıt dışı ekonomi (unrecorded economy), vergilendirilemeyen ekonomi (untaxed economy), kara ekonomi (black economy), gayri-resmi ekonomi
(unofficial economy), görünmez ekonomi (invisible economy), gözlenemeyen ekonomi (unobserved economy), gölge ekonomi (shadow economy), illegal ekonomi (illegal economy), düzensiz ekonomi (irregu-
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lar economy), saklı ekonomi (subterranean economy), enformel ekonomi (informal economy), alacakaranlık ekonomi (twilight economy), örtülü ekonomi (submerged economy), ikinci ekonomi (second economy), paralel ekonomi (paralel economy), elaltı ekonomi (calendestine economy) gibi terimler kayıt dışı
ekonomiyi ifade etmektedir.
Son dönemlerde tüm ekonomilerde olumsuz etkileri tartışılan kayıt dışı ekonomi ve denetim arasındaki ilişki, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Diğer faktörlerin yanında, kayıt dışı ekonomiyi yaratan diğer önemli bir faktör de ekonomide faaliyet gösteren işletmelerin bu konudaki yaklaşımlarıdır.
Çalışmanın birinci bölümünde, halka açık olmayan işletmeler özelinde kayıt dışılığın nedenleri irdelenmiş
ve yine halka açık olmayan işletmeler özelinde kayıt dışılık ve bağımsız denetim fonksiyonu arasındaki
etkileşim incelenmiştir. İkinci bölümde ise etkin olmayan bağımsız denetim ve vergi denetimi fonksiyonunun kayıt dışılığı nasıl ortaya çıkardığı ve aynı zamanda kayıt dışılığın bağımsız denetimde ve vergi denetiminde ne gibi zorluklara yol açtığı konuları üzerine odaklanmaya çalışılmıştır.
1. KAYIT DIŞILIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİ
1.1. Kayıt Dışılığın Tanımı
Kayıt dışı ekonomi ülkemizde çeşitli yazarlar tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
•Kayıt dışı ekonomik faaliyetler, vergi kaçakçılığı, faturasız alış-veriş, haksız muafiyet ya da sübvansiyonlardan yararlanma, sigortasız çalışma, ikinci bir işte çalışma, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, falcılık
ve organ ticareti gibi yasal olmayan faaliyetler olabileceği gibi; komşuya yardım, çocuk bakıcılığı, ev işlerini yapılması gibi faaliyetleri de kapsayabilmektedir (Özsoylu,1996).
•Kayıt dışı ekonomi başlı başına bir şey değil, benzer faaliyetlerin bir yasal ve sosyal çevrede düzenlenmesine rağmen, toplumun kurumları tarafından düzenlenmemesi temel özelliği ile karakterize edilen
gelir yaratıcı bir süreçtir” (Castells ve Portes, 1989:11-12; Işık ve Acar, 2003’ten alıntı).
•“Kayıt dışı ekonomi” ya hiç belgeye bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle,
gerçekleştirilen ekonomik olayın devletten, alacaklılardan, kazanca katılan işçilerden vb., tamamen ya da
kısmen gizlenerek, kayıtlı (resmi) ekonominin dışına taşınmasıdır (Altuğ, 1994:5)
•Kayıt dışı ekonomi makro ekonomik bir kavram olup; devletin piyasa ekonomisine aşırı müdahalesi
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ve özellikle kayıt dışı vergilere başvurması sonucunda ekonomide yaratılan reel milli gelirin, siyasal iktidarın
da izniyle, milli gelir hesaplarında muhasebeleştirilemeyen yani görülemeyen kısmıdır (Akalın, 1996:27).
•“Kayıt dışı, ekonomi kara para ekonomisi ile vergi dışı bırakılmış ekonominin toplamından oluşmaktadır. Kara para ekonomisi, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar ve terörizm vasıtası ile yapı¬lan faaliyetler
ve kazançları içermektedir. Belirtilen bu faaliyetler yasa dışıdır. Vergi dışı bırakılmış ekonomi, yasal olan
faaliyetlerden, vergi kanunları veya mükellef iradesi ile vergilenmemiş faali¬yet ve kazançları içermektedir. Kayıt dışı ekonomi, yasa dışı ve yasal, fakat vergilenmemiş iktisadi faaliyetlerin tümüne verilen adı
ifade etmektedir”(Şengül, 1997:225).
•Belgeye hiç bağlanmamış yada içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik
faaliyetlerin devletin bilgisi dışına taşınmasıdır (Kildiş 2000).
•Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2008-2010 yıllarını kapsayan “Kayıt dışı Ekonomi ile
Mücadele Stratejisi Eylem Planı”nda ise; “Kayıt dışı ekonomi, devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanmaktadır” (Gelir İdaresi
Başkanlığı, 2008:3).
•Kayıt dışı ekonomi iki açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bir defa, toplam ekonominin bir bölümü
resmi kayıtlara girmediği sürece, ekonominin gerçek boyutunu ve ekonomik büyüklüklerin göreli ağırlığını saptamak olası değildir. Örneğin, kayıt dışı ekonominin gerçek boyutu bilinmeden; işsizlik oranı, kamu
kesiminin büyüklüğü gibi oranların doğru olarak saptanması olası değildir. Buna bağlı olarak, ekonomik
sorunlara doğru tanı koymak ve geliştirilen politikaların uygulanışında da etkinliğin sağlanması olası değildir. Kayıt dışı ekonominin varlığı mali açıdan da önemlidir. Çünkü, kayıt dışı kesim, aynı zamanda vergi
dışıdır. Başka bir ifade ile, kayıt dışı ekonominin varlığı, kamu kesimi açısından, aynı boyutta olmamakla
beraber, vergi kaybı anlamına da gelmektedir (Önder:2000:1)
Kayıt dışılığa ilişkin tanımlardaki bu farklılık ekonomiyi oluşturan faaliyetlerin içeriğindeki çeşitlilikten kaynaklanmaktadır.
Bu tanımlardan yola çıkarak kayıt dışı ekonomi üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir:
1- Beyan dışı ekonomik faaliyetler,
2- Enformel ekonomik faaliyetler
3- Yasadışı ekonomik faaliyetler
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Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin birinci grubunu oluşturan “beyan dışı ekonomik faaliyetler”,
ülkede GSMH ile fiilen beyan edilen gelir arasındaki alanı kapsar. Bu alan, gelir idaresine beyan edilmeyen yasal ekonomik faaliyetleri oluşturmaktadır. İdareye bildirilmeyen ya da gerçek değerlerinin altında
beyan edilen gelirler, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri oluşturur.
Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin ikinci grubunu oluşturan “enformel faaliyetler”, şeklen kayda
geçmeyen, üretim ve değişim süreçlerine sahne olmayan faaliyetlerdir. Öz tüketim, seyyar satıcılık vb. gibi
faaliyetler bu alanı içinde yer alır.
Kayıt dışı ekonominin üçüncü grubunu oluşturan ve milli gelir hesaplarına yansımayan “yasa dışı
ekonomik faaliyetler” bölümü ise yeraltı veya yasadışı ekonomi olarak adlandırılmaktadır. Bu tür faaliyetler yasalara aykırı olarak kamu otoriteleri tarafından verilen lisansı zorunlu işlerin yapılması, patent
yasasına uyulmaması, iş yaşamını düzenleyen mevzuata uyulmaması gibi işlemlerin yanı sıra uyuşturucu
kaçakçılığı, yasal olmayan silah ticareti, insan ticareti gibi suç teşkil eden faaliyetler doğası gereği kayıt
dışı olarak gerçekleştirilir.
1.2. Kayıt Dışı Ekonomiyi Oluşturan Nedenler
Kayıt dışı ekonomiyi oluşturan nedenler değişen ekonomik faaliyetlerin özelliklerinden dolayı, ülkeden
ülkeye farklılıklar göstermektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde ortadan kaldırılamayan kayıt dışılık ülkemizde
büyük boyutlara ulaşmakta, hatta zaman içinde artış göstermektedir. Bu bağlamda kayıt dışı ekonominin
kayda alınabilmesi için öncelikle kayıt dışılığa yol açan nedenlerin tespit edilmesi gerekmektedir.
Kayıt dışı ekonomiyi oluşturan nedenler; siyasi ve sosyal nedenler, ekonomik nedenler ve mali
nedenler olarak incelenebilir.
Siyasi ve Sosyal Nedenler
Gelişmiş ülkelerde vergi ödeyenler devlet tarafından karşılıksız olarak toplanan vergilerin nerelere
ve nasıl harcandığını, doğru yerlerde kullanılıp kullanılmadığını, kamu hizmetleriyle kişilere dönüp dönmediğini şeffaf bir denetleme hakkına ve yetkisine sahiptirler. Oysa Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde aşağıda sıralanan siyasi ve sosyal sorunlar kayıt dışı ekonomiyi beslemektedir:
•Kamu otoritesi tarafından yapılan harcamalar toplum tarafından şüpheyle karşılanmaktadır.
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•Siyasi iktidarlar oy kaygı ve hesabıyla vergi ile ilgili tercihlerinin belirli guruplar lehine veya aleyhine kullanmaktadır.
•Pek çok meslek sahibinin ve pek çok kurum yöneticileri ve üyelerinin mal beyanına tabi tutulduğu
ülkemizde, vergi mükellefleri mal beyanı (servet beyanı) dışında tutulmaktadır.
•Sık aralıklarla çıkarılan vergi afları yönetilenleri af beklentisine sokmakta, vergisini zamanında
ödeyenler ödemeyenler karşısında mağdur edilmektedir.
Ekonomik Nedenler
•Ekonomik faaliyetlerini kayıt dışı tutan işletmeler vergi, sigorta v.b. yükümlülüklerini kayıtlı çalışanlara nazaran daha az ödemekte; böylece rekabet güçlerini artırmaktadırlar. Bunun karşısında kayıt altındakiler ayakta kalamama riskine karşılık kayıt dışına çıkarak rekabet güçlerini artırmayı tercih edebilmektedir.
•Arka arkaya yaşanan ekonomik krizler kayıt altındakileri kayıt dışına çıkmaya zorlamaktadır.
•Bazı firmalara tanınan istisna ve muafiyetler, bu istisna ve muafiyetlerden yararlanamayanlar için
geçerli bir kayıt dışılık nedeni oluşturabilmektedir.
•Küçük şirketler, büyük firmalarla rekabet edebilmek için vergi kaçakçılığına imkan buldukları anda
bu fırsatı değerlendirmektedirler. Bu firmalarda, denetim ve belge düzeni büyük ölçekli firmalara göre
daha düşük seviyede bulunduğundan kaçakçılık eğilimi de artış göstermektedir. Bunun yanında gelir dağılımındaki bozukluk küçük yaştaki çocukların kayıtsız olarak çalışmalarına yol açtığı gibi marjinal kesimi
(ayakkabı boyacılığı, jetonculuk, işportacılık v.b.) genişletmekte bu sektörde de işlemlerin kayıt dışı tutulması sebebiyle vergi kaçakları artmaktadır (Kildiş 2000:12).
• Özkaynakları yetersiz ekonomik birimler yasal finans kuruluşlardan borçlanma şanslarını yitirmekte bu da kayıt dışı finans piyasalarını güçlendirebilmektedir.
•Küçük yatırım ve sınırlı teknik beceri gerektiren üretim alanlarında artan ekonomik birim sayısını
denetlemek zorlaşmaktadır.
•Tarımda, emek yoğun işlerde ve evlerde yapılan üretimler gizlenebilmektedir.
•Bilgi toplumuna dönüşüm, gelişen teknoloji, nüfusun gençleşmesi farklı ticari kavram ve pazarlama
tekniklerinin gelişmesi ve bunların vergi yasalarında yer almaması, kayıt dışı ekonominin artmasına yol
açmaktadır.
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Mali nedenler
•Vergi oranlarının yükseltilmesi veya yeni vergilerin konulması kayıt dışı eğilimini artırmaktadır.
•Emeğin maliyetini yükselten sosyal güvenlik yükümlülüklerinin artması, kayıt dışı eğilimini artırmaktadır.
•Vergi mükelleflerin vergi kaçakçılığı yapma düzeyini dört değişken belirler. Bunlardan birincisi bir
vergi denetimi geçirme ihtimali, ikincisi beyan dışı kalan gelir sebebiyle ödenecek vergi cezasıdır. Üçüncü
olarak mükelleflerin muhatap oldukları marjinal gelir vergisi oranı sayılabilir. Son sırada ise mükelleflerin risk alma eğilimi yatmaktadır. Mükellefler, yakalanma ihtimaline göre ödeyecekleri vergi cezası, tam
beyan yapmaları halinde ödeyecekleri vergi miktarından daha düşükse, vergi kaçırma eğiliminde olacaklardır. Denetim geçirme ve ceza görme ihtimali yüksek ise vergi kaçakçılığı düzeyi düşecektir (Kildiş
2000:5).
•Büyük sanayici ve iş adamları hukuksal yollardan yararlanarak (teşvik istisna muafiyet v.s.) vergiden kaçınma yoluna giderken küşüm işletmeler doğrudan vergi kaçakçılığına başvururlar (Kildiş 2000:5).
•SMM ve YMM’lere vergi kaçağını önlemede yetki verilmeyip, fazlasıyla sorumluluk yüklenmesi ve
kamudaki nitelikli yetişmiş denetim elemanlarının özel sektöre geçmeleri denetim etkinsizliğine ve dolayısıyla kayıt dışılığa neden olabilmektedir.
1.3. Kayıt Dışı Ekonominin Boyutu
Ülkemizde ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmının kayıt dışı olarak gerçekleştiği genel olarak
kabul edilmektedir. Kayıt dışılığın büyüklüğü konusunda kayıt dışılığın tanımı gereği üzerinde uzlaşılan bir
rakam olmamakla birlikte ülkelerarası karşılaştırma sonuçları Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1: Kayıt Dışı Ekonominin büyüklüğü-Ülkeler Arası Karşılaştırma

Kaynak: F.Shneider :2002
Yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2006 yılının ikinci çeyreğinde yapılan ve Türkiye genelinde 38.856 örnek hane halkını içeren Hane halkı İşgücü Araştırmasına göre herhangi bir sosyal güvenlik
kurumuna kayıtlı olmayan çalışanların toplam çalışanlara oranı % 49,4 olarak belirtilmiştir. Tablo 2’de ise
Hesap Uzmanları Kurulunun kayıt dışı ekonomi ve vergi uyumu ile ilgili tahminleri yer almaktadır.
Tablo 2: Kayıt Dışı Ekonomi Tahmin Sonuçları
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1.4. Kayıt Dışı Ekonominin Doğurduğu Sonuçlar:
Kayıt dışı ekonominin doğurduğu sonuçlar, olumlu sonuçlar ve olumsuz sonuçlar olarak sınıflandırılabilir:
Kayıt Dışı Ekonominin Olumlu Sonuçları
•Kayıt dışılık nedeniyle ödenmeyen vergi ve SGK yükümlülükleri piyasa içinde kalacaktır. Bazı
yazarlar tarafından bunun yeni yatırımlar için kaynak teşkil edeceği ifade edilmektedir. Bu kaynakların
yatırıma yönelmesi istihdam üzerindeki olumlu etkisi yanı sıra üretimdeki artışı sağlaması nedeniyle ekonomide canlanmayı getirebilecektir.
•Kayıt dışı ekonomi niteliksiz iş gücü için istihdam olanakları yaratmaktadır.
•Bir diğer olumlu etkisi ise ekonomik faaliyetlerin kanunlardan uzak yapılması bürokratik engellerin ve harcamaların önüne geçecek mal ve hizmet üretimi hızlanacaktır.
•Kayıt dışı elde edilen gelirler firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılarken yatırım faaliyetlerini de
fonlayacaktır.
•Ekonomik büyümenin öncelikli tercih olduğu bir ülkede; eğer alınan vergilerle devlet tarafından
gerçekleştirilen büyüme oranı, bu vergiler kişilerin elinde kalsaydı sağlanacak büyümeden daha düşük ise,
kayıt dışı çalışmanın olumlu sonuçlar yarattığı ileri sürülebilir. Aynı zamanda, kayıt dışı çalışan ekonomik
birimlerin kayıtlı ekonomik birimler karşısındaki rekabet avantajı ve hareket yeteneği dikkate alınırsa
ekonomik büyümenin ivmesi iyice artacaktır (Kildiş, 2000:20).
•Son olarak kayıt dışının sosyal patlamalara engel olacağı görüşünü de belirtmeliyiz.
•Kısaca, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin olumlu etkileri; üretime, istihdama, yatırıma kaynak teşkil
etmesi, herkese istihdam olanağı sağlaması ve ekonomiye canlılık getirmesidir (Sarılı, 2002:44).
Kayıt Dışı Ekonominin Olumsuz Sonuçları
•Kayıt dışı ekonominin istatistiksel verilerin doğru olarak saptanamaması dolayısıyla başta GSMH
olmak üzere birçok resmi veri gerçeği yansıtmaz bunun sonucu isabetli para ve maliye politikaları geliştirilmesi zorlaşır.
•AB ile yapılan üyelik müzakerelerde her ne kadar kayıt dışı ile direk ilgili bir başlık bulunmasa da
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malların serbest dolaşımından, rekabet politikası, sanayi politikası, tarım politikası gibi başlıklarla yakından ilgilidir. Kayıt dışılığın yüksekliği müzakerelerin geleceği açısından engel oluşturacaktır.
•Kayıt dışı faaliyette bulunanlar vergi, SGK başta olmak üzere benzeri yükümlülüklere katlanmamaları, kayıt altında çalışan aynı ürünleri üreten veya satanlara göre daha düşük maliyetlere katlanmaları
haksız rekabeti doğuracaktır. Bu kayıt altında çalışanları kayıt dışılığa teşvik edecektir.
•Kayıt dışı çalışan işletmeler denetimlerden kaçmak için ihtiyaç duydukları modern ekipmanlara yatırım yapmaktan kaçınmakta, kapasitelerini artırarak birim maliyetlerini düşürememekte, verimliliklerini
artıramamakta, rekabet gücünü geliştirememekte, saklanma ihtiyacı içinde reklam yapmanın getireceği
avantajlardan yararlanamamaktadırlar.
•Kayıt dışı işletmeler finansal hizmetlere ve iş geliştirme hizmetlerine erişimde zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Genelde küçük ve orta boy olan bu işletmeler için sağlanan kredileri ve destek programlarını maliyetli ve riskli atfeden finansal kurumlar bu kredi ve desteklerden faydalanacak işletmelerden kayıtlı olmalarını ve geçmiş senelere ait mali kayıtlarını göstermelerini isterler. Bununla beraber, hükümetler
ve kamu kuruluşları tarafından hazırlanan kredi ve iş destek programlarından da faydalanamayan kayıt
dışı işletmeler finansman ihtiyaçlarını genellikle resmi olmayan odaklardan sağlarlar. Oysa ki bu krediler
genellikle kısa dönemli ve pahalı olmaktadır (Deloite, Kayıt dışı Ekonomi Türkiye Serüveni).
1.5. Kayıt Dışı Vergi Kayıplarının İşletmelerdeki Oluşumu
Ekonomiye mikro düzeyde bakıldığında, kayıt dışılığın ortaya çıkış nedeninin işletmelerdeki mali
işlemlerin yasalara aykırı biçimde yürütülmesi olduğu görülmektedir. Kamu otoritesi açısından vergi kaybına yol açan bazı işlemler aşağıdaki gibidir:
•Vergi oranlarından düşük olanının uygulanması,
•İstisna muafiyet veya götürü vergi imtiyazları,
•Yasal boşluklardan yararlanarak vergi ödememe veya eksik ödeme,
•İndirimin yanlış uygulanması,
•Gerçek bir ticari işlem bulunmamasına rağmen hayali KDV indirimi,
•İşletme sahibi ya da firma yöneticilerinin özel harcamalarının indirilmesi,
•Satılan veya alınan mal bedellerinin, alınan veya yapılan hizmetlerin kısmen ya da tamamen kayıtlara geçmemesi, yüksek veya düşük bedellerle kaydı,
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•Alınan veya verilen iskontoların kayıtlara geçmemesi,
•Dış ticarette mal bedellerinin düşük ya da yüksek gösterilmesi,
•İşletme giderlerini yükseltme,
•Vergi ve muhasebe hata ve hileleri yapma,
•Yılsonu envanterinin eksik olarak belirlenmesi,
•Üretimde fire oranlarının yüksek gösterilmesi,
•Satılan malın maliyetini etkileyecek unsurların miktar ve değer olarak gerçekleşenden farklı göstermek,
•Kanunen gider kabul edilmeyen harcamaların gider yazılması,
•Amortisman oranlarının yüksek saptanması,
•Maliyetlere intikal etmesi gereken amortisman giderlerinin direk gider yazılması,
•Ortaklara dağıtılan karların kayıtlara alınmaması,
•Dövizli borç veya alacak hesaplarının kurallara göre değerlenmemesi,
•İşletmeden çekilen sabit kıymetlerin emsal bedelle değerlendirilmemesi,
•Kira bedellerinde emsallere uyulmaması,
•Gerçek dışı kıdem tazminat karşılıkları ayrılması,
•Peşin ödenmiş giderler doğrudan gider yazılması,
•Binek otomobillerde KDV indirim konusu yapılması ve kıst amortisman uygulanmaması,
•Satılan sabit kıymetler için amortisman ayrılmasına devam edilmesi,
•Boş arsa ve arazilere amortisman uygulanması,
•Sermaye olumlu farklarının sermaye hesabı dışında başka hesaplara naklinde vergilendirilmemesi,
•İşletmeye kayıtlı olmayan araçlar veya telefonların giderlerinin kaydı,
•SGK primlerinin ödenmemesine rağmen gider kaydı,
•Ortaklar adına yapılan finansman giderlerini kaydı.
1.6. Kayıt Dışı İstihdamın İşletmelerde Oluşumu
Kayıt dışı istihdamın işletmelerde oluşma şekilleri aşağıdaki gibidir:
•Çalışanın kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi,
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•Çalışanın ücretlerinin eksik bildirilmesi,
•Çalışanın çalıştığı günlerin eksik gösterilmesi,
•Çalışanın ikinci işinin bildirilmemesi,
•Deneme süresi iddiasıyla kayıt dışı çalıştırılma,
•Götürü ücretlilerin Gelir idaresine bildirilmemesi (Özel inşaat),
•Oturma ve çalışma izni olmayan yabancı kaçak işçiler.
•Çocuk işçiler çalıştırılması,
•Malulen veya normal emeklilerin kayıt dışı çalışmaları,
•Yetim aylığı alanların aylıklarının kesilmemesi için kayıt dışı çalışmaları,
•İşsizlik ödeneği alabilmek için kayıt dışı çalışan işçiler
•10,30 veya 50 işçiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinin katlanacakları yükümlülükten kurtulmak
amacına yönelik kayıt dışı işçi çalıştırılması,
1.7.Yeni TTK Taslağının Kayıt Dışılığa Muhtemel Etkisi
•Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 07.08.2009 itibariyle 323 şirket yer almaktadır. Bu sayı hisseleri borsada işlem görmeyen ancak çok ortaklı 237 şirket de eklendiğinde, SPK`ya tabi yani denetim
zorunluluğu olan 560 şirket olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır (SPK Aylık İstatistik Bülteni Haziran 2009
G.T.07.08.2009).
•Bankalar, sigorta şirketleri ve yabancı ortaklı şirketlerle birlikte Türkiye`de denetim yaptıran 10 bin
civarında şirket olduğu tahmin edilmektedir. Bu şirketleri ise SPK tarafından lisans verilen 96 denetim firması denetliyor. Ancak aktif olarak denetim sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 20 civarında.
•Tüm şirketlere denetim zorunluluğu getiren TTK taslağının önümüzdeki yıllarda yasalaşması beklenmektedir. Yeni TTK ‘ya göre artık tüm ticari işletmeler finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu’nun yayınladığı Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenleyecektir. 31.12.2008 tarihli Avrupa
Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Karar’da ise Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yeniden düzenlenmesini öngörmektedir (Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar, 31.12.2008 Resmi Gazete
Sayı:27097 Mükerrer Gazete Ekonomik Kriterler: Kayıt dışı Ekonominin Tespiti:12)

409

veysel karani palak:Layout 1

4/28/11

12:28 PM

Page 410

IX. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Paralel Oturum IV

•TTK taslağındaki ikinci önemli değişim, `murakıplık müessesesi`nin kaldırılmasıdır. Yeni TTK, mali
denetimin dış denetçiler tarafından yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, şirketlerin ölçeğine göre
denetleme işi, bağımsız denetim kuruluşu, serbest muhasebeci ve mali müşavir (SMM) ile yeminli mali
müşavirler (YMM) tarafından yapacaktır.
•İSMMM Odasının verilerine göre, TTK kapsamında anonim, limited ve komandit şirket tüzel kişiliğine sahip Türkiye genelinde 200 – 300 bin faaliyetsiz olmak üzere 600-700 bin şirket vardır. Dolayısıyla
mevcut durumda 10 bin civarındaki denetlenen şirket sayısının bir anda 250 bin adede çıkması beklenmektedir.
Şuanda şirketlerde denetim raporunu okumadan imzalayan standart şablon üzerinden her yıl yenilenen usulen denetçiler mevcuttur.Yeni TTK ile yapılacak denetimin Uluslararası denetim standartlarına
uygun finansal tabloların ve yıllık raporları da içerecek şekilde düzenlenme zorunluluğu 6-7 bin yeni
denetçiye ihtiyaç doğuracaktır.Bu yeni ihtiyaca cevap vermek için serbest muhasebeci mali müşavirler
denetim şirketi haline gelmeye çalışacaktır. Bu gelişmenin kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçişte olumlu etki yaratacağı beklenmektedir.
2.KAYITDIŞILIK VE DENETİM ZORLUKLARI
2.1. Denetim Kavramı
Çağdaş hukuk devletlerinde vazgeçilmez öneme sahip olan denetim, iktisat terimler sözlüğünde :
“Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve
rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci” olarak tanımlamaktadır.
Buradan hareketle denetim;
•ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin bilgilerin,
•önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğunun araştırılması amacıyla,
•tarafsızca kanıt toplanması ve kanıtların değerlendirilerek,
•bilgi kullanıcılarına raporlanması, şeklinde tanımlanabilir.
Kayıt dışı ekonomi ve denetim denildiğinde ise ilk akla gelen vergi denetimi ve kayıt dışı istihdamın denetlenmesidir.
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Vergi denetimi: Vergi kanunları çerçevesinde gelir idaresi tarafından mükelleflerin yürürlükteki
vergisel düzenlemelere uygun hareket edip etmedikleri tespit amacıyla yapılan ve bilgi isteme, yoklama
ve vergi incelemesi olarak gerçekleşen vergi denetimlerinin tek başına kayıt dışılığı önlemek için yeterli olduğunu söyleyebilmek olası değildir.
Siyasi iktidarların kayıt dışı ekonomiye son verme kararlılığında ise vergi denetim sistemi buna destek olabilecek araçlardan sadece bir tanesidir. Yalnızca vergi denetimi ile kayıt dışılığa engel olunamaz.
Vergi sistemimizde stopaj yoluyla kesilen vergiler dışındaki vergilerde beyan esası geçerli olup denetimi önemi burada karşımıza çıkmaktadır. Bütçeye kaynak yaratmak, gelir dağılımında adaletin sağlanması, vergi kaçağını önlemek ve hukuki gerekçelerle vergi denetimi gereklidir.
Vergi denetimi ,vergi kanunları çerçevesinde gelir idaresi tarafından mükelleflerin yürürlükteki vergisel düzenlemelere uygun hareket edip etmedikleri tespit amacıyla yapılan ve bilgi isteme,yoklama ve
vergi incelemesi olarak gerçekleşir.
Vergi incelemesine yetkili olanlar ise yine VUK Md.135 de; .
Hesap Uzmanları ve hesap uzman yardımcıları, maliye müfettişleri,maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri,ilin en büyük mal memuru,vergi denetmenleri,vergi denetmenleri yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılabilmektedir.
Vergi denetiminin etkinliği açısından ülkemiz incelendiğinde, Türkiye’de her bin kişiye 0,6 denetim
personeli düşerken bu sayı Fransa’da 1.3, İngiltere’de ise 1.5 tir (Kayıtdışı Ekonomi Türkiye Serüveni
2006:19). Diğer taraftan, Türkiye’de denetimler daha çok kayıtlara dayanılarak ve kayıtları bulunan
mükellefler üzerinde yapılmakta, kayıtlı olmayan mükellefler ise genelde vergi denetimi dışında kalmaktadırlar. Bugün yasalarımızda genel denetim amacına yönelik uygulamaların bazıları ne kadar kayıt dışılığa engel olduğu tartışma konusudur. Bu uygulamalara aşağıdaki örnekler verilebilir:
•Akaryakıt istasyonlarında yazar kasa kullanılması mecburiyeti,
•Transfer fiyatlandırması,
•Tek vergi numarası uygulaması,
•GVK 268 no’lu Genel tebliği ile işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belge zorunluluğu,
•8.5.2008 Tarihli resmi gazetede yayımlanan 5754 sayılı kanun ile ücret ödemelerinde banka aracılığı ile ödeme zorunluluğu,
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•VUK 332 no’lı Genel Tebliğ çerçevesinde belirlenen tutarı aşan ödemelerin banka,özel finans
kurumlar veya PTT aracılığı ile yapılması zorunluluğu,
•Ba,Bs Formlarının aylık olarak gönderilmesi,
•Büyük boyutlardaki kayıt dışı ortamda hazırlanan tam tasdik raporları,
•Büyük kısmı yargıdan dönen vergi inceleme raporları.
•Eylem Planı,
Kayıt dışı istihdamın denetlenmesi:
SSK:Kayıtdışı istihdamın denetlenmesi ile ilgili yetki 5502 sayılı yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumunun
denetim ve kontrol ile görevli memurlarına verilmiştir. Aynı kanunun 17.maddesi ile Rehberlik ve Teftiş
başkanlığı bünyesinde SGK müfettişlerinin,31.maddesi ile sosyal güvenlik il müdürlükleri bünyesinde SGK
Kontrol memurları görevlendirilmişlerdir.Bu birimlere 5510 sayılı yasanın 59. Maddesi ile kurumun denetim ve kontrol yetkisine yer verilmiştir.Buna göre;SGK uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi”Kurumun
denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını
doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından
düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri,
tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile
görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge
ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları görevlerini yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı
olurlar.”(5510:59-1)
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen
denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir. .(5510:59-3)
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun dış denetiminde sigorta yoklama memurları, işyeri yasal kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yapılması hariç işyerlerinin mevcut durumu, faal olup olmadığı, sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı, çalıştırılıyorsa kimlerin hangi sürede ve ne kadar ücret ile çalıştırıldıkları, adres ile mal
varlığı tespitleri, sağlık yardımlarına hak kazanabilme gibi görevlerle donatılmıştır.Sigorta müdür veya
yardımcısının yazılı emri ile sigortasız çalışanları sosyal güvenlik kapsamına almak ve prim kaçaklarının
önlenmesi amacına yönelik denetimler yapabilmektedirler.
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5510 sayılı kanunun yedinci fıkrası ile “Kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş
memurları, kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek
zorundadır. Bu kurumlar ayrıca kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu
Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas
almak üzere gerekli yasal işlemi yapar.” denilerek diğer kamu idarelerinin denetim elemanları da işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorunluluğu getirilmiştir.
İhaleli işler ve özel bina inşaatı işyerlerinde işverenlerin,kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde 3568 sayılı yasayla belge almış olan SMMM ve YMM kurumun yetkisi saklı kalmak kaydıyla yetki verilmiştir.
İş Kanunu:İş kanunu iş hayatının denetimi ile ilgili hükümler ise 4857 Sayılı İş Kanununun 9197.maddelerde yer almaktadır. ”MADDE 91. - Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını
izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı
ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.
Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi konusu
ve sonuçlarına ait işlemler Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte
hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür.” denilerek iş müfettişleri denetimle görevlendirilmişlerdir.
İş Kur Kanunu:4904 Sayılı İş Kurumu Kanununun 32/e madde hükümlerine dayanılarak 10.10.2004
Tarih ve 25609 sayılı resmi gazetede yayımlanan İş Kur Teftiş Kurulu yönetmeliği ile teftiş denetim inceleme
araştırma ve soruşturma işleriyle İş kur Müfettiş ve müfettiş yardımcıları görevlendirilmiştir.
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının yetkileri dahilinde yaptıkları denetimlere ek olarak;
•Bankaların SGK bilgi verme zorunluluğu,
•Alo 170 Kaçak işçi hattı,
•Kayıtdışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işletmelere 5 yıl süreyle kamu ihalelerine girememesi,
•5 puanlık prim indirim ve kadın işçi istihdamı ile genç erkek işçi istihdamı teşvikleri,
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•Ödenmeyen primlerin gider yazılamaması,
•Özel istihdam büroları,
•Kadim Projesi
Kayıt dışı istihdama engel olunmaya çalışılmaktadır.
2.2. Denetim Zorlukları
Kayıt dışı ekonominin nedenleri ve yarattığı olumsuz sonuçlar yukarıdaki bölümlerde özetlenmeye
çalışılmıştır. Bu bölümde kayıt dışı ekonominin, muhasebe meslek mensuplarını en fazla etkilediği konu
olan “denetim zorlukları” üzerinde durulacaktır. Denetim zorlukları bölümünde konu; vergi denetiminde zorluklar ve finansal tablo denetiminde zorluklar olmak üzere iki temel başlıkta incelemeye çalışılacaktır. Bu iki başlıkta benzer zorluklar bulunmasına rağmen, birbiriyle tamamen zıt unsurlar da
mevcuttur.
2.2.1. Vergi Denetiminde Zorluklar
Vergi denetiminde kamu otoritelerinin yaşadıkları zorluklar, ekonomiden veya sektörden kaynaklanan zorluklar, işletmeden kaynaklanan zorluklar ve haksız rekabet olarak ortaya çıkmaktadır.
Ekonomiden veya Sektörden Kaynaklanan Zorluklar
Vergi Ödememe İsteği: Mükellefler ödedikleri vergiler ile devletin sunduğu hizmetler arasında
ilişki kurmazlar. Vergi yükümlüleri kişisel tasarruf ve harcamalarını daraldığından genelde vergi vermeme eğilimindedirler. Vergi cezaları işlenen suça bağlı olarak çok düşükse bu durum vergi ödememe isteğini artırır. Özellikle uzlaşmalarda vergi asıl ve cezaların büyük miktarlarda indirilmesi vergi raporlarının
büyük bir kısmının yargıdan dönmesi, mükellefi risk almaya yöneltmektedir.
Nakit Sıkıntısı: İşletme sermayesinin en önemli unsurlarından biride nakittir.. İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için nakit kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer bir işletme cari borçlarını
ödeyemiyor ise teknik açıdan nakit sıkıntısı içerisinde olduğu kabul edilmektedir. Nakit sıkıntısına giren
işletme için bu durum kalıcı ise orta ve uzun vadede işletmenin geleceği karanlıktır. Yasal yükümlülüklerini ödeyemeyen işletme bu süreç de denetim ile ilgili tüm riskleri almaya başlamaktadır.
Vergi Oranlarının Yüksekliği: Ekonomik faaliyetlere uygulanacak vergi oranı % 0 ve %100 ola-
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rak uygulandığında vergi geliri 0 olacaktır.Çünkü % 0 oranında hiç vergi alınmamakta,%100 oranında ise
gelirin tamamı vergi olarak veriliyor demektir. Vergi oranını %0 dan başlayarak artırılması devlete gelir
sağlarken, bu oranın yükselmeye başladığı noktada vergi kayıpları başlayacaktır.Vergi oranlarını makul
ve ödenecek seviyelerde olması vergi kayıplarını azaltacak dolayısıyla denetimlerde yaşanacak zorlukları
en aza indirecektir.
Denetim Eksikliği: Türk vergi sisteminde kaynaktan kesintiler dışında vergide beyan esası uygulanmaktadır. Bu da beyanların denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Vergi denetimlerinden sonuç alabilmek
için ilgili işletmelerin belirli aralıklarla düzenli bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Mükellefler devamlı olarak denetlendikleri duygusu onların vergiye karşı daha titiz ve düzenli olmalarını sağlamaktadır.
Vergi denetimlerinin yoğun olmaması işletmelerin risk alma eğilimlerini güçlendirmektedir.
Meslek Mensupları: YMM’ler çalışma alanları içinde yaptıkları incelemeler esnasında karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili mercilere bildirmek yerine mükellefle olan sözleşmelerini feshetme yolunu seçmekte ya da onlarda suça katılıp risk almaktadırlar. Yine SMM ler defterlerini tuttukları müşterilerin belgelerinde karşılaştıkları tutarsızlıkları gelir idaresine bildirmek yerine sözleşmelerini feshetmektedirler ya
da görmezden gelmektedirler. Bu işletmelerin yasalara aykırı işlemlerini gizleme olanağı sağlamaktadır.
İşletmeden Kaynaklanan Zorluklar
Ortak veya Yöneticilerden Kaynaklı Vergi Ödememe İçin Hile Yapma Eğilimi: Bilerek ve
isteyerek işletmelere ait defter ve belgeler in tahrif edilmesi değiştirilmesi veya yanlış kaydedilmesi suretiyle menfaat elde edilmesi muhasebede hile olarak adlandırılmaktadır.
•Yöneticiler zimmetlerine geçirdikleri maddi menfaatleri gizlemek amacıyla,
•Ortaklar birbirlerini yanıltmak amacıyla,
•İşletmede gerçekleşen yolsuzlukların,yasa dışı faaliyetlerin gizlenmesini sağlamak amacıyla,
•Kamu kurum yada kuruluşlarının verdiği teşviklerden hak etmedikleri halde yararlanmak amacıyla
•İşletmelerde kar dağıtımına engel olmak amacıyla,
•Daha az vergi vermek için işletme yetkilileri muhasebe hilelerine başvurabilmektedirler.
Şirket Kurucuları ve Denetçilerinde Seçicilik: Kuruluş sermayeleri milyonlarla ifade edilen şirketler sermaye blokajı olmaksızın şoför, sekreter, kapıcı gibi hizmetlilere kurdurulabilmekte, denetçi ola-
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rak gene manav, sigortacı, kasaplar atanabilmektedir. Kayıt dışı yollara başvurmak amacıyla kurulan bu
şirketler vergi denetimlerinde büyük anlaşmazlıklara hatta çaresizliklere neden olmaktadır.
Muhasebe Hataları: Gerekli özen ve dikkat gösterilmemesi veya belge akışının yetersizliği unutma veya kasıt olmaksızın bilgisizlik nedeniyle muhasebe işlemlerinde hatalar yapılabilmektedir.
İncelemeler esnasında bu hataların tamamının tespit edildiği söylenemez.
Nakit Akışının Gerçeği Yansıtmaması: Kayıt dışı ekonomilerde genel olarak nakit para kullanımı yaygındır. Ödemelerini iz bırakmadan nakit olarak yapmaları denetim için gerekli delilleri ortadan
kaldırmaktadır.
Bu bağlamda işletmelerde nakit akış gerçeği yansıtmamaktadır. Ortak cari hesabı şirket kasası gibi
işlemekte, ücret,kira,bankadan ödenmesi zorunlu olan borç alacak ödemelerine şeklen uyulmaktadır.Faturalar bölünmekte,ücretlerin bordrolardaki tutarlarını aşan kısmı ve kiraların kontratlarda yazan
tutarların üzeri açıktan ödenmektedir.Belge üzerinden yapılan denetimlerde bu tutarların tespit edilmesi
imkansız hale gelmektedir.
Haksız Rekabet
Kayıt dışı ekonomi kapsamında faaliyet gösteren birimler diğerlerine oranla daha az veya hiç vergi
vermedikleri, kayıt altındaki işletmelerin katlandıkları ek maliyetlere katlanmadıkları için rekabet üstünlüğüne sahip olmaktadırlar. Bu durum karşısında kayıt içinde olan işletmelerde bunlarla rekabet edebilmek için kayıt dışına çıkmaktadırlar.
Ayrıca vergi denetimleri çoğunlukla kayıt altında olan mükelleflere uygulanmakta, faaliyetlerini
kayıt dışı olarak sürdürenler bu durumdan yararlanmaktadırlar.
2.2.2. Finansal Tablo Denetiminde Zorluklar
Gelir yaratan ve kamu otoritesinden gizlenen faaliyetler olarak tanımlanan kayıt dışı ekonominin,
kamu açısından bir başka zorluğu da finansal tablolar denetiminde görülmektedir. Finansal tablo denetiminde ortaya çıkan olumsuz durumlar, işletmenin faaliyet gösterdiği çevreden, işletmenin kendisinden ve
haksız rekabetten kaynaklanabilir.
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Ekonomiden ve Sektörden Kaynaklanan Zorluklar
İşletmenin faaliyet gösterdiği ekonominin içinde bulunduğu evre, sektörün finansal durumu ve sektördeki rekabetin şiddeti gibi unsurlar işletme yönetiminin hileli raporlama yapma eğilimini artırabilmektedir. Hileli raporlama olasılığı içeren finansal tabloların denetimi ise bağımsız denetçi açısından birçok güçlüğü de beraberinde getirmektedir. Örneğin, durgunluk dönemlerinde, sektörün finansal durumunun nispeten kötü olduğu dönemlerde ya da rekabetin yoğun olduğu sektörlerde rakiplerinden daha iyi konumda olduğunu göstermek ve tarafların işletmeye olan ilgilerinin azalmamasını sağlamak amacıyla, bazı
işletmeler karlarını ya da borç ödeme kabiliyetlerini olduğundan yüksek gösterme eğiliminde bulunabilirler. Özellikle kayıt dışı faaliyetlerin fazla olduğu ülkelerde, işletmelerin bu eğilimleri bağımsız denetim riskini artırır ve bazen bağımsız denetçinin hileli raporlamayı ortaya çıkarmasını engelleyebilir.
İşletmeden Kaynaklanan Zorluklar:
İşletme yöneticileri çeşitli nedenlerle bazı gelir yaratan ya da gider sonucu doğuran faaliyetlerini
kamu otoritelerinden ve işletmeyle ilişkili kişi ve kurumlardan saklayabilmektedirler. Maliye
Bakanlığı’ndan faaliyetlerin saklanmasındaki amaç verginin az gösterilmesi iken kredi verenler ve ortaklar gibi kişi ve kurumlardan faaliyetlerin saklanmasının amaçları likiditenin olduğundan iyi gösterilerek az
maliyetle borçlanmak ve karın olduğundan yüksek gösterilerek yöneticilerin performansının iyi olduğu
izlenimi yaratmak olabilir. Muhasebe manipülasyonu olarak adlandırdığımız ikinci gruptaki eğilimler, çoğu
zaman finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyen bağımsız denetçileri de etkileyebilmektedir.
Muhasebe manipülasyonu belli bir amaca ulaşmak için gelir tablosu ve bilanço kalemleri üzerinde
yapılan işlemler olarak tanımlanabilir (Demir ve Bahadır, 2007:104). Finansal tablolarda yapılan manipülatif işlemler aslında; genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, muhasebenin temel varsayımlarına ve
finansal tabloların niteliksel özelliklerine aykırılıklar şeklinde ortaya çıkmakta ve bir bakıma hem ekonomideki kayıt dışılığı beslenmekte hem de kayıt dışılığa neden olmaktadır. Muhasebenin temel varsayımları ve finansal tabloların niteliksel özellikleri UFRS/TFRS Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumuna
İlişkin Kavramsal Çerçeve metninde açıklanmıştır. Muhasebenin temel varsayımları; işletmenin sürekliliği
ve tahakkuk esası olarak, finansal tabloların niteliksel özellikleri ise ihtiyaca uygunluk, güvenilirlik, kar-
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şılaştırılabilirlik ve anlaşılabilirlik olarak sıralanmıştır (UFRS/TFRS Kavramsal Çerçeve). Şekil 1 finansal
tabloların niteliksel özellikleri arasındaki ilişkileri özetlemektedir:
Şekil 1: Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri

Kaynak: Chasteen ve diğerleri, 1998, s.46

Muhasebe manipülasyonunun ana amacı; işletme performansının ve finansal yapısının gerçekte
olması gerektiğinden farklı gösterilmesi suretiyle işletme çevresindeki yatırımcılar, kreditörler ve devlet
arasındaki refah transferinin gerçekleştirilmesi olarak ortaya çıkmaktadır (Stolowy ve Breton, 2004:6).
Muhasebe manipülasyonunun diğer amaçları ise şunlardır (Mulford ve Comiskey, 2002:5):
•İşletmenin değerini etkilemeye yönelik manipülasyonlar: Bu gruptaki manipülasyonlar;
işletmenin değerini yükseltmek ve işletmenin düşük maliyetle özkaynak sağlamak gibi kazanımlar elde
etmek amacıyla yapılan finansal tablo kalemlerinin gerçek değerinden farklı gösterilmesi çabalarını kapsamaktadır. Genellikle, işletme yönetimi şirketin değerini artırmak için, ortaklara işletmenin yüksek
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kazanma gücü olduğu izlenimi vermek istemektedirler. Bunun için, gelir tablosu kalemlerinde hileler yapılmakta; kimi zaman olağandışı ya da arızi niteliğe sahip gelirler ana faaliyet konusundan elde edilmiş gibi
gösterilmekte; kimi zaman ayrılması gereken şüpheli ticari alacak, stok değer düşüklüğü gibi karşılıklar
gizlenmekte; kimi zaman da tahakkuk etmemiş gelirler döneme ait olarak gösterilmekte ya da döneme
ait tahakkuk etmiş giderler ertelenmektedir.
•Borçlanma maliyetlerini azaltmaya yönelik manipülasyonlar: Bu gruptaki manipülasyonlar; işletmenin kredibilitesinin iyileştirilerek düşük maliyetle para piyasalarından (bankalardan) elde ettikleri borçların maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. İşletme yönetimi, borçlanma
maliyetlerini azaltmak için özellikle bilançodaki varlık ve yükümlülük kalemlerinin niteliklerini ya da
tutarlarını gerçekten farklı göstermek eğilimine girmektedirler (Wilson ve Shailer, 2007:255). Net işletme sermayesini olduğundan yüksek göstermek amacıyla, bir duran varlık kaleminin dönen varlık kalemi
olarak sınıflandırılması; ya da bir kısa vadeli yabancı kaynak kaleminin uzun vadeli yabancı kaynak kalemi olarak sınıflandırılması bilanço kalemlerinin niteliğini değiştirmeye yönelik manipülasyonlar olarak dikkat çekmektedir. Karşılıkların gizlenerek dönen varlıkların ve yükümlülükleri gerçek değerlerinden farklı
değerlerle bilançoya yansıtmak ise bilanço kalemlerinin tutarlarını değiştirmeye yönelik manipülasyonlara örnek gösterilebilir.
Muhasebe manipülasyonunda kullanılan teknikler; "Kar Yönetimi (Earnings Management)", "Karın
İstikrarlı Hale Getirilmesi (Income Smoothing)" ve "Hile (Fraud)" olarak incelenebilir (Demir ve Bahadır,
2007:111).
•Kar yönetimi: Karın daha önceden yönetici tarafından belirlenmiş ya da finansal analist tarafından tahmin edilmiş bir noktaya doğru manipüle edilmesidir.
•Karın istikrarlı hale getirilmesi: Normal kar serilerindeki dalgalanmaları genellikle iyi yıllardaki karları kötü yıllara aktararak engellemeyi amaçlayan özel bir kar yönetim türdür.
•Hile: Finansal tablo kullanıcılarını kandırmak amacıyla finansal tablolardaki tutarların veya dipnotların kasıtlı biçimde yanlış aktarılmasıdır.
Yukarıda açıklanan tekniklerin uygulanmasıyla birlikte, işletme yönetimi tarafından hazırlanan
finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına aykırılığı ortaya
çıkmakta; diğer bir deyişle gerçeğe uygun sunum engellenmektedir. Bu durumda, finansal tabloların genel
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kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına uygunluğunu incelemek ve bu konudaki
görüşünü ortaya koymakla yükümlü olan bağımsız denetim fonksiyonu, işlevini yürütmekte zorlanmakta
ve kimi zaman hileleri ortaya çıkarmakta yetersiz kalmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yakın geçmişte yaşanan Worldcom ve Enron skandalı, yöneticilerin hileli raporlama eğilimlerinin finansal tablo
denetimi yoluyla ortaya çıkartılamayabileceğini göstermektedir (Küçüksözen, 2004:4). Bazı durumlarda
ise, bağımsız denetçi müşterisini kaybetmemek gibi bir nedenle hileli raporlamaya göz yumabilmektedir.
Arthur Anderson denetim şirketinin Enron’un yıllarca muhasebe manipülasyonu yapmasına rağmen, finansal tablolarına olumlu görüş bildirmesi bu duruma bir örnek teşkil etmektedir (Süer, 2003:6).
Haksız Rekabet
Bağımsız denetim şirketleri arasındaki haksız rekabet koşulları da, finansal tablo denetimini olumsuz etkileyebilmektedir. Bağımsız denetimde haksız rekabet aşağıdaki durumlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır:
•Denetim sektöründe yaşanan yoğun rekabet, bağımsız denetim şirketlerinin müşterilerine maliyetlerini karşılayamayacakları düzeyde fiyat vermelerine neden olmaktadır. Bu durumda bağımsız denetim
şirketleri maliyetlerini azaltıp kar elde edebilmek için denetim hizmetlerinin kalitesini düşürmektedirler.
Örneğin denetçi sayısı azaltılmakta, denetim süreleri kısaltılmakta veya bazı önemli finansal tablo kalemlerinin denetimi yapılmamaktadır.
•Yasal düzenlemelere rağmen, bazı bağımsız denetim şirketleri reklam faaliyetlerine girişebilmekte
ve haksız rekabet koşullarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedirler.
•Denetim sektöründe yaşanan yoğun rekabet sonucunda, müşterilerini kaybetme kaygısını taşıyan
bağımsız denetim şirketleri, kimi zaman finansal tablolar ile ilgili görüşlerinde gerçekçi olamamaktadırlar.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kayıt dışılığın azaltılması, vergi denetimi ve finansal tablo denetiminde yaşanan zorlukların giderilmesi ve ülkemizin finansal performansının artması için her kişi ve kuruma görevler düşmektedir. Bu kişi
ve kurumlar tarafından aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
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Mali Politikalar ile ilgili
•Kayıt dışı ile mücadelede toplumsal mutabakat sağlanmalıdır,
•Gelir dağılımında adalet sağlanmalıdır,
•Servet beyanı yükümlülüğü getirilmelidir,
•Vergi yükü dağılımı adil olmalı, gelir, kurum ve katma değer vergi oranları mükelleflerce de kabul
edilebilir sınırlarda olmalı, hatta Gelir Vergisinin etkin olarak alınması durumunda Kurumlar Vergisinin
düşürülmesi tartışılmalıdır.
•Kamu hizmetlerinin miktar ve kalitesinin artırılarak kaynakların israf edildiği düşüncesinin önüne
geçilmelidir,
•Vergi afları ülke gündeminden tamamen çıkarılmalıdır,
•Önemli ölçüde işverenin üzerinde olan sosyal güvenlik yükümlülüklerinin maliyeti azaltılmalı ve
kayıt dışı istihdama yönelik tedbirler alınmalıdır,
•Bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmeli,
•Tüm seçmenler vergi beyannamesi vermelidir,
•Muafiyet ve istisnalar mümkün olduğunca sınırlandırılmalı ve vergi tabanının genişletilmelidir,
•Kanunen Kabul Edilmeyen gider kavramının kapsamı daraltılmalı ve kademeli olarak kaldırılmalıdır,
•Kamu kurumları arasında bilgi akışı ve koordinasyon sağlanmalıdır,
•Servet beyanı esası yeniden uygulanmalıdır,
•Bürokratik işlemler azaltılmalıdır,
•Risk esaslı denetim anlayışına geçilerek, vergi denetimleri artırılmalıdır,
•Uzlaşma müessesesi belge ve kayıt ile sınırlandırılmalı, vergi cezalarının etkinliğinin artırılmalıdır,
•Belge düzeni yerleştirilerek bütün gelirler gerçek usulde vergilendirilmelidir,
•Vergi ahlakı ve bilincinin yerleştirilmesi için ilk öğretimden başlayan çalışmalar yapılmalıdır,
•Belirli mal ve hizmet grupları için nakit ekonomisi sınırlandırılarak banka üzerinden ödenme zorunluluğu limitleri düşürülmelidir,
•Vergi cezalarının etkinliği artırılmalı, adil olması sağlanmalıdır,
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Teknoloji ile ilgili
•Elektronik muhasebe ve e-fatura kullanımına geçilmelidir.
•Veri analizleri kapasitesi artırılmalıdır,
•Kredi kartı kullanımı yaygınlaştırılmalıdır,
•Gelir idaresi koordinatörlüğünde hazırlanan eylem planının uygulanmasından sorumlu bir kurumsal yapı kurulmalıdır.
•Elektronik ticaret ile ilgili mevzuat teknolojik gelişmelere paralel güncellenmelidir,
•Elektronik ticarete bağlı olarak işyeri kavramı yeniden düzenlenmelidir,
İş Dünyası-Türmob ve Odalar ve Gelir İdaresi ortaklığında yapılacak çalışmalar ile ilgili
•Toplam istihdam içindeki payları göz önüne alınarak KOBİ’lerin finansal kaynaklara erişimi kolaylaştırılarak istihdam yaratma kapasiteleri artırılmalıdır.
•Stopaj suretiyle vergileme asgari seviyede tutulmalıdır,
•Gelirin ve vergi matrahlarının izlenmesi için oto-kontrol müesseseleri uygulamaya konulmalı,
•Vergi yasalarındaki geçici maddelere mümkün olduğunca az yer verilmelidir,
•Vergi yargısı, konusunda uzman kişilerden oluşturulmalıdır,
•Gelir idaresi yargıya giden uyuşmazlıkları azaltmak için gerekli önlemleri almalıdır,
•Bilirkişilik kurumu ciddi anlamda gözden geçirilmelidir,
•Yasalara, tebliğler ve BKK ile müdahalelere asgariye indirilmelidir.
•Vasıtalı (dolaylı)vergilerin payı azaltılmalıdır,
•Mali Müşavirlik mesleğinden azami ölçüde yararlanılmalıdır,
•İşyeri açılışları tek bir mercide toplanmalı, yeni işyeri açanlar belge düzeni konusunda bilgilendirilmelidir,
•Vergi yönetimi ve denetiminin etkinliği ve sayısı artırılmalıdır.
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