YENİ TÜRK TİCARET
KANUNU’NUN
FİNANS VE MUHASEBE
UYGULAMALARINA ETKİSİ
24 MART 2011
Editör: Prof. Dr. Güler ARAS

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İSMMMO Yayınları: 144
Grafik ve Uygulama: Evren GÜNAY
Baskı ve Cilt
TCC RENK ÇÖZÜMLERİ Matbaacılık Reklam San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Harmanyolu Sok. No: 9/B Mecidiyeköy – İstanbul
Tel: 347 55 56

Yayında Kataloglama Bilgisi
Aras, Güler
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun finans ve muhasebe uygulamalarına etkisi.-- İstanbul : İSMMMO, 2011
80 s.; 21 sm.-- (İSMMMO Yayınları; 144)
ISBN: 978-975-555-209-5
1. TTK -- Muhasebe 2. TTK -- Finans
657

2

Y.T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü (UFE)

YENİ TÜRK TİCARET
KANUNU’NUN FİNANS
VE MUHASEBE
UYGULAMALARINA
ETKİSİ
24 Mart 2011

Editör
Prof. Dr. Güler ARAS

Bu kitap İSMMMO’nın katkılarıyla yayınlanmıştır.

4

SUNUŞ
1

2 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni Türk
Ticaret Kanunu (TTK) reform niteliğinde değişimleri beraberinde getirmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte hayata
geçecek yeni uygulamalar ve bunun için atılacak adımlar iş dünyasının ve
ilgili meslek mensuplarının hazırlık yapmalarını gerekli kılmaktadır. Özellikle finans, muhasebe ve denetim profesyonelleri bu yeni dönemde en fazla
etkilenecek taraflar olarak bu değişime hazır olmak için daha yoğun bir
çalışma içerisindedir. Bu hazırlık sürecine somut ve nitelikli katkıda bulunmak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü (UFE) işbirliği ile “Yeni
Türk Ticaret Kanunu’nun Finans ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi” konulu geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda, özellikle
firmaların finans ve muhasebe uygulamalarında TTK’nın getireceği önemli
değişimler ve bunların uygulama süreçlerinin konunun doğrudan taraflarınca tartışılabilmesi için bir ortam oluşturmak amaçlanmıştır.
Açılış konuşmalarını YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Güler Aras, UFE Başkanı Taner Kerman’ın yaptığı toplantıda TTK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp ana tema konuşmacısı olarak
katılmıştır. Toplantının panel bölümünde, İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı Bülent Üstünel, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası
Başkan Yardımcısı Vehbi Karabıyık, konuşmacı olarak katılmış, Prof. Dr.
Mustafa Aysan oturum başkanlığı ve yorumlarıyla katkıda bulunmuştur.
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu ve benzeri
uygulamaya somut katkılar içerecek toplantılar dizisine her yıl düzenli bir
şekilde devam etmektedir. Bu toplantıların düzenlenmesinde önemli bir
misyon üstlenen YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, İşletme ve
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere üç ayrı bölümde 2000’in
üzerinde lisans 200’ün üzerinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisine
eğitim ve öğretim vermektedir. Öğrencilerin en önemli avantajlarının başında teknik bir üniversite içerisinde bulunmanın sağladığı disiplinlerarası
çalışmalar yapma olanağı gelmektedir. Fakülte verdiği eğitimle lisansüstünde de en fazla tercih edilenler arasında yer alarak eğitim ortamında
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son derece farklı ve seçkin bir yer edinmiştir. Bugün gerek lisans gerekse lisansüstü bölümlerden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde
aranan ve seçkin profesyoneller olarak başarılı bir profile sahiptir. Fakülte
nitelikli eğitim öğretim faaliyetleri yanısıra düzenlediği akademik toplantılarda gündemi etkileyen konuları ele almakta ve özgün ve sonuç odaklı yaklaşımı ile önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Aynı zamanda
sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’deki kamu üniversiteleri içerisinde
ayrıcalıklı bir yere sahip bulunmaktadır.
Bu organizasyonun diğer evsahibi olan Uluslararası Finansal Yönetim
Enstitüsü Derneği, üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek, mesleki uygulamada Finansal Yönetim mesleği ile ilgili
ahlak, gelenek ve ilkelerin, esasların ve standartların oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak üzere 20 Haziran 2006 tarihinde
kurulmuştur. Üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak,
ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vermeyi amaçlayan dernek, eğitim çalışmala rı yaparak
üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmaktadır. UFE, bu bağlamda,
mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmalar organize ederek, bu nitelikteki çalışmalara çeşitli etkinliklerle katkıda
bulunmaktadır.
Getireceği şeffaflık, uluslararası standartlarda raporlama ve denetim mekanizmaları gibi unsurlarla ülkemize yapılacak doğrudan sermaye yatırımlarını da olumlu etkilemesi beklenen yeni kanunla ilgili görüşlerin paylaşıldığı bu toplantıda elde edilen son derece önemli çıktıların uygulamaya
önemli katkılar sağlamasını umut ediyoruz.
Bu yayın “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Finans ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi” konulu toplantıda yapılan sunumları ve tartışmaları ve ardından hazırlanan toplantı sonuç raporunu içermektedir. Amacımız, güncel
konuların konunun ilgili otoriteleri tarafından nitelikli bir şekilde tartışıldığı
bir platform oluşturmak ve uygulamaya yansıyacak somut sonuçlara ulaşmaktır. Bu ve bunun gibi yayınlar bu tür toplantıların sonuçlarının kalıcılığını sağlaması açısından ayrıca önem taşımaktadır.
Bu toplantının sonuçlarının yayın haline gelmesindeki katkılarından dolayı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Güler ARAS
Mart 2011
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Taner KERMAN
Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

D

eğerli konuklar; Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği ve
YTÜ işbirliğiyle organize edilen ve TTK’nin farklı yönlerinin tartışılacağı
panelimize hoş geldiniz.
Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü finans alanında çalışan kişi ve kurumları yakından ilgilendiren konulardaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunların kamuoyunda tartışılmasına ve içeriklerinin anlaşılmasına
ön ayak olmak amacıyla kurulmuştur. Enstitümüz, bu amaç doğrultusunda faaliyet göstererek uzun vadede sektörün gelişmesine katkı sağlamayı
kendisine görev edinmiştir. Bugünkü etkinliğimizde ele alınacak olan TTK
konusu da tamamen bu prensipten hareketle tespit edilmiştir. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve emek sarf edilerek yenilenen TTK’nin bugün burada konunun önde gelen uzmanlarıyla birlikte kapsamlı olarak tartışılması
bizler için büyük bir fırsat olacaktır. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel
ekonomik krizle birlikte yeniden şekillenen rekabet ortamında işletmelerin
yaşayabilmeleri için hayati bir unsur olan karlılığı artık tek başına bir hedef
olarak belirlemek mümkün değildir. Salt karlılığın ve hisse değeri maksimizasyonunun nihai hedef olarak belirlendiği durumlarda yaşanılan olumsuz
sonuçları Enron örneğinde yakından izledik. İçinde bulunduğumuz dönem
salt karlılık olan yaratılan karlılığın uluslararası normlara uygunluğunun
sürdürülebilirliğidir. Bu da ancak şeffaflık, dürüstlük ve standartlara uygun
raporlama prensiplerinin uygulanmasıyla mümkün olur. Sürdürülebilir karlılık ve büyüme ancak şeffaflık, dürüstlük ve doğru raporlama denetleme
gibi unsurlarla desteklendiğinde, işletmelerce yaratılan değerin kalıcılığına
güven oluşturmakta ve bu şekilde de işletmelerin rekabetçiliği artmak-
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tadır. Yeni TTK getirdiği bu gibi prensiplerle ülkemiz için yeni bir dönemi
başlatmaktadır. Bu dönem ülkemiz şirketlerinin tüm dünyadaki rekabet
güçlerini artıracakları yeni bir dönem olacaktır. İnanıyorum ki kurumsal
yönetim prensiplerinin oturmasıyla birlikte bu dönem ülkemizin yetiştirdiği
profesyonel yöneticilerin sayısını bilgi ve niteliklerini daha da artıracak ve
onları diğer ülkelerin profesyonel yöneticilerinin alanlarında uluslararası
platformlarda daha da rekabetçi kılacaktır. Yeni yasanın getirdiği kurumsal
yönetişim ve şeffaflık gibi ilkeler ülkemizde doğrudan sermaye yatırımı yapacak uluslararası şirketler açısından da büyük oranda özendirici olacaktır.
Yeni yasamız bu anlamda da önemli değişiklikler içermektedir. Örneğin,
rekabet ettiğimiz ülkelerin önemli bir kısmında şu veya bu şekilde mümkün olmayan sermaye piyasasına tabi olmayan şirketlerde kar payı avansı
dağıtılması konusundaki yetkilendirmeler gibi düzenlemeler de bizim kanunumuzla gerçekleşmiştir.
Çok değerli konuklar; ekonomimiz, şirketlerimiz ve finansal alanda çalışan
değerli yöneticilerimiz açısından önemli değişiklikler getiren bu yeni dönemin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sizlere katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
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Prof. Dr. Güler ARAS
YTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği
Kurucu Eski Başkanı

D

eğerli konuklar, değerli katılımcılar, Uluslararası Finansal Yönetim
Enstitüsü Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
Finans ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi konulu panelimize hoşgeldiniz.
Herkes tarafından gözlendiği gibi, İşletmeler için son yılların en önemli hedefi; “Sürdürülebilir Rekabet” ve “Sürdürülebilir Büyüme”dir. Temel
amaç uluslararası düzeyde rekabet gücünün kazanılması ve bunun kalıcı
performansa dönüştürülmesidir.
Bunun sağlanabilmesi için beş önemli kriter önem taşımaktadır. Bunlar;
•

Uluslararası standartlar ve düzenlemelere uyum; uluslararası muhasebe ve raporlama standartları, karşılaştırılabilirlik temelinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

•

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıyor olması; hissedar, menfaat
sahipleri hakları şeffaflık hesapverebilirlik, sorumluluk, adillik ilkelerinine uyum.

•

Etkin risk yönetiminin varlığı; risklerin erken teşhisi ve yönetimi, iç
konrol sisteminin varlığı etkinlik ve verimliliği artırıcı yaklaşımlar.

•

Denetim ve gözetim mekanizmasının etkin bir şekilde çalıştırılması; bağımsız dış denetim, doğru raporlama ve doğru bilgilendirme öne çıkıyor.

•

Duyarlılık; işletmenin içinde bulunduğu çevresi için bir şeyler yapmak
gereksinimi önem kazanıyor.

13

•

Yeni TTK’da; bütün bu kriterlere ilişkin düzenlemelerin varlığını gözlüyoruz.

•

Avrupa Birliği uyum süreci, uluslararası ticaretin artan önemi ve bunun gerektirdiği standartlar, teknolojik yenilikler ve gelişmeler esas
alınmıştır.

•

Uluslararası düzenlemelerle uyumlu muhasebe standartlarını öngörmekte ve muhasebe kayıtlarının tutulması ve saklanması açısından
yenilikler getirmektedir.

•

Kurumsal yönetim ilkelerine, pay ve menfaat sahiplerine verdiği
önemle dikkat çekmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcıların en iyi şekilde korunması sağlanmaya çalışılmıştır.

•

Şeffaflık ve hesap verebilirlik Yeni TTK’nin önemli kavramlarıdır. Kamuyu aydınlatma gereği ile düzenlemeler yapılmış, önemli sorumluluklar getirilmiştir.

•

Denetim, uluslararası standartlara yükseltilmeye çalışılan en önemli
düzenleme alanlarından olmuştur. Denetim mesleğine ayrı bir önem
verilmiştir.

•

Ayrıca bütün bunlara ilave olarak, 6102 sayılı Yeni TTK, 6762 sayılı eski
Türk Ticaret Kanununa göre daha yalın ve sade bir dil içermektedir.

Bu çerçevede 12 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan
TTK reform niteliğinde son derece önemli bir değişim bir dönüşümü öngörmektedir. Yeni TTK Uluslararası Hukuk, Avrupa Hukuku ve Türk Yüksek
Mahkemelerinin içtihatları dikkate alınarak hazırlanmış çağdaş bir ticaret
kanunu olarak karşımıza çıkmakta ve işletmelerin rekabet gücünü arttırıcı
ve uluslararası normlarda temel hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran bir
yapıda hazırlandığı görülmektedir.
Değerli Konuklar,
İş ve ekonomi dünyasında getireceği bu önemli değişimler nedeniyle bir
milat olarak tanımlanan yeni TTK’nin işletmeler düzeyinde önemli değişimler ile birlikte makro düzeyde ve uzun vadede Türkiye’deki yatırım
ortamının iyileştirilmesi için de çok büyük etki yapacağı açıktır. Yatırımcının beklediği şeffaflık ve güven ortamının getirilen yeni düzenlemelerle
sağlanması uygun yatırım ikliminin oluşturulması açısından büyük önem
taşımaktadır.
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Bu çerçevede TTK’nin yasalaşması ile birlikte hayata geçecek yeni uygulamalar ve bunun için atılacak adımlar iş dünyasının ve ilgili meslek örgütlerinin gerekli hazırlık sürecini hızlandırmalarını kaçınılmaz hale getirmiştir.
Özellikle finans, muhasebe ve denetim profesyonelleri bu yeni dönemde
en fazla etkilenecek taraflar olarak bu değişime hazır olmak için daha yoğun bir çalışma içerisindedir. YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak
Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği ile birlikte düzenlediğimiz
“Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Muhasebe ve Finans Uygulamalarına Etkisi” konulu bu toplantıda, özellikle firmaların finans ve muhasebe uygulamalarında TTK’nin getireceği önemli değişimler ve bunların uygulama
süreçlerinin konunun doğrudan ilgili taraflarınca tartışılabilmesi için bir bir
ortam oluşturmayı hedefliyoruz.
Bu düzenlemenin mimarı TTK Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ünal
Tekinalp, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı
Yahya Arıkan, Istanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı
Vehbi Karabıyık, meslek örgütünün temsilcileri olarak, Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu‘nun değerli Başkanı Bülent Üstünel ve oturum başkanı
olarak Prof. Dr. Mustafa Aysan bu toplantıda değerli bilgilerini, görüş ve
düşüncelerini bizlerle paylaşacaklardır. Şimdiden onlara değerli katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.
Değerli Konuklar,
Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği (UFE) hakkında değerli
Yönetim Kurulu Başkanımız Taner Kerman gerekli bilgileri iletti. Ben de
kuruculuğunu yaptığım ve bir dönem kuruluşu sonrasında başkanlığını
yürüttüğüm ve halen de danışma kurulu üyesi olduğum derneğimiz ile ilgili kısaca şunu ifade etmek isterim. Bizler UFE’nin kurucuları olarak ulusal
ve uluslararası alanda hem mesleki anlamda hem de finans dünyasındaki
gelişmeleri izlemek gerektiği zaman ortak görüş oluşturarak, ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda,
mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmalar organize ediyoruz, bu nitelikteki çalışmalara çeşitli etkinliklerle katkıda
bulunuyoruz. Daha önce düzenlediğimiz toplantılar ve bugün burada düzenlediğimiz toplantıda iş dünyasının gündemini oluşturan bu konularda
tarafların görüşlerinin paylaşılmasını sağlayacak bir platform oluşturmayı
hedefliyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu organizasyonun bir diğer partneri ve ben İdari Fakülte Dekanı olarak düzenlediğimiz
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bu etkinliğin bir başka önemini de vurgulamak istiyorum. Bu yıl üniversitemizin 100. yılını kutluyoruz ve bu toplantı da bu çerçevede düzenlediğimiz etkinlikler arasında yer alıyor. 100 yıllık teknik bir ünivesite içerisinde
yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip genç bir Fakültenin Dekanı olarak asırlık bir
tecrübenin arkamızda olduğunun bilinci ve desteği ile yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye’nin en seçkin öğrenci gurubunun
içerisinden gelen öğrencilerimizi geleceğe hazır genç nesiller olarak yetiştirmek üzere her türlü etkin eğitim sistemlerini ve olanaklarını nitelikli eğitim öğretim kadrosu ile sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Siz burada
bulunan değerli konuklarımızın da bizi daha iyi tanımanızı, öğrencilerimizin
benzerlerinden farklı, son derece nitelikli ve donanımlı bir şekilde mezun
olduklarını bilmenizi ve hakettikleri değeri ve desteği vermenizi diliyoruz.
Değerli konuklar, değerli katılımcılar,
Son derece önemli bir konuyu ele alacağımız bu toplantının başarılı olmasını diler, siz değerli konuklarımıza burada olduğunuz için ana tema
konuşmacımız Yeni TTK’nın baş mimarı Sayın Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e,
değerli oturum başkanım Prof.Dr. Mustafa Aysan’a, panelistlerimiz; alanlarının değerli uzmanları ve yöneticileri olan, Sayın Bülent Üstünel’e, Yahya
Arıkan’a ve Vehbi Karabıyık’a değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
TBMM Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı
Komisyonu Başkanı

S

ayın Dekan, Sayın Başkan, değerli katılımcılar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. TTK tasarısıyla ilgili olarak 79 tane tartışmalı konferansa katıldım.
Tasarım kanunlaştıktan sonra katıldığım onuncu toplantıdır bu. Ama bunun
bir özelliği olduğunu hissediyorum çünkü burada hem uygulamacılar hem
de uzmanlarla karşı karşıyayım. Bu yüzden daha açık mesajlar verebileceğimi düşünüyorum. Bugünkü konuşmam TTK’nin önemli fakat bir küçük
bölümüne özgülenecektir; bu da doğrudan doğruya finansal raporlama ve
bununla ilgili olarak Uluslararası denetim ve bunun bir parçası olarak TTK
da yer alan kurumsal yönetişime ilişkin ilkelerdir. TTK’nin kurumsal yönetişim ilkeleriyle ilişkisi çok sıkı ve onu içselleştirme şeklinde gerçekleşmiştir.
Yani bu kanunda kurumsal yönetişim diye bir bölüm bulamazsınız, bu davranış yasasının kurallarını burada bir sıra halinde göremezsiniz. Ama çeşitli
noktalarda bu ilkelerin kanun tarafından içerildiğini ve kanunun ayrılmaz
bir parçası olduğunu görürsünüz. İşte bu noktalardan bir tanesi de bugünkü konuşmanın konusudur.

Türkiye’de şirketler hukuku denince büyük bir kesim tarafından sadece
bu 500 şirket algılanmaktadır. Türkiye’de birçok kimse düzenleme
yapılması istenirken sadece bu 500 şirketin dikkate alınması lazım
geldiği görüşündedir ve bu görüşte olanların sayısı az değildir. TTK
Komisyonu ilk önce kesin olarak bu görüşü reddetmiştir.
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Konuşmama başlarken başka konuşmalarda da olduğu gibi bir istatistik
vermek istiyorum. Bugün Türkiye’de 95 bin tane anonim şirket vardır. 700
bin adet de limited şirket bulunmaktadır. Bu çok büyük bir rakamdır ama
daha çarpıcı olanı, 95 bin adet anonim ortaklıktan sadece 500 ünün veya
bu rakamın biraz üstünde olan kısmının halka açık olmasıdır. Biraz daha
meseleye yakından bakacak olursak halka açık bu 500 civarındaki anonim
şirketin sadece 250-280 tanesinin hisse senetleri borsada işlem gören gerçek anlamda halka açık anonim şirket olduğunu tespit ederiz. Türkiye’de
şirketler hukuku denince büyük bir kesim tarafından sadece bu 500 şirket
algılanmaktadır. Türkiye’de birçok kimse düzenleme yapılması istenirken
sadece bu 500 şirketin dikkate alınması lazım geldiği görüşündedir ve bu
görüşte olanların sayısı az değildir. TTK Komisyonu ilk önce kesin olarak bu
görüşü reddetmiştir.

Yeni TTK Resmi Gazete’de yayınlandı ama bir buçuk yıl sonra yürürlüğe
girecektir. Bu Komisyonun tamamı ile dışında olan bir uygulama
süresidir. Komisyon kanunun bu kadar uzun bir intibak süresine terk
edilmiş olmasını gerçek sebebini bilmemektedir.
Bir Ticaret Kanununun şirketlere ilişkin düzenleme yapan uzmanları
Türkiye’de bulunan bütün şirketleri göz önüne alarak düzenleme yapmak
mecburiyetindedirler. Aksi halde yapılan düzenleme ülkeye yabancı bir düzenleme haline gelir. Bu sözlerime önem vermenizi rica ediyorum çünkü,
önümüzdeki aylarda veya yıllarda TTK’nin uygulamasından sıkılanlar bunun
daha az sayıdaki şirkete uygulanması görüşünü dile getireceklerdir. Niçin
bütün şirketler nazar-ı itibara alınmıştır? Bunu da size ayrıca izah edeceğim
ama bu noktadan hemen asıl vermek istediğim mesaja gelmek istiyorum.
Kanun 5 yılda hazırlanmıştır. Hazırlık için her on günde bir Ankara’da 3 gün
süren toplantı yapılmıştır. 673 celse yapılmıştır. Bunların hepsi 5 saat sürmüştür. Bu tartışmalar veya çalışmaların dışındaki çalışmalarsa, 6 tane alt
komisyonun kendi arasında çalışıp tasarının kendileriyle ilgili bölümlerini
hazırlamalarıdır. Bu mesai dikkate alınırsa bunun çok yoğun bir çalışma
sonucunda ortaya çıktığını görürüz. Mesaj şudur: Kanun mecliste 16 yıl
tartışıldıktan sonra 13 Ocakta kabul edilmiştir, 14 Şubatta Cumhurbaşkanı
tarafından onaylandı, Resmi Gazete’de yayınlandı ama bir buçuk yıl sonra
yürürlüğe girecektir. Bu Komisyonun tamamı ile dışında olan bir uygulama süresidir. Komisyon, Kanunun bu kadar uzun bir intibak süresine terk
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edilmiş olmasının gerçek sebebini bilmemektedir. Ama Komisyonu buran
asıl nokta Kanunun taşıyıcı kolonlarından olan internet sitesinin uygulama
süresinin genel uygulama süresinden de bir sene sonraya atılmış olmasıdır.

Bilgi toplumu hizmetleri bir slogan değil, bir hukuki terimdir. Bilgi
hizmetleriyle kastedilen; doğru bilgiye toplumun ulaşabilmesi demektir.
Bilgi toplumu, bilgili toplum değil, kendisine bilgi verilen, verilen
bilginin sınandığı, denetlendiği ve ulaşmak isteyenin de engellenmeden
bulunduğu yerden ulaşabildiği bilgi demektir.
Önemli olduğu için bu “taşıyıcı kolon” üzerinde durmak istiyorum. 1970’li
yıllar kamuyu aydınlatma yılları idi. İlke, o zaman kamuyu aydınlatma ilkesi
idi. Yani İngilizce “disclosure” ilkesi. Bu ilke, pasif bir kamuyu aydınlatmaya işaret ediyordu. Şöyle ki, mali tabloyu inceleyecek okuyucu esasında
tabloyu bulmak mecburiyetinde, tablonun bulunduğu yere gitmek mecburiyetindeydi. Gerçi 500 şirketin tablosu yayınlanıyordu ama bunlar da özet
tablolar olduğu için bir sonuç elde edilemiyordu. Bu kanun, 95 bin anonim
ortaklığın ve 700 bin limited şirketin her birinin bir internet sitesi açmasını,
bir internet sitesi var ise bu sitenin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemesini öngörmüştür. Bilgi toplumu hizmetleri bir slogan değil,
bir hukuki terimdir. Bilgi hizmetleriyle kastedilen; doğru bilgiye toplumun
ulaşabilmesi demektir. Bilgi toplumu, bilgili toplum değil, kendisine bilgi
verilen, verilen bilginin sınandığı, denetlendiği ve ulaşmak isteyenin de
engellenmeden bulunduğu yerden ulaşabildiği bilgi demektir. İnternet sitesine sınırlı bir şekilde olmamak üzere şu içerikler konacaktır. Şirketin bütün
mali tabloları, 5 yıl orada kalacaktır. Mali tablo dediğimiz zaman Türkiye’nin
bugüne kadar bildiği ve kabul ettiği iki tablo kastedilmemektedir, dört tablo
ve ekleri kast edilmektedir. Bu dört tablo da bilanço, gelir tablosu, nakit
akım tablosu ve özvarlık değişim tablosudur. Buraya hem yönetim kurulu
faaliyet raporunun, hem denetçi raporlarının, hem genel kurulu toplantıya
çağırma davetinin gündeminin ve diğer genel kurul belgelerinin konulması
mecburidir. Kanun 20’ye yakın içerik saymıştır ama bununla sınırlı değil
konulacak hususlar. Buraya o içerikleri koymamak, o içeriklerin ilgili olduğu
kararları başka bir denetleme yapmadan hukuken sakat kararlar olarak ya
iptal edilebilir ya da batıl kararlar olarak nitelendirilmiştir.
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Türkiye’de zamanın gelip gelmediğini ölçen “zaman ölçücüler” vardır.
Ölçerler, bakarlar ve zamanın gelmediğine karar verirler. Uzmanların
bundan sonra nasıl bir zaman öngöreceğini ben bilmiyorum ama onların
ellerindeki aletlerin doğru olmadığını, bu ilkelere inananların karşı
çıkarak ispatlama imkanları vardır.
Arkadaşlar ekonominin yeni adamı tablo okuyucusudur. Komisyon, tablo
okuyucusunu yatırımcıdan çok daha geniş bir kavram olarak anlamaktadır.
Bu tabir Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) kullandığı
tabirdir ve mevcut yatırımcıları değil, potansiyel yatırımcıları değil, ikna
edilecek yatırımcıları da kapsayacak genişliktedir. Türkiye’de zamanın gelip
gelmediğini ölçen “zaman ölçücüler” vardır. Bu söz benim sözüm değil
Prof. Hirch’in sözüdür. Ölçerler, bakarlar ve zamanın gelmediğine karar verirler. Bu bir yıllık erteleme de bu uzmanlarca tespit edilmiştir. Uzmanların
bundan sonra nasıl bir zaman öngöreceğini ben bilmiyorum ama onların
ellerindeki aletlerin doğru olmadığını, bu ilkelere inananların karşı çıkarak
ispatlama imkanları vardır.

Ben de bugün hala bu meseleyi en yakından takip etmiş bir insan olarak,
bu ertelemeyi Meclis aldı, ama kimlerin telkin ettiğini bilmiyorum.
Hirch ile ilgili hatıram şu: konuyla ilgisi olduğu için anlatıyorum. Ben doçentlik çalışmalarımı kendisinin yanında yaptım. Sıfatım “torun asistan”dı.
Çünkü Halil Aslanlı’nın 33 yılında kendisinin ilk asistanı olduğunu biliyorsunuz. Ben de Aslanlı’nın asistanı olarak Hirch’in yanına gitmiştim. Bugünkü kanunumuzda bildiğiniz gibi Murakıb denilen, hiçbir kalitesi olmayan,
aranmayan şahıslar murakabe yaparlar. Finansal tabloları incelerler. Türkiye’deki kalitesizliğe önem veren bu hüküm kadar sadıkane uygulanan bir
hüküm olmamıştır. Türkiye hükmü gayet iyi anlamış ve hiç kalitesi olmayan
insanları 50 yıl süreyle denetçi olarak seçmiştir. Hirch tasarıyı hazırladığında denetçi olacak kimselerin o zamanki okullardan yüksek ticaret, iktisat
veya siyasal bilgilerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartını aramıştır.
Hirch’e, zaman ölçenler, “zamanı daha gelmedi” demişlerdir. 1980 yılında,
yani Hirch’in yanındaki çalışmalarımdan çok sonra, 7 yıllık profesör olduğum bir dönemde Hirch’e gittim. Bana demişti ki, “zamanı gelmemiştir, ve
zaman gelmeyecektir”. Bazı şirketler için zaman gelebilir. Ama Türkiye’de
bütün denetlenmesi gereken şirketler için zaman gelmeyecektir. Ben bunu
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bizzat yaşadım. Bana da ikazı olmuştu; böyle şahıslarla karşılaşırsan onlara
inanma. Bu şahısların özellikleri görünmez olmalarıdır. Ve ben de bugün
hala bu meseleyi en yakından takip etmiş bir insan olarak bu ertelemeyi
Meclis aldı, ama kimlerin telkin ettiğini bilmiyorum. Konuşmamın birinci
mesajı budur.

Komisyon pek az hedef tespit etti. Çünkü, hedefler kendilerini dayatmıştır.
Bugün üzerinde duracağım iki hedef var: Komisyon bunu hemen tespit etti
o da şu: Türk işletmeleri Uluslararası piyasaların “dilini” konuşmuyor.
Uluslararası piyasaların dilini konuşmak için Türk işletmelerinin
Uluslararası piyasaların anlayacağı dilde finansal tablo hazırlamaları
icap eder.
İkinci mesajsa şu: Komisyon, bu kanunun, 1535 maddelik kanunun 1100
maddesini yeniden yazdı. Yani bunlar yeni mekanizma ve kurumların maddeleridir. Ve Komisyon pek az hedef tespit etti. Çünkü, hedefler kendilerini
dayatmıştır.

Türkiye’deki her işletme IFRS veya UFRS diye adlandırdığımız uluslararası finansal raporlama standartlarını uygulamayacaktır. Bunlar büyük ölçekli şirketler içindir. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde yine uluslararası nitelikte olup yine piyasaların dilini aksettiren KOBİ lere ilişkin
standartlar uygulanacak. Bu standartlar Türkiye Muhasebe Standartları
dediğimiz ama esasında uluslararası finansal raporlama standartlarının
özdeşi olan standartların daha basit şeklidir.
Üçüncü grup mikro işletmeler. Mikro işletmelere Türkiye muhasebe kurulu KOBİ’lere ait standartlardan hangilerinin uygulanmasını uygun
görmüşse o standartlar uygulanacaktır.
Bugün üzerinde duracağım iki hedef var. Komisyon bunu hemen tespit etti
o da şu: Türk işletmeleri uluslararası piyasaların dilini konuşmuyor. Uluslararası piyasaların “dilini” konuşmak için Türk işletmelerinin Uluslararası
piyasaların anlayacağı “dilde” finansal tablo hazırlamaları icap eder. Yani
kısaca bu “dil”, uluslararası raporlama standartlarıdır. Halbuki, Türkiye’de
bugün hala 300-500 şirketi bir kenara bırakın, finansal tablolar Vergi Usul
Kanunu’nun vergi amaçlı, çok eskimiş standartlarına göre hazırlanmaktadır. Tabi, bunlara standart demek mümkünse… Ve bu hükümler de 1940
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tarihli bir Alman vergi usul kanununun ilgili hükümlerinden alınmıştır. Onun
için Komisyon, bütün anonim şirketler için, küçük-büyük açık veya kapalı,
tüm anonim şirketler için bu raporlama standartlarını mecburi hale getirmiştir. Bunun bir takım nüansları var. Türkiye’deki her işletme IFRS veya
UFRS diye adlandırdığımız uluslararası finansal raporlama standartlarını
uygulamayacaktır. Bunlar büyük ölçekli şirketler içindir. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde yine uluslararası nitelikte olup yine piyasaların dilini aksettiren KOBİ lere ilişkin standartlar uygulanacak. Bu standartlar, Türkiye
muhasebe standartları dediğimiz ama esasında uluslararası finansal raporlama standartlarının özdeşi olan standartların daha basit şeklidir. Demek
ki ikinci grubu KOBİ’ler teşkil edecek, üçüncü grup mikro işletmeler. Mikro
işletmelere Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) KOBİ’lere ait
standartlardan hangilerinin uygulanmasını uygun görmüşse, o standartlar
uygulanacaktır. Bunun bir istisnası yok. Burada bir problem var ki orada
da size bir mesaj var. Türkiye’de özerk kuruluşlar her kuralı kendi koymak istiyor. Çok başlılık onlar için hiç önemli değil. Onun için Türkiye’de
özerk her kuruluş kendi muhasebe standardını kendi koymak istiyor. Yakın
zamana kadar Maliye’nin standartları vardı. Bugün SPK standartları var.
Yakın zamana kadar BDDK’nın kendi standartları vardır. Kanunlaşma ve
hazırlık süreçlerinde bu standartların kabulünde büyük zorluklarla karşılaşmadık. Ama herkese Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun standart koyma yetkisini kabul ettirirken güçlüklerle karşılaştık. Güçlüklere
uğadığımız kanun maddesi şudur: 88. Maddenin 2. Fıkrası “Bu standart
düzenlemeleri, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara milletler arası piyasalarda geçerlilik kazandırmak amacıyla uluslararası finansal
raporlama standartlarına uyumlu olacak şekilde yalnız Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve yayınlanır.” En son dakikaya
kadar mücadele edildi bu madde için ama bu maddenin hemen altında
yer alan madde şu: “Kanunlarla belirli alanları düzenlemek ve denetlemek
üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar - SPK, Enerji Piyasası Kurulu,
BDDK ve bunun gibi tüm kurumlar, yarın bunlara yenileri eklendiğinde de
onlar,- Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun onayını almak şartıyla kendi alanları için geçerli
olacak standartlar koyabilirler.” Bu imkan var ama Türkiye’de kimse bu
onayı almayı kabul etmek istemiyor. İlk önce bunun için görüşünü sorabilir,
yapılan teklifleri söylüyorum: görüşünü sorup, kanaatini alabilir, ben ısrar
ettikçe olumlu kanaatini almak mecburiyetindedir gibi hükümler getirmek
istediler. Bu son dakikaya kadar mücadele edilen bir hükümdür ve bunun
devam edeceğinden eminim. Yalnız BDDK çok büyük bir olgunlukla kendisi
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doğrudan doğruya bu standartları uygulayacağını söylemiş, 37. Maddesindeki bu yetkiyi kullanmıştır ve halen Türkiye Muhasebe Standartlarını
uygulamaktadır. Ama, ileride uygulanır mı? Onun için çok emin değilim ve
vermek istediğim mesaj da bu.

Avrupa standartları demode. Avrupa’da hiçbir işletme bu standartlar
dolayısıyla New York Borsasına kote olamadı.
Bu kanun piyasaların dilini konuşmak meselesine o kadar önem verdi ki,
gene 88. maddenin son fıkrasında şöyle bir hüküm yer alıyor: “Türkiye
Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hallerde ilgili oldukları alan
dikkate alınarak 4. fıkrada yer alan düzenlemelerle ilgili de hüküm bulunmadığı taktirde milletlerarası uygulamalarda genel kabul gören muhasebe
standartları kullanılır.” Burada atıf yapılan, doğrudan ABD Genel Kabul Gören Muhasebe Standartlarıdır.
Şimdi Kanunun nasıl oluştuğuna dair bir hatıramı daha anlatacağım: Biliyorsunuz AB 1978’den beri şirketlere ilişkin 3 yönerge uyguladı. Bunlardan
birincisi; 4 numaralı, anonim şirketlerin hesaplarına dair yönergedir. Yani
solo hesaplar. İkincisi; 7 nolu, konsolidasyon hesaplarına dair yönergedir.
3.’sü ise; 8 nolu, denetçinin standart ve niteliklerine ve uyacağı ilkelerine
ilişkin yönergedir. 2002 yılında Komisyon 160 maddelik bir muhasebe bölümünü TTK’ye koydu. Bunların tümünü ben tercüme edip kaleme aldım ve
bunlar 4 nolu yönergeyle 7 nolu yönergeyi aksettiriyorlardı. O sıralar, şimdi
profesör olan Avrupa’ya gidecek olan bir öğrencim bana dedi ki Avrupa’da
Hamburg Üniversitesi’nde Prof. Hobbes diyor ki; “Tekinalp’e söyle bu standartları almasın. Avrupa standartları demode. Avrupa’da hiçbir işletme bu
standartlar dolayısıyla New York Borsasına kote olamadı.” Konumuz olduğu için anlatıyorum. Uluslararası dili konuşmak ne kadar önemli onu anlatıyorum. Hocam siz bunları aldınız ama bizzat Almanya’dan böyle diyorlar
dedi. Bundan bir ay geçti, bu kez Zürich Üniversitesi’nden Peter Nobel,
“Türkiye’ye geliyorum sizinle konuşmak istiyorum” dedi. Buluştuk ve bana
dedi ki, “sakın AB standartlarını alma eğer alırsan Türk piyasasında kalırsın
hiçbir işletmen uluslararası piyasalara kote olmaz.” Ne yapayım dedim,
bir cümle yazacaksın dedi. US GAAP, yani Genel Kabul Gören Muhasebe
Prensipler yani Amerika. Ben böyle bir cümle yazamam dedim. Türkiye’de
böyle bir cümle yazılamaz. O zaman sen de kendi piyasanda kalırsın dedi
ve gitti.
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Kurul müthiş bir iş çıkardı. Tüm standartları tercüme ettirdi ve bunlara
dayanan Türk standartlarını çıkardı...
Yalnız şu an bizim mevzuatımızda Türkiye muhasebe standartlarına hayat
veren bir hüküm gibi hüküm yok. Hangi konuda denetleme standartları
koyacak olan kuruluş yok.
Lizbon Zirvesinde Avrupa 7 nolu standardının mecburiyetini kaldırdı ve dedi ki AB
üyeleri uluslararası raporlama standartlarının konsolidasyona dair hükümlerini uygulayacaktır. Ben Lizbon Kararını okuduğumda kendime geldim ve
Adalet Bakanlığına bir mektup yazıp, şimdi burada bulunan değerli arkadaşım Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu başkanıyla iki yardımcısının
Komisyona üye gelmesini istedim. Onlar geldi ve bir gecede 160 maddeyi
attırdılar ve IFRS’ler bu şekilde girdi. Benim ilk sorum onlara şuydu: “biz
sadece konsolidasyona ilişkin olanları mı alalım?” Dediler ki, “hayır, bunlar
ötekisini de değiştirecekler, göreceksin. Sen soloları da al.” Bugün bu dili
konuşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Kurul müthiş bir iş çıkardı. Tüm
bunları tercüme ettirdi ve bunlara dayanan Türk Muhasebe Standartlarını
çıkardı. Bu piyasaların dilini konuşmanın ikinci yolu da bağımsız denetim ve
uluslararası denetleme standartlarına göre denetimdir ki bu da gelmiştir.
Yalnız şu an bizim mevzuatımızda Türkiye Muhasebe Standartlarına hayat
veren bir hüküm gibi hüküm yok. Hangi konuda denetleme standartları
koyacak olan kuruluş yok. Bu yüzden Kanunun geçici 2. maddesine şu
hüküm koyuldu:
“Kamu tüzel kişiliğini haiz, Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar -hiç boşluk bırakmak istemiyoruz, bu kurulacaktır- 397’inci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları, Türkiye Muhasebeciler Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir
kurul tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olacak şekilde belirlenir. “

Denetçi yerinden ve internetten denetlenecek. Komisyon olarak yerinden
denetime hiç önem vermiyoruz. Çünkü tecrübeler, özellikle vergi alanındaki tecrübeler, yerine giderek yapılan denetimin yapılamadığını ortaya
koymuştur.
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Sistemimizin 3. ayağına gelelim. Enron skandalından sonra denetçinin
de gözetlenmesiyle ilgili supervision kurumları kurulmuştur. Bu kurumlar
Türkiye’de de kurulacaktır ve bunun için de geçici 3. Madde düzenlendi. O
madde diyor ki:
“Kamu adına denetleyici tüzel kişiliğe haiz bir üst kurul faaliyete geçinceye kadar denetçilerin denetlenmeleri bu kanun hükümleriyle standartları
amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için denetçiler yerinden ve internetten denetlenirler” ve bu kurum faaliyete geçinceye kadar Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirler. Burada da bu boşluk olmasın diye Sanayi
ve Ticaret Bakanlığına bu görev şimdi verilmiştir. Bu hükümde önemli bir
görev var: denetçi yerinden ve internetten denetlenecek. Komisyon olarak
yerinden denetime hiç önem vermiyoruz. Çünkü tecrübeler, özellikle vergi alanındaki tecrübeler, yerine giderek yapılan denetimin yapılamadığını
ortaya koymuştur. Uluslararası uygulamada bu denetleme şu şekilde yapılmaktadır ki, biz de internet derken bunu kastediyoruz. Her ay denetçiler
için bir form internete konulacak bu form her ay değişecek. Denetçi denetimini yaptığı her şirket için her ay bu formu dolduracak. Eğer denetlemeye hemen başlamamışsa ve fiilen yapmıyorsa yani işin içinde değil ise,
formu dolduramayacak. Birinci ay şu ve ya bu şekilde doldurduysa ama
bunu aklına geldiğince yaptıysa, ikinci ay ve devamında dolduramayacak
ve denetleme raporu buna göre yazılacaktır. Zaman ölçerler bunun için de
zamanı değil demektedirler ama bu muhakkak yapılmalı.

Bugün kadük olacağını tahmin ettiğim bir kanun tasarısı TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonunda yer alıyor. Bunu, hiç ilgisi olmadığı halde Maliye
Bakanlığı hazırladı ve bu tasarı iki tane birbirinden bağımsız kurumu
birleştiriyor. Yani denetleme standartlarını koyan kurum ile denetçiyi
gözetleyecek olan kurumu aynı çatı altına aldı. Bu, Avrupa Topluluğunun
7 nolu önergesine açıkça aykırıdır.
Şimdi söylediğim bu 3 müessese hakkında bir şey daha söyleyeyim. Bugün
kadük olacağını tahmin ettiğim bir kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda yer alıyor. Bunu, hiç ilgisi olmadığı halde Maliye Bakanlığı
hazırladı ve bu tasarı iki tane birbirinden bağımsız kurumu birleştiriyor.
Yani denetleme standartlarını koyan kurum ile denetçiyi gözetleyecek olan
kurumu aynı çatı altına aldı. Bu, Avrupa Topluluğunun 7 nolu önergesine
açıkça aykırıdır. Ayrıca burada internetten denetime yer verilmemiş. Onun
için Komisyonun düşündüğünün aksine gayet kalabalık bir kadro vardır. O
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kadro da Anadolu’ya her yere gidip yerinde denetim yapmak için düşünülmüştür. Ben oraya davet edildim. TÜRMOB’un inisiyatifiyle davet edildim.
Ben anlattığımda orada herkes uygunsuzluğu gördü ve başkan bana dedi
ki siz bunu kendinizce tadil edip bize getirin. Fakat araya bildiğiniz gibi
TTK’nin hiç ele alınmadığı bir dönem girdi. Ama o kanun seçimden sonra
ele alınacaktır. Bunu da bilin. Arkadaşlar, denetleme bağımsız denetleme
kurumları tarafından yapılacak.

Bu hükmün anlamı şu YMM ve SMMM tarafından yapılan denetleme
geçicidir. Tespit edilen politika şirketlerdir. Bağımsız denetim kurumlarıdır.
Bunu biz bir politika olarak uygulamak istiyoruz.
Eğer biz bu denetlemede muvaffak olamazsak bir kanun çöker. TTK
çöker, Bundan emin olun.
Kanundaki hüküm şöyle başlar: denetleme bağımsız denetleme kurumları
tarafından yapılacaktır. Ancak, orta ve küçük ölçekli işletmeler, böyle bir
kurum yerine en az bir YMM veya bir SMMM tarafından denetlenebilir. Bu
hükmün anlamı şudur: YMM veya SMMM tarafından yapılan denetleme
geçicidir. Tespit edilen politika şirketlerdir, bağımsız denetim kurumlarıdır.
Bunu biz bir politika olarak uygulamak istiyoruz. Burada vereceğim mesaj
şu: 95 bin anonim, 700 bin limited şirket var. Bu şirketlerin 400 bin tanesi
“hayat standardı” dediğimiz, 5 bin lira sermayeli, ama geriye 300 bin tane
limited şirket kalıyor. Bu, Avrupa için büyük bir pazar. Ben ne zaman
Brüksel’de toplantıya gitsem, hep bu pazarla ilgili sorulara maruz kalırım.
Eğer biz bu denetlemede muaffak olamazsak bir kanun çöker. TTK çöker.
Bundan emin olun. AB Türkiye’den mesleklerin serbest dolaşımı ilkesine
dayanarak buranın Avrupa’ya açılmasını ister ve buraya bugün ilk ona giren büyük şirketler değil 4-5 kişilik küçük Avrupa denetleme şirketleri dolar. Sonuçta bu piyasa bize kapanır ve biz tekrar defter ve muhasebe tutma
işleriyle uğraşırız. Bunu muhakkak bilmeliyiz.

Esas işleri ticaretin, sanayinin ve hizmet sektörünün organizasyonu ve
denetlenmesidir. İtilaf çözmek değil.
Ben Sayın Aras’a teşekkür ederim Kanun için çok övücü şeyler söyledi ama
şunu da söyleyeyim ki, bu kanunu başarıya ulaştıracak olan hakimler de-
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ğil, hakimler 4’üncü 5’inci sırada geliyor. Çünkü TTK itilafları çözen kanun
olarak 4. sırada yer alıyor. Esas işleri ticaretin, sanayinin ve hizmet sektörünün organizasyonu ve denetlenmesidir. İtilaf çözmek değil. Bizim zayıf
olduğumuz nokta nerede?

Dünya bankası bana “Kanun ne durumda?”diye brifinge geldi. Her geldiklerinde bana sordular; “bu denetçilerle siz bu işi yapabilecek misiniz?” diye. TÜRMOB bu işin bilincinde. O yüzden TÜRMOB bu şahısları
IFRS’ye hazırlayıcı çalışmalar yapıyor.
Şimdi onu da anlatacağım. YMM ve SMMM olarak 36 bin tane denetleme
elemanı var. Bunun 3 bin tanesi YMM, 33 bin tanesi de SMMM’dir . Ama
bunların çok büyük çoğunluğu vergi denetiminden geldi. Hiç aksatmadılar, 3 ayla 6 ay arasında Dünya Bankası bana ”Kanun ne durumda?” diye
brifinge geldi. Her geldiklerinde bana sordular; “bu denetçilerle siz bu işi
yapabilecek misiniz?” diye.

Önemli olan burada, yazılımdır. Yani Ticaret Bakanlığı muhakkak suretle parasını verip, telifini ödeyip denetleme programları almalı ve bence
bunları denetçilere bedava vermeli.
TÜRMOB bu işin bilincinde. O yüzden TÜRMOB bu şahısları IFRS’ye hazırlayıcı çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarla netice alacağız, adım bile önemli
ama bence bunu Ticaret Bakanlığındaki başkanlık yaptığım ikincil düzenlemeler toplantısında da söyledim, önemli olan burada yazılımdır. Yani Ticaret Bakanlığı muhakkak suretle parasını verip, telifini ödeyip denetleme
programları almalı ve bence bunları denetçilere bedava vermeli. Size şöyle
söyleyeyim: Medeni Kanun 1926’da yürürlüğe girdiğinde her hakime, avukata kanun bedava yollandı. Benim rahmetli babam hem öğretmen, hem
hukukçuydu. Onlara smokin yollanmıştır. Bu madem ki bir devrim kanunu
olarak mutala ediliyor, bu tip masraflar büyütülmemeli. Ben Bütçe Komisyonunda dedim ki, bu gözetimle ilgili kanunun arkasına telif ücreti olacak
tahsisat koyun. Hepimiz bunu bilelim. Bunu en önemli kimselere yaptırmalı
ve dağıtmalıyız. Ne yaparsak yapalım IFRS’ler Türkiye’de biliniyor olsaydı
bile tekdüze bir uygulama için buna ihtiyaç var.
Peki bu nasıl bir denetim? Bunu da görelim. Bağımsızlığa çok önem veriyor. Bağımsızlığa önem verirken bir nokta açık kalmıştır. Bu bilerek açık
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bırakılmıştır. Eğer kurul varsa belli sürede rotasyon vardır. Alışkanlık yaratıp
hizmet veren kimsenin hizmet alana yakınlaşmasından doğacak tehlikelerden korunması için. Ama kanunda açıkça YMM ve SMMM’ler için rotasyon öngörülmemiştir. Ama bağımsızlık ilkesinin içinde bu da vardır. Eğer
bu ikincil düzenlemelerle getirilirse hiç kimse buna şaşmamalı. Ama şunu
söyleyeyim ki, üç ya da iki kişi bir araya gelip bir denetleme şirketi kursak
kanunda yer alan partner denetimi dolayısıyla problem ortadan kalkabilecek haldedir. Kanunda 16 madde halinde bağımsızlığı sağlayıcı hükümler
getirildi. Bunların teferruatına girmeyeceğim. Genel ilkelerden bir tanesi
şudur: nasıl hakim teminatı vardır, bugün Kanun denetçi teminatını kabul
etmiştir. Denetçi teminatı demek, denetçinin ona bu işi veren şirket tarafından görevden alınamaması demektir. Görevden alınabilmek için Kanunda
öngörülen prosedüre göre haklı sebeplerin varlığında dava açılması icap
eder. İkinci ilke de; denetçi görevi bırakamaz. Olmaya ki hasta olsun ya
da ehliyetini kaybetsin veya kendisine haklı sebeplerin varlığında görevden
alınma davası açılsın. Demek ki Kanun bunu bir süreç kabul etmekte ve
bu sürecin kesilmesini istememekte, görevin ifasını istemektedir. Üçüncü
ilke; her yıl yeniden denetçi seçilmesi ilkesidir. Yani denetim sözleşmesi
bir yıldan fazla süreyle yapılamaz. Bununla her iki tarafa da ilişkiyi bir kez
daha dikkate almak esası getirildi. Denetçinin görüşlerini dörde ayırabiliriz.
Denetlemenin içeriğine geçmeden önce.

Genel ilkelerden birisi; Kanun denetçi teminatını kabul etmiştir. Denetçi
teminatı demek, denetçinin ona bu işi veren şirket tarafından görevden
alınamaması demektir..
İkinci ilke de; denetçi görevi bırakamaz. Demek ki Kanun bunu bir süreç
kabul etmekte ve bu sürecin kesilmesini istememekte, görevin ifasını istemektedir. Üçüncü ilke; her yıl yeniden denetçi seçilmesi ilkesidir.
Birinci olumlu görüş; Denetleme sonunda raporuyla birlikte ya da raporundan ayrı olarak görüşünü yazarken eğer yaptığı denetimde gördükleri
ve denetim sırasında elde ettiği bilgilere göre şirketin muhasebesi eğer
standartlar ve kanuna uygun tutulmuşsa olumlu görüş verir. Olumlu görüş
alan finansal tablolara dayanarak her türlü karar alınabilir. Kar dağıtılabilir, kısmen dağıtılabilir, yedek akçeye ayrılabilir, vs. Zarar ise zarara ilişkin
tedbirler yapılabilir.

30

İkincisi olumsuz görüş; Eğer olumsuz görüş alınmışsa o finansal tablo hukuken yoktur. Ona dayanarak hiçbir karar alınamaz. Böyle bir karar alınmışsa, yönetim kurulu o gün en geç bir ay sonraya toplantı yapılmak üzere
genel kurulu çağırır ve kendisi yönetim kurulu olarak bir ay sonra genel
kurul günü etkili hüküm ifade etmek üzere istifa eder. Kanun, burada hiçbir
ceza öngörmüyor. Bunu bilhassa Ticaret Bakanlığına anlattım. Yeni gelen
kurul tek bir karar alabilir: yeni bir yönetim kurulu seçmek ve bu yönetime
olumlu görüş alacak bir muhasebe kurmak görevini vermek. Kanun burada
eğitici bir rol oynamak istiyor çünkü Komisyon 95 bin şirketin birçoğunda
denetlenecek kumaş bulamayacağından emin. Bu limited şirketler içinse
çok daha belirgin. Onun için demek ki olumsuz görüş aldın, suç duyurusunda bulun, tahkikat yap gibi şeyler düşünmüyoruz. Bizim burada arzu
ettiğimiz, o şirkette standartlara uygun finansal tablo hazırlanacak bir
muhasebe teşkilatının kurulmasıdır. Eğer olmuyorsa, o da istifa edecek
ötekisi gelecek. Ama unutmayın bu şirket, finansal tablo çıkaramadığı için
hiçbir iş yapamayacak duruma gelecektir. Onun için en acil nokta, onun
bunu gerçekleştiriyor olmasıdır.
Üçüncüsü kaçınma; Kaçınma görüş ayrılığı dolayısıyla verilen bir görüş
değildir. Kaçınma, eğer denetçi tehdit edilmişse, fiziksel olarak çalıştırılmamışsa, kendisine muhasebe ve belgeler açılmamışsa veya çalışabilecek
alan daraltılmışsa yani fiilen çalışamıyorsa kaçınma verir ve kaçınma olumsuz görüşe eşdeğerdir.

Şimdi burada size vermek istediğim bu mesajı sizden ziyade, denetlemeyi
yani süpervizyonu yapacak olan, denetçiyi denetleyecek olanlara vermemiz gerekli.
Dördüncüsü sınırlı olumlu görüştür. Bu, dünya standartlarında yoktur. TÜRMOB başta olmak üzere bilhassa yabancı denetleme şirketleri buna şiddetle karşı çıkmışlardır ve Komisyon oy birliğiyle devamlı olarak bu görüşü kabul etmiştir. Çünkü sınırlı olumlu görüş, ihtirazi kayıtla verilen olumlu görüş
değildir. Yeni kanun ihtirazi kayıt kabul etmiyor. Sınırlı olumlu görüş demek
olumlu görüştür ama neticeyi etkilemeyecek kadar standartlara uygunsuzluk vardır. Arzu edilen, genel kurulun önergeler vererek bunun düzelmesini sağlaması ve bunun olumlu görüşe dönmesidir. İhtirazi kayıt dünya
standartlarında olmamasına rağmen neden kabul edilmemiştir. Dünyadaki
tatbikatıyla ihtirazi kayıt ne demek; Enron olayındaki tatbikat. Bir sürü ak-
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saklık sayıyor, sonra “bunlar saklı olmak üzere” deyip, imzalıyor! Nedir
bu görüş, müspet mi? Menfi mi? Red mi? belli değil. Bunlar o kadar teknik
ihtirazi kayıtlar ki, bunları bilirkişiler bile anlayamıyor. Türkiye’de mahkemeye verilen bazı bağımsız denetleme kurumlarının ihtirazi kayıtlarının ne
manaya geldiğini mahkemeler çözememiştir. Bu yüzden ihtirazi kayıt kafa
karıştırıcı ve görüş açıklamayan bir görüştür. Bu kabul edilmedi. Peki
düzeltme yapmadan sınırlı olumlu görüş kabul edilse ne olabilir? Karar alınabilir ama bundan sorumluluk doğabilir. Nasıl? Mesela hukuki sorumluluk
doğabilir. Şimdi burada size vermek istediğim bu mesajı, sizden ziyade,
denetlemeyi yani süpervizyonu yapacak olan denetçiyi denetleyecek olanlara vermemiz gerekli ama onlar da burada yoklar. Mesele şu: biz burada
suç duyurusu istemiyoruz. Biz burada bir sonuç elde etmek istiyoruz. Nedir
denetlenecek olan? Kanundaki tarifiyle, finansal tablolardır. Bunun manası,
muhasebenin denetlenmesidir demektir.

Risk denetimi yapılacak mı? Cevap: hayır.
Yıllık faaliyet raporu denetlenecek mi? Tasarının ilk şeklinde bunun cevabı, evet. Ama Komisyon, 14 – 16 sivil toplum örgütüyle toplantı yaptı.
Bunlardan biri TÜRMOB, İstanbul YMM Odası ve bağımsız denetleme dernekleri derneği. Onlar şiddetle itiraz ettiler. Dediler ki, “biz faaliyet raporu denetlemeyiz”. Söyledikleri şuydu: orada istihdam politikası hakkında
bilgi var. Olur. Orada yatırım politikası hakkında, dünya ekonomisi Türk
ekonomisi hakkında bilgiler var. Biz bunları ne denetleyebiliriz, ne de görüş verebiliriz. Bunun üzerine hüküm şöyle oldu: yönetim kurulunun yıllık
faaliyet raporunun eğer varsa finansal tablolara ilişkin değerleme kısmını
denetlemektir denetçinin görevi.
Sayın Aras’ın da söylediği gibi Kanunumuzda riskin erken teşhisi ve yönetimi diye hüküm var. Risk denetimi yapılacak mı? Şunu söyleyeyim, cevap
hayır. Fakat, Komisyonun büyük kısmı aksi fikirdeydi. Hatta Prof. Ali Bozer
dedi ki, “eğer bugün Türkiye’de tekrar 22 banka Fon’a alınacaksa bu kanundan sonra da biz şimdiden evimize gidelim. Birisi bu şirkette risk olduğunu söylemeli. Birisi, bir şirket ve ya banka öz varlığının kırk misli kadar
devlet kağıdı almışsa, birisi sen buradaki faiz riskini yönetemezsin demeli.”
Bunun üzerine 378. maddedeki risk teşhisine ilişkin hüküm güncelleştirildi
ve denetçiye bir görev verildi. Denetçi ayrı bir rapor halinde şirkette riskin
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erken teşhisi ve yönetimi komitesinin bulunup bulunmadığını ve işleyip
işlemediğini yazacak, bu kadar. Demek ki neleri denetleyeceğimizin cevabı
bunlar.
Denetlemenin konusu nedir veya denetlemede uygulanacak olan ilkeler
nedir?
Uluslararası denetleme ilkeleri: burada meslek etiği, tarafsızlık (bîtaraflık)
kısımları üzerinde durmuyorum. Burada yapılacak olan şey şu: muhasebe
sistemi Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun mu? Eğer, hiç önemli değil, şirketin esas mukavelesinde denetlemeye ilişkin hükümler varsa onlar
açısından da bakabilir. Bazılarının sandığı gibi denetçi, şirkette esas mukavelede kanuna aykırılık bulunup bulunmadığını denetlemeyecek. Zaten
yapamaz.

Siz kaliteli bir yönetim kurulunun peşinde olmamışsınız...
Türkiye’de şirketlerde bütçe alışkanlığı yok. 300 şirket belki bütçe çıkarıyordur ama Türkiye’de küçüklerde hiç yok. Orta ölçeklide, belki yüzde 90’ında bütçe alışkanlığı yok. Bütçe çıkarmayan bir işletme, bütçe
uygulamasını izlemeyen ve bütçeyi gelişmelere göre revize etmeyen bir
işletmeler piyasası olamaz.
Konuşmama son vermeden bir-iki noktaya daha temas etmek istiyorum.
Bu kanunu birçok kimse tenkit ediyor, ki bu normal. Fakat bunlardan biri
bizim çok ilgimizi çekti ve ilk önce çok zedeleyici bulduk. O da dünya bankasının söylediği, “siz kaliteli bir yönetim kurulunun peşinde olmamışsınız”
tenkidiydi. Artık bugünkü kanunlar, “efendim bu kanundur, burası işletme
iktisadının bir kodeksi değildir” diye düşünmemekte, kaliteli yönetim kuruluna dair hükümler öngörmektedir. Ben de onlara sordum: neden böyle
bir kanaate vardınız? Çok öğretici bir cevap: Türkiye’de şirketlerde bütçe
alışkanlığı yok. 300 şirket belki bütçe çıkarıyordur ama Türkiye’de küçüklerde hiç yok. Orta ölçeklide, belki yüzde 90’ında bütçe alışkanlığı yok.

375. madde, bir yenilik olarak, yönetim kurulunun devredemeyeceği yetkileri sayar. Demek ki bunlar tam sorumluluk maddeleridir. 1: muhasebenin kurulması, 2: finans denetimi ve şirketin yönetimi gerektirdiği ölçüde
finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.
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Bütçe çıkarmayan bir işletme, bütçe uygulamasını izlemeyen ve bütçeyi
gelişmelere göre revize etmeyen bir işletmeler piyasası olamaz. Bana öyle
geliyor ki, bu teşhis doğrudur. Onun üzerine biz de kendisine şu maddemizi gösterdik: burada çok önemli uzmanlar var, onların yorumuna sunmak
istiyoruz. 375. madde, bir yenilik olarak, yönetim kurulunun devredemeyeceği yetkileri sayar. Demek ki bunlar tam sorumluluk maddeleridir. 1: muhasebenin kurulması, 2: finans denetimi ve şirketin yönetimi gerektirdiği
ölçüde finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.

Birlikte mütalaa edince burada bütçenin çok daha ötesinde bir şey çıkmaktadır. Yani finans planlaması bütçe ve iş planı olmaktan başka finansal planlamanın denetimi doğrudan doğruya neticelerin izlenmesi ve
değerlendirilmesi manasına gelmektedir.
Arkadaşlar, bu hüküm bütün anonim şirketler için öngörüldü. Bu hükmü yorumlarken lütfen bugün artık finansal tablolardan bir tanesinin nakit
akım tablosu olduğunu unutmayın. Bütün anonim şirketler için bu mecburidir. KOBİ’ler için de nakit akım tablosu öngörülmektedir. Birlikte mütalaa
edince, burada bütçenin çok daha ötesinde bir şey çıkmaktadır. Yani finans
planlaması, bütçe ve iş planı olmaktan başka finansal planlamanın denetimi, doğrudan doğruya neticelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi manasına
gelmektedir.

Yönetim kuruluna bilgi akışının sağlanmasına ilişkin bir hüküm konulabilirdi. Bu yok. Riskin teşhisi ve yönetimi hükmü bu borsa şirketleri için
öngörülmüştür ama denetçi kapalı bir şirkette bu komiteye gerek duyduğunu bildirdiği andan itibaren, onun mesuliyeti altında bunun kurulması
icap eder. Onunla birlikte dikkate alınacak olursa, esas olarak yönetim
kurulu bir bilgi akım merkezi olarak çalışıyor demektir.
Buraya bir hüküm daha koyulabilirdi, tenkitler göz önüne alınırsa. O da şu:
yönetim kuruluna bilgi akışının sağlanmasına ilişkin bir hüküm konulabilirdi. Bu yok. Riskin teşhisi ve yönetimi hükmü bu borsa şirketleri için öngörülmüştür. Ama denetçi kapalı bir şirkette bu komiteye gerek duyduğunu
bildirdiği andan itibaren, onun mesuliyeti altında bunun kurulması icap
eder. Onunla birlikte dikkate alınacak olursa, esas olarak yönetim kurulu
bir bilgi akım merkezi olarak çalışıyor demektir.
Hepinizi saygıyla selamlarım.
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ayın dinleyenlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyoruz ve sözlerimize başlıyoruz.
Sezai bey beklenmedik bir durumdan ötürü gelemedi onun yerine Vehbi
Karabıyık bey onun yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi geldi. O konuşmayı
yapacak.
Ünal beyi, her zamanki hayranlığımla dinledim. Tabi bizim dostluğumuz
hem kişisel alanda, hem de bilimsel alanda 50-60 yılı buluyor, değil mi
Ünal’cığım? Biraz önce sordum kendisine O da hatırlıyor, ben de açık net
hatırlıyorum. 50 yıl önce İşletme İktisadi Enstitüsünde odama geldi. Selam
verdi, konuştuk. İkimiz de meslekte yeniydik. Yaşımız da ileri değildi. İlk
sorusu bana, “sen burada başka türlü bir muhasebe okutuyormuşsun. Bunun içinde arada sırada tamamen açıklama diye bir şey söylüyormuşsun.
Bunu niye yapıyorsun? Bu bizim diğer muhasebelerden uzak kaçıyor” dedi.
Ben de anlattım: “böyle tahsil gördüm, buna da çok inanıyorum o yüzden
böyle yapıyorum” dedim. Dedi ki, “ben ilk defa kamuyu aydınlatma ilkesi
diye bir şeyi hukukun içine getirmek istiyorum. Böyle de bir kitap yazmak
istiyorum.” Sonra da yayınladı kitabı ve çok tutuldu. İngilizce tabiri yerine kamuyu aydınlatma terimini öneriyorum dedi, ben de o tarihte bunu
benimsedim. Şimdiki bildirisini ben de sizler gibi hayranlıkla izledim. İki
şey yaptı bizim için, çok şükran duyuyorum kendisine. Tabi TTK’yı yapmış
olması da çok önemli bir şey. Ama bugün iki şey yaptı ki çok önemli.
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Bu Ticaret Kanunu, benim de önceden inandığım gibi çok temel bazı
muhasebe ve denetim kuralları getiriyor. Bu kuralları özetledi ve çok güzel
yaptı. Yüzlerce sayfalık kanundan bu özet çok zor. Bunu inşallah yayınlayacağız.
Ama bir şey daha söyledi ki, onun altını çizmek istiyorum. “Biz Ticaret
Kanununu yaptık. Siz muhasebecilere iş düşüyor. Bundan sonrasını siz hayata sokacaksınız ve sorumluluklarınızı yerine getirin” dedi. Şimdi burada
Panelde bizim muhasebenin zirvesi var. Bu zirvede başkanlarımız, başkan
yardımcılarımız var. Bunlar bununla yaşıyorlar. 20 yıldan beri bu mesleğin
uygulanmasıyla yaşıyorlar. Dolayısıyla, burada, bu uygulamacılar arasında
bana çok söz düşmez. Onun için sözü çok uzatmıyorum. Önce Vehbi bey
bir prezantasyon yapacak, sonra Yahya bey, en son da Standartlar Kuruluna söz vereceğiz. Bakalım bu konuda neler yapabiliyoruz.
Vehbi bey, buyurun.

38

Vehbi KARABIYIK
İYMMO Başkan Yardımcısı

S

ayın Başkan ve saygıdeğer katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum
ve ilk sözü verdiği için Mustafa hocama çok teşekkür ediyorum.
Sayın başkanımız aslında burada olacaktı fakat bugün maalesef Oda’mızda
da bir panel var ve kendisi orda. O nedenle buraya katılamadı ve ben de
sizlere hitap etme şerefine eriştim. Benim, Oda olarak ve şahsen, ilk kez
çok geniş ve yetkin bir topluluğa TTK ile ilgili hitap etme şansım oldu. Birinci duygum, Sayın hocam Tekinalp başta olmak üzere, bu yasada emeği geçen herkese çok büyük şükran borçluyuz. Yani hem vatandaş olarak, hem
meslek erbabı olarak, hem de işletmeci olarak. Sayın hocam çok önemli bir
nokta söyledi. Kanun çıkardık ama size çok iş düşüyor. Eğer bu temel direk
işlemezse, bu kanun hakikaten çöker. Bu gerçekten bizim omuzlarımızda
çok büyük bir sorumluluk. Onun için, bu ülkede yaşayan meslek mensubuna SMMM, YMM meslektaşımıza nasıl yük düşüyor? Ne yapmalıyız, ne
yapmamız bekleniyor?

20 yıldır Türkiye’de hakikaten bizim ahlaken kendi kendini denetleyen
bir örgüt olduğumuzu söyleyebilirim.
Değerli konuklar, anladığım kadarıyla bizden bu kanunu uygulamamız, bilmemiz ve en önemlisi kamunun asıl ihtiyacı olan, dünyanın çalkalandığı
sansasyonlara bakarak söylüyorum, kamuyu aydınlatmak. Yasamız çıkalı
20 yıl oldu. 20 yıldır Yahya başkanımla beraber uyguluyoruz. Benim eğer
kabul ederseniz 20 yıllık deneyimimi sizinle paylaşmak isterim. O da şudur:
bizim mesleğimizde etik kurallar çok önemli. Dünya bununla uğraşıyor.
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Biz, bugünkü mesleklerimizi bir tarafa bırakalım, 20 yıldır meslektaşlarımızı
disiplin kurulları aracılığıyla kontrol ediyoruz. Bunu Türkiye’de yapan pek
fazla meslek ben bilmiyorum. Çok büyük araştırma yapmadım ama biliyorum ki mesela bir Mimarlar Odasında, Tabipler Odasında, baroda belki,
kamuda devlette kolay kolay bu disiplin kurulları çalışmaz. Genellikle onur
kuruludur, fahri kurullardır. Ama biz bilfiil çalıştık. Ve bizim disiplin kurullarımızda yapılan hukuk, şeriatın kestiği parmak acımaz gibi değil, tam
olarak uluslararası denetim standartlarına uygun. Belki bilerek değil ama
zaten dünyada da bunlar var. Bunlara uygun kararlar verildi. Mesela meslektaşımız bu mesleğini yaparken tarafsızlıktan ayrıldı mı? Başka bir çıkar
peşinde koştu mu? Başka etkiler altında kalarak mı bu işi yaptı? Veya bu işi
yaparken yeterli bilgiye sahip miydi? Yani bildiğimiz uluslararası denetim
standartları. Bu işte gerekli özeni gösterdi mi? Çalışma kağıtları tamam mı?
Bunların hepsi Türkiye’de bir laboratuar oldu. Aslında hocam bunu ifade
etti. Kanunu yapıyorsunuz ama onu uygulayacak olan insanlar. Yani bizim
için beşeri kaynak önemli. Bana göre biz önemli bir laboratuardan geçtik.
Önemli bir kazanımımız var. Yani 20 yıldır Türkiye’de hakikaten bizim ahlaken kendi kendini denetleyen bir örgüt olduğumuzu söyleyebilirim. Yani
TÜRMOB çatısı altında belki dünyada bile örneği bu kadar değildir, onlarda
uyarı, meslekten çıkarma falan çok görülmez onlar maddi manevi tazminat
davalarıyla mahkemelerde sonuçlanır.

Yani bugünkü çağdaş anlamda denetime hazırız. Söylemek istediğim bu
değil ama bu konuda kendimizi doğru değerlendirirsek eğer, çok büyük
bir potansiyelimiz vardır.
Ama bizim mesleğimiz birebir kendini denetlemiş ve kalemini kırmış, ceza
vermek gerektiğinde ceza vermiştir. Yani bu ehliyeti var. Dürüstlük konusunda örnek olabilecek kadar, belki çok ileri gitmeyeyim ama laboratuarımız var. Dünyanın bize verdiği görevin rahatlıkla altından kalkacak,
nasıl dürüstlük sağlanır bunun potansiyeli bizde var. Bilgi var mı? Sadece 20 yıl değil, bizzat Cumhuriyet tarihi. Çok daha gerilere giderseniz bu
topraklarda, bu ülke vatandaşlarının çok daha büyük birikimi var. Bunu
müsaadenizle biraz açıklayayım: bu sayfada özellikle biraz kopya çektim.
Sayın hocam Prof. Dr. Oktay Güvemli’yi çok çok büyük saygıyla anıyorum.
Onun muhasebe tarihi konusunda çok paneli oldu, ben de oralarda bazen
konuşmacı oldum. Bir de Halil İnalcık hocamın kitaplarına bakacak olursanız, ben çok kısa geçeceğim tabi, bu çok önemli bilimsel bir analiz, ben o
kadar iddialı değilim ama şunu söylemek istiyorum. Bizim topraklarımızda
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muhasebe elli yıllık, yüz yıllık değil. Bin yılı aşkın süredir bu topraklarda
muhasebe var. Sümerlerde ilk para var. Bakın, özellikle yazdım Abbasi, Moğol, Selçuklu buralarda muhasebe sistemi var. Merdiven muhasebe sistemi
var. Defterler tutuluyor. 1475’de Kanun-ı Âli Osmanî var bunun ilk 30 maddesi muhasebeyle ilgili. Hem defterdarlıkların, maliye bakanlığının teşkili,
“bakıkulu” – ki bu denetçi – büyük ve yevmiye defteri, yardımcı defter,
tahrir ve sayım var. Belirli yıllarda, genellikle böyle fetih yıllarında olduğu
söyleniyor ama on beş yılı geçmiyor. Bütün ülkede keçiler dahi sayılıyor ve
defterlere yazılıyor ve bunlar muhasebe açısından denetleniyor. Bu birikim
var. Cumhuriyet döneminde de TTK Kazanç Vergisinden, Gelir Vergisine
geçiyor. Buralarda bizim meslektaşlarımız hem bilgi, hem dürüstlük yönünden önemli bir yerdedir. Şunu demek kolay değil: yani bugünkü çağdaş
anlamda denetime hazırız. Söylemek istediğim bu değil ama bu konuda
kendimizi doğru değerlendirirsek eğer, çok büyük bir potansiyelimiz vardır.

Bunu nasıl yapacağız. Bunu bu donanımımızla yapabilecek miyiz? Ben
pek o kanaatte değilim. Elbette Türkiye ekonomisinin gelişmesine paralel
olarak bizim muhasebe şirketlerimiz de Türkiye çapında bu ihtiyaçlara
cevap verebilecek durumda değil.
Bugün bu rakamlar için özür dilerim, çünkü afaki rakamlar. Aşağı yukarı
bin beş yüz civarında şirkette bağımsız denetim dediğimiz, SPK’ya bağlı
olma, halka açık olma gibi nedenlerle bağımsız denetim tatbik olunuyor bu
şirketlere. 25 bin civarında da tasdik yapılan yani vergi denetimi yapılan
şirket var. Bu 200 bin rakamı ne yazacağımı bilemedim. Biliyorsunuz, 700
bin şirketten söz ediliyor, 50 bin tanesi bunun faal deniyor, ama buralarda
da 200 binin üzerinde, belki 500 bin kişiye biz vergi denetimi yapıyoruz.
Yani denetliyoruz, defterlerini tutuyoruz, bu hizmetler şu anda halihazırda
yapılıyor. Ve bunlar da birbirine geçişli. Yani, bin beş yüz şirket aynı zamanda tasdik ediliyor, defterleri tutuluyor olabilir. 25 bin şirkette mutlaka
defterler tutuluyor, beyannameler düzenleniyor, bizim şu andaki meslek
açısından pazarımız, uyguladığımız alan bu.
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Yeterli birikime ve tarihe, yeterli dürüstlüğe sahibiz...
Dünyada, benim kanaatime göre, disiplin kurulları yani oto kontrol belki, hocam beni bağışlasın ‘oversight body’den çok daha önemli kurullarımız vardır...
Meslektaş olarak mutlaka bir araya gelmemiz gerekiyor. Kurumsal olmamız, mesleki eğitim almamız gerekiyor. Bağımsız denetim konusunda,
IFRS konusunda bütün her şey konusunda hepimizin yetkinleşmesi gerekiyor. Ve en önemlisi de kendi kurumlarımızda şirketlerimizde bilgisayarlaşmayı artık tamamlamamız gerekiyor.
Bu alana TTK ne getiriyor, ben buna elbette ki meslektaş açısından bakılması gerekir diye düşünüyorum. Yani bize ne gibi bir iş yükü gelecek, neye
hazırlanacağız? Bir x SMMM, x YMM anonim şirketi ne yapacak gözüyle
de bakmak gerekir diye düşünüyorum. Bu tabloyu vermeye çalıştım. Yeni
kanunla işlem denetçisi hepsine gelecek. Yeni, farklı bir kurum. Anlaşılan
hepsinde bu uygulanacak. Fakat bu uygulama sırasında pazar bize nasıl bir
reaksiyon verecek? Nasıl bir direnç gösterecek? Acaba bu yaptığımız işlerin
arasında mı bu telakki edilecek, yoksa bize daha farklı bir gözle mi bakılacak? Yani, defter tutmadan bu ayrılacak mı, tasdik etmeden, beyannameden bu ayrılacak mı? Bunlar elbette ki geçerli sorular. Bağımsız denetimi ilk
bin beş yüzün aynen yaptığını varsayalım ama diğer denetimler için bu tamamen yeni bir uygulama. Yani Türkçesi, hodri meydan alanı. Biz şimdi bu
alana çıkıp, kısbetlerimizi giyeceğiz ve güreşeceğiz. Bu alanda kendimizi
ispat edeceğiz. Bunu yapabildiğimizi göstereceğiz. Bunu nasıl yapacağız?
Bunu bu donanımımızla yapabilecek miyiz? Ben pek o kanaatte değilim.
Elbette Türkiye ekonomisinin gelişmesine paralel olarak bizim muhasebe
şirketlerimiz de Türkiye çapında bu ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda
değil. Bunu herkes biliyor. Ama baştan anlattığım gibi, yapılamaz da değil.
Bütün bunların altından da kalkabiliriz. Yeterli birikime ve tarihe, yeterli dürüstlüğe sahibiz. Bu bizim için dünyaya da sunabileceğimiz bir artıdır. Hatta, dünya bunu örnek de alabilir. Dünyada, benim kanaatime göre, disiplin
kurulları yani oto kontrol belki, hocam beni bağışlasın ‘oversight body’den
çok daha önemli kurullarımız vardır. Bu kendi kendini denetim için çok
önemli bir olgudur. Bizim yapmamız gereken meslektaş olarak mutlaka bir
araya gelmemiz gerekiyor, tek başına bir çantayla değil. Kurumsal olmamız, mesleki eğitim almamız gerekiyor. Bağımsız denetim konusunda, IFRS
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konusunda bütün her şey konusunda hepimizin yetkinleşmesi gerekiyor.
Ve en önemlisi de kendi kurumlarımızda, şirketlerimizde bilgisayarlaşmayı
artık tamamlamamız gerekiyor. Yani, sadece denetim anlamında değil, ofis
otomasyonu anlamında yani şirketler artık elektronik ortamda görüşmeli,
haberleşmeli, raporlarını alıp vermeli. Bunları yapmamız gerekir. Kendi iç
denetlememizi, kalite kontrolünü bu ortamda yapabilmemiz gerekir. Bu
bizi bekleyen önemli bir meydan savaşı ama ben bunun altından kalkabileceğimiz kanaatindeyim. Bu, şahıs olarak bizden beklenenler. Örgütlerden
beklenenler neler? Yani biz aynı zamanda Odaların yöneticileriyiz. Bana
göre bu çok mühim bir noktadır.

Yapılması gereken, bütün Odalar, gerekirse iş alemi gerekirse tüm idare
bir araya gelip eğer yasada bir düzeltme yapılacaksa mutlaka bu yapılabilir. Ama şuna müsaade etmemek lazım, hiçbir mesleki ünvânı 3568
sayılı yasa dışında kabul etmemek lazım. Bu yasa dışında bu mesleği
kimsenin yapmaması lazım. Bunu lütfen bir eleştiri olarak algılamayın
bu bir özeleştiri çünkü bunu bizim yapmamız lazım.
Saygıdeğer katılımcılar. Türkiye’nin bir kazancı var. 3568 sayılı kanun. Bütün eksiklikleri ve yanlışlarına rağmen çok önemli bir özelliği vardır. Bizi,
TÜRMOB’u 20 yılda çok önemli yerlere getirdi. Odaları taşıdı. Neden, çünkü her şeyden önce bütün mesleği düzenleyen bir kanun. Yani mesleğe giriş ve çıkışlar, mesleki ünvânın kullanılması hepsi bu kanun altında
düzenlenmiş. Bu bizim için bir artıdır. Yapılması gereken, bütün Odalar,
gerekirse iş alemi gerekirse tüm idare bir araya gelip eğer yasada bir düzeltme yapılacaksa mutlaka bu yapılabilir. Ama şuna müsaade etmemek
lazım hiçbir mesleki ünvânı 3568 sayılı yasa dışında kabul etmemek lazım.
Bu yasa dışında bu mesleği kimsenin yapmaması lazım. Bunu lütfen bir
eleştiri olarak algılamayın bu bir özeleştiri çünkü bunu bizim yapmamız
lazım. Tüm örgütümüzle bunu sağlamamız lazım ve ortaya tüm örgütüyle
donanımıyla bu çıkardığınız TTK toplum için Türk ticari dünyası için çağdaşlığı yakalamada çok önemli bir fırsattır, biz de buna hazırız, ilerliyoruz
diyebilmem için.
Çok teşekkür ederim.
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ayın dekanım, sayın başkanlar, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle böyle güzide bir toplulukla bulunmaktan dolayı duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Tabi sevgili hocamdan sonra konuşmanın zorluğunu da biliyorum. Değerli Tekinalp hocamı 2004 yılından beri tanıyorum.
Gerçekten ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun enerjisine ve yüreğine
yetişmek bir hayli zor. Kendisiyle ayın yedisinde tekrar birlikte olacağız. Bir
kez daha bu güzel sunumundan ve katkısından dolayı tüm meslektaşlarım
adına teşekkür ediyorum.
13 Ocak 2011 tarihi, bize göre ticari hayatta bir milat olacak. Çünkü TTK,
özellikle kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi açısından bir ilktir. Şirketlerde şeffaflığı sağlaması, bilgilendirmesi yeni yükümlülükler getirmesi,
diğer yandan temsilcisi olduğum muhasebe camiasını özellikle kayıt düzeni
ve prensipleriyle bağımsız denetim konusunda yeni düzenlemeler getirmesi açısından da mesleğimiz açısından bir dönüm noktasıdır.

Ancak bu büyük değişimin kendiliğinden sadece bir yasayla gerçekleşmesi de mümkün değil. Hele hele muhasebe camiası açısından, hiç değil.
İş dünyası, TÜRMOB ve Odalar ne yapmalı sorusu, en az Yasa kadar
önemlidir.
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Yine bu yasa şüphesiz ki ülkemiz ekonomisinin girişimci olmasını, şirketlerimizin dünyaya açılmasını, bütünleşmesini kuvvetlendirecek ve uluslararası rekabet gücünü artıracaktır. Ancak bu büyük değişimin kendiliğinden
sadece bir yasayla gerçekleşmesi de mümkün değil. Hele hele muhasebe
camiası açısından hiç değil.
Değerli konuklar, TTK’nin getireceği değişiklik konusunda bizce iş dünyası,
TÜRMOB ve Odalar ne yapmalı sorusu, en az Yasa kadar önemlidir. Ancak
bu soruların yanıtına geçmeden önce, şimdi analitik bir fotoğraf çekerek ya
da büyük ozanımızın dediği gibi ormanın bütününü görerek bazı soruların
yanıtına geçelim. Ana soru şudur: yeni TTK’ye neden ihtiyaç duyuldu?
Hatırlayın 6762 sayılı TTK 1956 yılından beri yürürlükteydi, değişimi takipten uzak ve yeni ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmıştı. Serbest pazar ve rekabetin yaygınlaşması, AB’ye uyum, uluslararası ticaret, endüstri,
hizmet, finans ve sermaye piyasalarının bir parçası olmak için özellikle
finansal raporlama yönetiminde şeffaflık gibi güncel ve genel kabul görmüş konseptler yeni yasanın tetikleyicisi oldu. Medeni Kanundaki köklü
değişiklikler, Borçlar Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda
yapılacak değişikliklerse yeni TTK’yi zorunlu kılmıştır. Peki acaba yeni TTK
mesleğimiz açısından hayati bir konu olan uluslararası muhasebe standartları ve genel ilkelerini nasıl tanımlıyor? Yasada denetimle ilgili bir çok hüküm uluslararası finansal raporlama standartları ve muhasebe ilkelerinden
etkilenerek hazırlandı. Özellikle bu konuda TMSK’nin çok büyük emekleri
olduğunu, başta burada sayın başkan olmak üzere Kurumda emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyorum. Bu kanunla şeffaflık ve tutarlılık ilkeleri
öne çıktı. Burada temel ihtiyaç ise sermayenin kredi ve uluslararası piyasanın bir parçası olabilmesi yaklaşımıdır. Bunun özetiyse gerçekçi rakamlarla
entegrasyondur.
Değerli konuklar, şimdi işin olmazsa olmaz bir boyutu var. O da kamudur. Peki kamuyu aydınlatmak açısından TTK’nin önemi nedir. Bildiğiniz
gibi hala halka açık olan şirketlerin hukuku açısından Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kamuyu aydınlatma yükümlülüğü vardır. Şirket bilgi ve belgelerinin tam ve düzgün olarak kamuya duyurulması mantığı hakimdir. Yeni
TTK ile şirketlere internet sitesi zorunluluğu getirilirken, bu sitenin bilgi
toplumu hizmetine dönük olması, şirketin finansal tabloları ile denetleme
raporunu yayınlaması ve diğer tüm ilanların sitede yer almasını düzenlemektedir.
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Gelelim Yasadaki defter tutulma konularına. Soru net: ticari defterlerin
tutulmasında yeni yükümlülükler nelerdir. Yasada ticari defter tutma yükümlülüğüne ilişkin emredici bir düzenleme getirilmiştir. Artık sadece envanter, defteri kebir veya yevmiye defterinden ibaret değildir. Yeni TTK’de
tacirlerin bir muhasebe sistemi dahilinde belge ve kayıtlarının tutulması
yaklaşımı vardır. Defter tutma yükümlülüğüyse gerçek kişi tacirler ve tüzel
kişi açısından yöneticilere ve yönetim kuruluna verilmiştir. Defteri bizzat
tutacakların uzman olma zorunluluğuysa yöneticiye ve yönetim organlarına yüklenen bir sorumluluktur. Defter ve kayıtların Türkçe tutulması en
önemli husustur.

Güçlerimizi birleştireceğiz. Meslek mensupları bir araya gelecek ve kendi kurumsal yapılarını oluşturacaklardır. Süreç, defter tutmanın dışında mesleki rekabetin yıpratıcı yanlarını engelleyen, kabuk değiştiren bir
süreçtir. Bu aşamada TÜRMOB’un, Odalarımızın TTK eğitimi, denetim
eğitimi ve KOBİ standartları gibi lojistik katkılarını devreye sokacağız.
Şimdi mesleğimiz ve geleceğimiz açısından kritik bir noktayı ele almanın
zamanının geldiğine inanıyorum. Yeni TTK’nin en önemli ayağının denetim
olacağı tartışılmazdır. Muhasebecinin görevi sadece defter, kayıt tutmak
olmamalıdır. Başlangıçta bir milattan bahsetmiştik. Mesleğimiz açısından
ise bir milat 1 Ocak 2013 tarihi olacaktır. Çünkü bu yeni kanunun bizi
ilgilendiren bölümü bu tarihte yürürlüğe girecek. Yani, yeni sürece hazırlanmak zorundayız. Tablolarımızı düzgün tutmalıyız. Kendi miladımızı o
tarihe kadar yaratmak zorundayız. Unutmayalım ki önümüzde uluslararası
dev rakipler var. Artık tek başına ayakta durma şansımız yok. Güçlerimizi
birleştireceğiz. Meslek mensupları bir araya gelecek ve kendi kurumsal yapılarını oluşturacaklardır. Süreç, defter tutmanın dışında mesleki rekabetin
yıpratıcı yanlarını engelleyen, kabuk değiştiren bir süreçtir. Bu aşamada
TÜRMOB’un, Odalarımızın TTK eğitimi, denetim eğitimi ve KOBİ standartları gibi lojistik katkılarını devreye sokacağız. Ama daha önce TTK’deki
şirketlerin denetimini biraz anlamamız gerekiyor.

Denetim yıllarca eleştirdiğimiz, her önüne gelenin yaptığı bir şey olan
murakıplığı ortadan kaldırılıyor, 3 ayrı tür olarak ayrılıyor. Bunlardan
bir tanesi bağımsız denetim, diğerleri işlem denetçisi ve özel denetim.
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Şu soruyu sormakta fayda var: yeni TTK farklı bir denetim mekanizması
mı getiriyor? Şöyle ki, sevgili hocam da anlattı, şirketin ölçeklerine paralel
olarak denetim bağımsız denetim kurumlarına veya en az bir SMMM ya da
YMM’ye bırakılıyor. Denetçi olacak SMMM ve YMM’ler 3568 sayılı kanunla
düzenlenen ve lisanslı, regule edilmiş bir faaliyet alanıdır. Bağımsız denetim kuruluşlarıysa kuruluş ve denetim esaslarıyla denetleme elemanlarının
nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu
tarafından yürütülecek bir yönetmelikle düzenlenecektir. Denetim yıllarca
eleştirdiğimiz, her önüne gelenin yaptığı bir şey olan murakıplığı ortadan
kaldırılıyor, 3 ayrı tür olarak ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi bağımsız denetim, diğerleri işlem denetçisi ve özel denetim.

Buna göre büyük, küçük ve orta ölçekli; halka açık olan ya da olmayan,
hisse senetleri borsada işlem gören veya görmeyen, özel ve kamu sektörü
dahil tüm anonim şirketlerle, şirketler topluluğunun denetlenmeleri zorunlu olup, denetimde süreklilik ve bütünsellik esastır.
Önce bağımsız denetime bakalım; bağımsız denetimin yapılması, işletmelerin dış pazarlarda rekabet edebilir bir hale gelmesi için güçlü bir yapıya
kavuşmalarını, vergi avantajlarından yararlanmalarını, bilançoların daha
şeffaf olmasını sağlayacaktır. Bu durum da şirketin karlılık oranını da dolaylı olarak artıracaktır. Peki acaba bağımsız denetçiler görev ve yetkilerini bu yasaya göre devredebiliyor mu? Yeni sistemde bağımsız denetim
görevi başka bir organa devredilemeyen, doğrudan ya da dolaylı olarak
uygulanamayan bir görev olarak tanımlanıyor. Buna göre büyük, küçük ve
orta ölçekli; halka açık olan ya da olmayan, hisse senetleri borsada işlem
gören veya görmeyen, özel ve kamu sektörü dahil tüm anonim şirketlerle,
şirketler topluluğunun denetlenmeleri zorunlu olup, denetimde süreklilik
ve bütünsellik esastır. Yeni TTK’de öngörülen denetim yetkilerinin tamamı,
devredilemez ve vazgeçilemez niteliktedir.

Denetçinin sorumluluk alanı genişletilmiştir.
Biliyorsunuz ki mesleğimizde esas olan hususlardan biri de sır saklamadır. Yeni TTK’de sır saklamakla ilgili nasıl bir yenilik getiriliyor? YMM’ler
SMMM’ler ve bağımsız denetim kurumlarının denetiminde sorumluluk alanı
daha da genişliyor ve sır saklamadan doğan sorumluluk da artıyor. Bu
konuda ihmali bulunan kişiler hakkında verdikleri zarar sebebiyle her bir
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denetim için 100 bin TL’ye; Pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerdeyse 300 bin TL’ye kadar tazminat söz konusu olacaktır. Denetçinin
bağımsız bir denetleme kuruluşu olması halindeyse sır saklama yükümlülüğü yönetim kurulu ve çalışanlarını da kapsayacaktır. Görüldüğü gibi
denetçinin sorumluluk alanı genişletilmiştir. Peki hem sır saklama hem de
yeni sorumlulukları yüklenen bir denetçi hangi niteliklere sahip olmalı? Tabi
değerli hocam Ünal Tekinalp bunu anlattı. Ben çok detayına girmeyeceğim
ama burada en önemli olgu, denetim yapan gerek bağımsız denetim şirketlerinin, gerekse de SMMM ve YMM’lerin bağımsızlık vurgusunun altının
mutlaka çizilmesi gerekiyor.
Geriye kalan iki denetim türünden daha bahsederek bu bölümü tamamlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi işlem denetimi. Bu kanunla birlikte
işlem denetleyenler neler yapacaklar: sermaye kuruluşlarının işlem denetimini, sermaye artırım ve azaltılması, birleşme sözleşmesi ve birleşme
raporları, bölünme sözleşmesi ve bölünme planları, menkul kıymet ihracı
veya herhangi bir diğer şirket işlem ve kararları işlem denetçileri tarafından
yapılacaktır.

Tabi TÜRMOB olarak da Oda olarak da bizim görüşümüz bu tasarı dünya standartlarına aykırı, özellikle Bakanlığın vesayetiyle böyle bir yapının Türkiye ve mesleğe hizmet etmeyeceği görüşündeyiz.
Peki özel denetim ve özel denetçi uygulaması nedir biraz da buna bakalım.
Her pay sahibi haklarını kullanabilmek ve belirli olayların özel bir denetimle
açıklığa kavuşturulmasını genel kuruldan isteyebiliyor bu kanunla. Genel
kurulun istemi onaylaması halinde, her pay sahibinin 30 gün içerisinde
mahkemeye başvurma hakkı vardır. Eğer bir şirketi denetleyen denetçi
şirketin hakim şirketle veya topluluk şirketiyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı
olarak olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa, diğer yandan yönetim
kurulunun aldığı kararların şirketi zarara uğratması ve bunlar dolayısıyla
denkleştirme yapılmadığı açıklanmışsa, özel denetçi atanması için mahkemeye başvuru yapılabilecektir. Biliyorsunuz ki denetim konusunda anonim
şirketler bu kanunla sınıflandırılıyor. Büyük, orta ve küçük ölçekli firmalar
olarak. TÜİK’in verdiği rakamlar üzerinden bir rakam verdiğimizde, KOBİ
statüsünde şu anda Türkiye’de 3 milyon 222 bin girişimci var. Bir başka
ifadeyle, toplam işletmelerin yüzde 99, istihdamın yüzde 78’ini içeriyor.
İşte anonim şirketlerin ölçeklerine göre kim denetleyecek sorusu bu yüz-
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den bize göre önemlidir. Büyük ölçekli şirketler bağımsız denetim kuruluşlarınca, orta veya küçük ölçekli şirketlerse en az bir SMMM veya bir YMM
tarafından denetlenecektir. Tabi burada son bölüm olarak ifade edeceğim
özellikle büyük çoğunluk olarak bizlerin burada hedefi çoğunluk olan büyük
şirketler değil, küçük ve orta ölçekli şirketlerin hedefi olması gerekiyor. Tabi
bu aşamada standartlar ön plana çıkıyor. Denetçilerin uluslararası denetim
standartlarıyla uyumlu Türkiye denetim standartlarına uygun olarak denetim yapmaları gerekiyor. Biraz önce değerli Tekinalp hocam da söyledi, şu
anda Komisyonda olan bir Kamu Gözetim Sistemi ve de Türkiye Denetim
Standartlarıyla ilgili bir tasarı var. Tabi TÜRMOB olarak da Oda olarak da
bizim görüşümüz, bu tasarı dünya standartlarına aykırı, özellikle Bakanlığın vesayetiyle böyle bir yapının Türkiye ve mesleğe hizmet etmeyeceği
görüşündeyiz. Umut ediyorum ki bu genel kurulda, seçimlerden sonra görüşülecek. Bu süreci hep birlikte yakından takip edeceğiz.

“Biz 20 yıldır vergi için muhasebe yaptık. Biz bilgi için muhasebe yapmak istiyoruz”.
Bir başka cepheden sorulacak bir soru ise hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacak? Bunlar anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerdir.
Değerli konuklar, söylenmesi gereken son sözlerim; yeni TTK ile tüm bu
denetim finaline yönelik olacak. Çünkü denetçiye denetim sonrası onay ve
kaçınma yazısı gibi yeni sorumluluklar getiriyor. Bu konuyu sevgili hocam
geniş şekilde anlattığı için detayına inmek istemiyorum.

3 tane büyük proje vardır. Bunlardan bir tanesi; “eğitimler”, bir diğeri;
“denetçi yetiştirmek”, bir diğeri de; “kurumsallaşma”dır.
Sözlerimi toparlayacak olursam; önümüzde yaklaşık 1,5 yıllık bir süre var.
Biraz önce meslek açısından 1 Ocak 2013 tarihinin bir milat olacağını söylemiştim. Muhasebe mesleğinde 3568 sayılı yasa bir milattır. Ancak bize göre
2013 başka bir milat olacaktır. Çünkü, biz 20 yıldır vergi için muhasebe
yaptık. Biz bilgi için muhasebe yapmak istiyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki
sürecin miladının bu olacağına inanıyorum. İşte bu nedenle meslek örgütünün önünde 3 tane büyük proje vardır. Bunlardan bir tanesi eğitimler, bir
diğeri denetçi yetiştirmek, bir diğeri de kurumsallaşmadır.
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TTK eğitimi ve KOBİ standartları eğitimi, denetim işini yapsak da yapmasak da şu anda Türkiye’de 85 binlik bir camia olduğumuzu düşündüğümüzde, en az 80 bin meslek mensubunun bunu mutlaka öğreneceğine
inanıyorum.
Tabi bu konuda TÜRMOB ve Odalarımıza büyük görev düşüyor. Önce eğitimlerle ilgili iki büyük eğitim planladığını herkesle paylaşmak istiyorum.
Özellikle bu iki konu; TTK eğitimi ve KOBİ standartları eğitimi, denetim
işini yapsak da yapmasak da şu anda Türkiye’de 85 binlik bir camia olduğumuzu düşündüğümüzde, en az 80 bin meslek mensubunun bunu
mutlaka öğreneceğine inanıyorum. Çünkü TTK’yi bileceğiz ki müşterimize
anlatabilelim. Doğru yönlendirebilelim. Bize neler getiriyor bilelim ki, doğru
bir iş yapabilelim. Özellikle kayıtların muhasebe standartları boyutunda bir
avantajımız oluştu. Biz 2006 yılından beri İstanbul’da UFRS eğitimleri yapmaktaydık. Şimdi KOBİ standartları eğitimi olması, nokta eğitim açısından
bizim için önemli. Bu anlamda İstanbul’da 25 bin, Türkiye’de en az 80 bin
meslek mensubunun bu iki eğitime katılmasını beklemekteyiz. Tabi şunu
sorabilirsiniz bunu nasıl yapacaksınız, bu kadar insanı 2 yıllık süre var bunu
nasıl çözeceksiniz demek en doğal hakkınız.

Özellikle bu eğitimleri yüz yüze eğitimlerle uzaktan eğitim sanal sınıflar
ve animasyonlu eğitimlerle meslek mensubunu sürece hazırlamayı düşünüyoruz.
Bu yetecek mi? Yetmiyor. Kalite güvence sistemleriyle de denetçinin yaptığı iş TÜRMOB tarafından denetlenecektir.
Şöyle ifade edeyim; planlama bu doğrultuda yapılıyor meslek örgütümüzde, işin sorumluluğunun farkındayız. Özellikle bu eğitimleri yüz yüze eğitimlerle uzaktan eğitim sanal sınıflar ve animasyonlu eğitimlerle meslek
mensubunu sürece hazırlamayı düşünüyoruz. Tabi bizim 1992 yılında oluşturduğumuz bir model var. Değerli hocalarım bunu biliyor; eğitmenlerle
eğitim modelimiz var. Eğitime tabi tutmak, onun önüne bir uygulamayı
vermek bu uygulamayı başaran kişinin denetçi, olmasını hedefliyoruz. Ve
bunlar bu durumu alan arkadaşlarımız, TÜRMOB tarafından bir denetçi
kütüğü tutulacak her yıl sürekli eğitime katılmak kaydıyla da denetçiliği
takip edecektir.
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İki tane eğitim alması yeterli değil meslek mensubunun. Mutlaka gücümüzü birleştireceğiz, mutlaka kurumsal yapılarımızı oluşturmamız lazım.
Geleceğe bakarken sadece defter tutan, denetleyen meslek mensupları
değil, o kurumsal yapıların da uzmanlaşmalarını sağlayarak gelişmeleri
gerekiyor.
Bu yetecek mi? Yetmiyor. Kalite güvence sistemleriyle de denetçinin yaptığı iş TÜRMOB tarafından denetlenecektir.
Değerli konuklar, son olarak şöyle sözlerimi bitireceğim. Önümüzde bir
süreç var. Ben bu süreci bu güne kadar 20 ilçe toplantısında da anlattım.
Bir dağa benzetiyorum bu TTK sürecini. Önümüzde bir dağ var. Dağın
bu yakasında birileri var, öteki yakasında birileri var. Dağın bu yakasında sayıları binlerce olan bizler varız. Öteki yakasında ise kurumsallaşmış
firmalar, uluslararası firmalar var. Biraz önce ifade ettim iki tane eğitim
alması yeterli değil meslek mensubunun. Mutlaka gücümüzü birleştireceğiz, mutlaka kurumsal yapılarımızı oluşturmamız lazım. Geleceğe bakarken sadece defter tutan, denetleyen meslek mensupları değil, o kurumsal
yapıların da uzmanlaşmalarını sağlayarak gelişmeleri gerekiyor. Örneğin
İstanbul’da akademi açtık. İlk defa Türkiye’de hile denetçiliği üzerine bir
sertifika programı açtık. Sevgili Ali Kamil Uzun burada, iç denetçiliği açtık,
marka değerlendirmesi açtık. Açmaya devam edeceğiz. Yani sonuçta bu
sürecin olmazsa olmazının kurumsallaşmadan geçtiğine inanıyoruz. Eğer
bunu sağlamadığımız takdirde, bu süreci tek başımıza başarma şansımızın olmadığının altını çizmek istiyorum. Ve 1990’dan bu yana bize kimse
destek vermezken elle defter tutan, Fasitle muhasebe yapan bizler süratle
kendimizi yenilemiş, teknolojiye ayak uydurmuş ve en azından dağın öteki
yakası mücadelesinde de herkes üstüne düşen görevi yerine getirecektir.
Ben bu inancımla tekrar bu güzel organizasyonu düzenleyen, emeği geçen
herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
▶ Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Teşekkür ederiz sayın Arıkan. Evet, Türkiye’mizin iki büyük odasını dinledik. Bu yeni gelişmeler konusundaki görüşleri bunlardır. Ama gördük ki,
sık sık standartlara refere ediyorlar. Türkiye’de muhasebe standartlarının
sahibi sayın başkan Bülent Üstünel’e söz veriyorum. Buyurun.
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Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı
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ok değerli bilim insanları, sevgili meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan önceki oturumda değerli hocamız Ünal Tekinalp’in
yaptığı açıklamalarda vurguladığı gibi, muhasebe standartları, TTK’nin
önemli bir kolonlarından birisini teşkil etmektedir. Standartların oluşturulmuş olması tek başına yeterli değildir. Çünkü bunun denetimi ve denetimin
gözetimi fonksiyonlarıyla takviye edilmesi lazım. Sonucunun sağlıklı bir şekilde elde edilebilmesi için.

Muhasebe standartları TTK’nin önemli bir kolonlarından birisini teşkil
etmektedir. Standartların oluşturulmuş olması tek başına yeterli değildir. Çünkü bunun denetimi ve denetimin gözetimi fonksiyonlarıyla takviye
edilmesi lazım. Sonucunun sağlıklı bir şekilde elde edilebilmesi için.
Ben Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) adına size buradan TTK
ile ilgili konular hakkında bizim Kurulumuzu ve muhasebe standartlarını
ilgilendiren konular arasında kısa birkaç açıklama yapmak istiyorum.
Bazı şeyler denk geldi. İşimizi kolaylaştıran gelişmeler oldu Türkiye’de.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu bir anda bir fonksiyon oluverdi. Biraz geçmişe döndüğümüz zaman şunu görüyoruz, sayın Kemal Derviş Dünya Bankası’nda görev aldığı zaman yetkililerle görüşmesi sırasında Dünya
Bankası sürekli izlemektedir Türkiye’yi ve bu Batılılaşma süreci içersinde
bizleri daima teşvik etmektedir. Böyle bir toplantıda Türkiye’de de muhasebe standartlarının oluşturulması ve bu kurulun çalışmaya başlaması
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konusunda sayın Derviş’e böyle bir şey ifade edildiğinde, bizim ülkemizde
böyle bir kurul yok ki demiş. Dünya Bankası temsilcisi, “hayır var, SPK Kanununa ekli olduğu için görülmüyor” demiş. Sonra, acele şekilde Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu’nu faaliyete geçirdiler. Dokuz kişiden oluşan
Kurulu ve bu temsilcileri bir araya toplamak suretiyle bizleri bir araya getirdiler. Kurul çoğu temsilcilerin ne vesile ile bu kurulda yer aldığını konusuna
gelince, TÜRMOB bünyesinde daha önceleri, Uluslararası Muhasebe Standartlarının Türkçe’ye çevrilmesi konusunda, ona uygun standartlar üretilmesi konusunda bir komisyon kurulmuştu. Ancak bu komisyon yasal bir
dayanağa dayanmıyordu ama yayınlamış olduğu 20 tane standart vardı. O
komisyonda ben de görev aldım. Bu vesileyle de bu komisyona seçilmiş
bulundum.

Uluslararası finansal tablolar ile ilgili tek bir lisana adapte olmamız konusunda çok tartıştık. Lakin Kurulumuzda milli bir standart yapılması
konusundaki görüşler önemli yer tutmakta.
Komisyon çalışmaya başladığında bu 9 üyesinin 5 tanesi bürokrasiden, 4
tanesi üniversite ve odalardan gelmekte. Biz üç seneliğine seçildik ve bu
süreç boyunca ne yapmamız gerekiyor düşüncesi içinde çalışmalar yaptık.
Yani hep kendilerine ifade etmek istediğimiz, uluslararası finansal tablolar
ile ilgili tek bir lisana adapte olmamız konusunda çok tartıştık. Lakin Kurulumuzda milli bir standart yapılması konusundaki görüşler önemli yer
tutmakta. Biz hep bunları karşılıklı tartıştık. Önemli bir olay TTK tasarısının çalışmaları bize büyük kuvvet verdi. Sayın hocamız tarafından bu
Komisyona davet edildikten sonra biz orada yapmış olduğumuz çalışmaları
standartların kanunda yer aldığını, tek otoritenin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu olduğuna dair düzenlemenin yer aldığını büyük bir sevinçle
heyecanla Kurulumuza gelip anlattığımızda bizi soğuk karşıladılar. Dediler
ki, biz Kurul olarak planlarımızı belirlemeden siz nasıl bir Uluslararası Muhasebe Standartlarını hedef alabilirsiniz. Ve büyük bir kriz yaşadık. Sonda bu kriz çoğunluk sağlanarak aşıldı. TMSK standartlarını yayınlamaya
başladı. Bu çalışmaları daha görünür kılmak için Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Muhasebe Raporlamaları adı altında uluslararası muhasebe standartlarını birebir Türkçe’ye çevirmek suretiyle yayınladık. Bunu
takiben TTK ile bunların yürürlüğe geçeceğini zannederken BDDK önemli
bir adım atmak suretiyle Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından
yayınlanan bu standartları uygulamaya soktu. Kendi yönetmeliklerini iptal
etti. TTK yürürlüğe girmeden bu standartlar, halka açık şirketler, bankalar,
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sigorta şirketleri açısından fiilen uygulamaya konuldu. Bunun böyle olmasının sebebi bu standartların TTK’da da ismen ve aynen bu şekilde madde
metninde yer almış olması.

Şimdi bütün ülkeler kendi yerel mevzuatlarına göre muhasebe tutmaktadırlar. Finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre
değiştirmektedirler.
Tabii neden IFRS. Biliyorsunuz, her ülkenin kendine göre bir muhasebe
düzeni vardır. Ancak farklı ülkelerdeki finansal tabloları karşılaştırabilir ve
okunabilir hale getirilebilmesi için belli bir standarda dönüştürülmesi gerekir. Dolayısıyla Uluslararası Muhasebe Standartlar Kurulu bu görevi üstlenmek göreviyle 1973 yılından itibaren standart yayınlamaya başlamıştır. Bu
standartları 2005 yılında AB, halka açık şirketlerin konsolide bilançolarında
zorunlu hale getirmiştir.

İlan edilen şirketlerin bilançoları kayıtlı bir bilanço değildir. Dünya genelinde de böyledir. Ancak TTK, dünya geneli ve Avrupa’daki pek çok
uygulamanın önüne geçerek çok önemli bir vurgulama yapmıştır. 88.
Maddede denmiştir ki; işletmeler gerek muhasebelerini tutarken, gerekse
finansal tablolarını düzenlerken Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla
uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarına uyarlar. Yani defterlerin tutulması aşamasında dahi bu standartların tutulması söz konusu olmaktadır.
Bu, çok ileri bir hamledir.
Şimdi bütün ülkeler kendi yerel mevzuatlarına göre muhasebe tutmaktadırlar. Finansal tablolarını uluslararası muhasebe standartlarına göre değiştirmektedirler. Yani bizim şuan ülkemizde olduğu gibi. Bizim ülkemiz de yerel
bir mevzuata göre defterler, muhasebe sistemi genel uygulama tebliğine
göre tutulmaktadır. Buralardan finansal tablo çıkarılmaktadır. Bu tablolar
halka açık şirketler ise IFRS’ye göre revize edilip ilan edilmektedir. Yani ilan
edilen şirketlerin bilançoları kayıtlı bir bilanço değildir. Dünya genelinde de
böyledir. Ancak TTK, dünya geneli ve Avrupa’daki pek çok uygulamanın
önüne geçerek çok önemli bir vurgulama yapmıştır. 88. Maddede denmiştir
ki; işletmeler gerek muhasebelerini tutarken, gerekse finansal tablolarını
düzenlerken Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarına uyarlar. Yani defterlerin tutulması aşamasında dahi bu
standartların tutulması söz konusu olmaktadır. Bu, çok ileri bir hamledir.
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“Dürüst resim ilkesi” diyor kanunumuz.
Tabii dünyada da muhasebe konusunda önemli değişiklikler olmuştur.
Geçmişte finansal tablolarımızda tarihi değerler üzerinden finansal tabloları düzenleme alışkanlığı vardır. Dünya da artık finansal tabloların tarihi
değerlerle değil güncel değerlerle, hatta “fair value” dediğimiz değerler
ile o günkü rayiçlerle sunulması akımı başladı. Dolayısıyla bu prensipler
uluslararası standartlara gönderme yapıyorsa da Kanunun pratiğinde vurgulanmaktadır. Dürüst resim ilkesi diyor kanunumuz. TTK’da muhasebe
ile finansal tablolar ile ilgili pek çok hüküm vardır. Muhasebe standardı
diye geçmese bile, onun altında çok modern ilkelere rastlamaktayız. Bu
arada yeni gelişen teknolojiye de cevap veren hükümler var. Artık kimse
defterlerini manüel şekilde tutmamaktadır. Elektronik ortamda saklamaktadır. Bütün bunlarla ilgili hükümler TTK’da muhasebe ile ilgili bölümlerde
yer almaktadır. Ayrıca Muhasebe Standartları Kurulu’na da geniş yetkiler
verilmiştir.

Envarter ile ilgili hükümler çok geride kalmış hükümlerdir.
Bunlar arasında mesela yevmiye, envarter defteri dışında tutulacak defterlerin TMSK tarafından bir tebliğle belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.
Çünkü TMSK bu konuda uzman bir kuruluş. Pek çok konu var. Vaktim
de çok dar. Mesela TTK, muhasebe ile ilgili çarpıcı birkaç şey söylemek
istiyorum size. Envarter, muhasebenin en önemli unsurudur. Çünkü ilan
ettiğiniz bilanço, envarterin mahsulüdür. Yani siz yıl içersinde girdi çıktı
bütün işlemlerinizi yaparsınız, bu işlemler sonunda defterlerden bir finansal tablo taslağı çıkarırsınız. Ama burada gözüken bakiyeler sayımı ve
fiili durumunu tespiti gerekmektedir. Envarter ile ilgili hükümler çok geride
kalmış hükümlerdir.

Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Raporlama Standartları seti
halinde 2800 sayfa tutan bu kitap Türkiye’de kamuya hesap verme hükümlülüğü bulunan işletmeler için zorunlu hale getirilmiş bir standarttır.
TSMK açısından kısa değineyim; IFRS’lere tam uyumlu olmak üzere Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Raporlama Standartları seti vardır. Bu
büyük kitaptır. Aşağı yukarı 2800 sayfa tutan bu kitap Türkiye’de kamuya
hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler için zorunlu hale getirilmiş

56

bir standarttır. Türkiye’de hali hazırda şirketler, bankalar, sigorta şirketleri
tarafından kullanılmaktadır. Bunların sayısı 500 tanedir. Bunun dışında kalan bütün şirketler ölçüsüne bakılmadan, KOBİ sıfatıyla genel bir tabirin
içindedirler. KOBİ standartla- rında olanlar kamuya hesap vermeyen işletmelerdir. Ancak TTK bu dünya uygulamalarından bir hamle daha fazla
yapmak suretiyle büyük sermaye şirketlerini de uygulamalara zorunlu hale
getirmiştir. Çok önemli bir maddeyi dikkatinize sunmak istiyorum.

Bütün şirketler ölçüsüne bakılmadan, KOBİ sıfatıyla genel bir tabirin
içindedirler. KOBİ standartlarında olanlar, kamuya hesap vermeyen işletmelerdir.
Diğer bir konu da mikro işletme olarak tabir edilen işletmelerin muhasebe
standardıdır. Bununla ilgili olarak Kurul’da tam kesin ve net bir sonuca ulaşılmış değildir. Şimdi çok gelişmiş bir işletme, bu standartların her biriyle
ilgili olabilir. Buralarda yaptığı işlemleri gerekli her türlü bilgiyi burada bulabilir. Mesela market işletmesinde yer alan 35 başlığın hepsi uygulamasında yardımcı olacak mıdır? Hayır, inşaatla ilgili değilse o bölümlerden uzak
duracaktır. Kurulumuzda bu tür durumlarda bu kuralların yürürlüğe konulacağı gibi çalışmalar yürütüyoruz. Kurul adına bu kısa açıklamayı yaptım.
Teşekkür ediyorum.

▶ Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Teşekkür ederiz Sayın Üstünel. Çok yoruldunuz, değil mi? Ama şimdi sıra
size geldi. Bu konularda yorum yapmak isteyen arkadaşlar var ise onları
tespit edelim. Sayın Tekinalp’e sordum, kendisine de soru sorabilirsiniz.
Yoksa, panelistlere bir tur daha konuşma hakkı vereceğim. Buyurun.
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Soru & Cevap
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SORU
Teşekkür ederim. Toplantı çok yararlı oldu. TTK için. Mesut Baydur ismim. Çok küçük şirketler için söylüyorum. Bu şirketler için
de geçerli olacaksa bu maliyetler bir yeminli ya da mali müşavirler. Bahsettiğim şirketlerin sadece adı var, başka hiç bir şeyi
yok. Bir sebeple kurulmuş öyle bekliyor. TTK’nin faaliyete geçtiği
vakte kadar çok sayıda şirket kapanışı mı olacak?
▶ TBMM Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
Bu sorunun büyük miktarda veya tamamen Hayat Standardı şirketleri dediğimiz şirketlere yönelik olduğunu kabul ediyorum. Ama bu kavramla neyi
kastettiğimi anlatayım.

Fonksiyonu olmayan bu şirketler için özel hükümler öngörülemezdi. Bu,
ekonomiyi olmayan şirketlerin üzerine bina etmek olurdu.
İlk önce, bir Gelir Vergisi mükellefinin beyan ettiği gelir ile yaşadığı hayatın
standardı uymuyor ise Gelir Vergisi Kanununa göre, “Takdir”e alınabilir.
Yani ona göre denir ki; “sen 100 lira beyan etmişsin, 3000 liralık bir hayat
yaşıyorsun.” Eğer böyle bir durumu kendiniz için tehlikeli görmüşseniz,
bu mükellef eğer Kurumlar Vergisi mükellefine dönüşürse yani 5000 liralık bir sermaye ile limited şirketi kurarsa böyle bir “Takdir”den kurtulur.
Devlet İstatistik Enstitüsü’nde bu konuda kesin bir rakam yok. Biz Komisyon olarak bunu araştırdık. Buna benzer 300-400 bin şirket var. Ben
bizim kurulumuzun bize söylediğini söylüyorum. Bu şirketlerin ekonomimize hiçbir yararı yoktur. Zaten kendileri de söylediler. Hiçbir faaliyetleri
yok. Bunlar sadece kanuna aykırılık kabul edilmeyen vergiden veya bir
durumdan kaçınan şirketlerdir. Fonksiyonu olmayan bu şirketler için özel
hükümler öngörülemezdi. Bu, ekonomiyi olmayan şirketlerin üzerine bina
etmek olurdu. Bunun için doğru olan yol, bu şirketlerin kapanmasıdır. Bu
şirketler kapanırsa, kendi değerlendirmemi söylüyorum, bir işlev kaybı,
katkı kaybı olmayacaktır.
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31.12.2012 bilançosu yeni muhasebe standartlarına göre revize edilecektir. 2013 yılının açılış bilançosu olacaktır. Şimdi problem şurada, eğer
31.12.2012 bilançosu doğru değilse, stoklar bakımından problem varsa,
açılış bilançosu da yanlış olacaktır.
Son çıkan Torba Kanunda, TTK ile ortaya çıkabilecek bir duruma ilişkin bir
tahminde bulunulmuştur. Şimdi 2012 yılı Ocak başladı, eski kanun uygulanıyor. Bugünkü kanuna göre muhasebe çıkacak demek. 2012 yılının 1
Temmuzuna geldik. TTK yürürlüğe girdi. Kanun’daki bir hükme göre, 2012
yılında genel muhasebe açısından eski Ticaret Kanunu uygulanacaktır.

Torba Kanunu bunu telafi edici hükümlere yer vermiştir. Yani görmüş,
diyor ki, “affa girecek hareketlerde bulunun.”
31.12.2012 bilançosu eski kanuna göre çıkacaktır. Murakıp, eski kanunun
murakıbıdır. Bu Murakıp Raporu verecektir. Bundan da bir teretdüt yok.
Ancak Kanun’daki bir hükme göre, 31.12.2012 bilançosu yeni muhasebe
standartlarına göre revize edilecektir. 2013 yılının açılış bilançosu olacaktır.
Şimdi problem şurada, eğer 31.12.2012 bilançosu doğru değilse, stoklar
bakımından problem varsa, açılış bilançosu da yanlış olacaktır. Şimdi anonim şirketler bakımından düşünüyorum ama öteki tarafa da gireceğim. Ne
olacak, 2013 yılında? Bağımsız uzman yeni denetçi işe başladığında hemen
ilk önce açılış bilançosuna bakacaktır. Açılış bilançosunda mutabık olmayınca meslektaşına dönecektir. Böyle bir problem ortaya çıkacaktır. Ben eğer
yanlış görmediysem ki Maliye Bakanı’ndan randevu almaya çalışıyorum.
Torba Kanunu bunu telafi edici hükümlere yer vermiştir. Yani görmüş, diyor
ki; “affa girecek hareketlerde bulunun.” Belki ikincil mevzuat çerçevesinde bir tebliğle şunu söyleyecek Maliye Bakanlığı: 2012 bilançosunu hiçbir
kalitesi olmayan denetçilere değil kaliteli denetçilere çıkarttırmayı veya denetletmeye bakın. Şimdi nasıl Torba Kanun bunu görmüşse sizin probleminizi de görecektir. Türkiye’de sayıları bilinmeyen miktarda gayri faal veya
münfesih şirket var. Yani sermayesini mesela 50 lira çıkar demiş çıkarmamış Kanun’da da hüküm var, “çıkarmazsan münfesih olursun” diye. Bunu
uzatmışlar, gene çıkarmamış. Bu şirketten bütün devlet kurumları el aman
demiş. Bize dediler ki, “Komisyon olarak öyle hükümler koyun ki biz Maliye
olarak vergi alacağımızdan vazgeçiyoruz, sosyal sigorta olarak primden
vazgeçiyoruz. Varsa mali borçlar ondan da vazgeçiyoruz. Yeter ki siz bunu
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kaldırın.” Biz de dedik mi böyle OHAL kanunu gibi kanun çıkarıp bunlar
telkin edilmiştir diyemeyiz. Çünkü bunların mal varlıkları var. Böyle söylenmesi durumunda Hazineye intikal etmesi icap edebilir. Biz böyle bir şey
yapmayız. Şöyle yaparız, tasfiye memurunun tayinini isteriz, fakat tasfiyeyi
süratlendirebiliriz. Ama mektup yazarım, gelmemişse cevap terkin ederim,
unvanını ticari sicilinden mal varlığını da alırım. Biz de böyle bir şeyin altına
imzamızı atmayız. Bize dediler ki, “tamam tasfiye memuruna para bulduk,
bunu koyun.” Odalar Birliği’nden bulacaklarını tahmin ederlerken Odalar
Birliği, “ben bu parayı ödeyemem” dedi. Büyük ihtimalle onlar miktarını da biliyorlar bu şirketlerin. Böyle olunca biz de bunu yapmadık. Şimdi
ben hangi TÜRMOB toplantısına gitsem mali müşavirler diyorlar ki, “bizim
elimizde böyle şirketler var ne yapacağız?” Devlet problemi görmüş vaziyette. Bunun çözümü için mali bir çözüm getirmek lazım. Bir bilim kurumu
buna çözüm getiremez. Bu siyasi bir konu. Burada da sizin söylediğiniz
konu ortaya çıkabilir. Bunlardan çıkacak vergiyi şu veya bu şekilde düşünmek isteyen, vermek istemeyen kişilerde var. Komisyon olarak inanıyoruz
ki, Hayat Standardı şirketlerinin büyük kısmı kapanacaktır. Şimdi bu konu
dolayısıyla açılamadı.

Komisyon olarak inanıyoruz ki, Hayat Standardı şirketlerinin büyük kısmı kapanacaktır.
Bugün dünyada sınırsız sorumluluk, moda tabiri ile “out” tur. Önemli olan
sınırlı sorumluluktur. Bakın etrafınıza kurulan komandit şirket var mı bugün? Yok. 1974 yılında Türkiye’de furya halinde nev’i değiştirmeler oldu.
Hepsi anonim ve limited şirketlere dönüştü. AB niçin 1989 yılında dedi
ki üyelerine, seni mecbur tutuyorum, ya tek kişilik anonim şirkete evet
diyeceksin veya sınırsız sorumlu tacir yanında sınırlı sorumlu ticari işletme
yaratacaksın. Şimdi bizde de bu şirketler problemli, kabul ediyorum. Ama
bu şirketlere sahipleriyle devletin de çözüm bulması lazım. Bazı Maliyeciler
bunu biliyorlar. Ama çözüm arayacaklar mı, onu bilemiyorum.
▶ Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Başka soru var mı? Buyurun.
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SORU
Mehmet Çakallı adım. Şimdiye kadar kafamda bir şekil oluşmuştu ama biraz önce Hocamın açıklamasından sonra soru işaretleri
oluştu. Şimdiki uygulamada halka kapalı bir şirkette çalışıyorum
ama bir Vergi Usul Kanunu’na göre bilanço çıkartıyorum. Ortağımın halka açık olması nedeniyle UFRS denetimi yapıyorum. Şimdi
burada açılış olarak ve genel kurulu olarak Vergi Usul Kanunu’na
göre bilanço ve tabloları dikkate alıyorum. 2013 yılı açılışında
açılış kaydı tutmuyor dediğiniz zaman bu Ticaret Kanunu’na göre
genel kurula UFRS’ye göre hazırladığımız bilançoyu mu sunacağız, Vergi Usul Kanununa göre olanı mı sunacağız?
▶ TBMM Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
Asıl karışıklık şu noktada çıkıyor. Vergi Usul Kanunu’nun Türkiye’deki hakimiyeti dolayısıyla herkes esas itibariyle vergi matrahını bilanço kabul
ediyor. Yapılan mücadele o. Sizin iki tane göreviniz var. Bunlardan bir tanesi pay sahibi olarak bana şirketin durumunu göstermek. Bu da UFRS
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ile olacak. İkincisi de Vergi Usul Kanunu’nu açacaksınız aradaki fark şudur, UFRS’nin gider kabul ettiği birçok şeyi kabul etmiyordur. Ona göre
siz kanunen kabul edilenler, edilmeyenler ayrımını yaparaktan bir vergi
matrahı çıkaracaksınız, ona göre ödeme yapacaksınız. Karışık bir şey yok.
Derslerde şöyle anlatırlar. İki türlü bilanço vardır, vergi bilançosu ve ticari
bilanço. Avrupa ülkelerinde hocalar böyle anlatmaz. Bir tek bilanço vardır,
o da ticari bilançodur. Öteki vergi mahtarıdır. Kayıtlar UFRS’ye göre olacak.

Vergi Usul Kanunu’nun Türkiye’deki hakimiyeti dolayısıyla herkes esas
itibariyle vergi matrahını bilanço kabul ediyor. Yapılan mücadele o. Sizin iki tane göreviniz var. Bunlardan bir tanesi pay sahibi olarak bana
şirketin durumunu göstermek. Bu da UFRS ile olacak. İkincisi de Vergi
Usul Kanunu’nu açacaksınız aradaki fark şudur, UFRS’nin gider kabul
ettiği birçok şeyi kabul etmiyordur. Ona göre siz kanunen kabul edilenler,
edilmeyenler ayrımını yaparaktan bir vergi matrahı çıkaracaksınız, ona
göre ödeme yapacaksınız.
▶ Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Ali bey, buyurun.
SORU
İki sorum var. Birincisi, panelist masasına. Ünal hocaya. Tek Düzen Muhasebe Uygulama Tebliği bu yeni kanuna göre nasıl bir
gelişim gösterecek? Çünkü yeni kanunla bunu kim düzenleyecek? İkinci sorum da, dış denetim yeni kanunla zorunluluk haline
geliyor. Ama her defasında Hocamı dinlediğimde bir başka ihtiyacın da olduğunu düşünüyorum. O da iç denetim. İncelemede
bulunanlar bununla ilgili görüş bildirmek zorundalar çünkü. Kanunun madde ve gerekçelerine baktığımızda bunlardan biri risklerin erken teşhis komitesi ki, bunu oluşturacak komitenin bunu
öngörmesi için kurum içinde bazı denetim araçlarını ihtiyacı olacak. Bunu gidermenin en önemli yolu gene iç denetimdir. Acaba
bu yorumum doğru mu, işletmelerin bu dış denetimde getirdiği
zorunluluklara karşı kendilerini güvence altına almaları için bir iç
denetim faaliyetine de dikkat çekilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Hocamın görüşlerini merak ediyorum bununla ilgili.
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▶ Oturum Başkanı Mustafa AYSAN
Teşekkür ederim. İlk sözü ilk soruyla ilgili olarak sayın Üstünel’e veriyorum.
▶ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı Bülent ÜSTÜNEL
Teşekkür ederim. Türkiye’de uygulanmakta olan Muhasebe Genel Tebliği
çok önemli bir disiplindir. KOBİ muhasebe standartlarını bu topluma en
kolay anlatma şekli de bu standartların tek düzen muhasebe hesap planları
üzerine monte edilmesi üzerine verilmesidir. Kurulumuz bu yönde çalışma
yapmıştır. Mevcut Tek Düzen Hesap Planı yeni gelecek hesaplarla takviye edilmiş, bu taslak görüşleri alınmak üzere Odalarımıza gönderilmiştir.
Özellikle İstanbul Odamız gibi muhasebenin çok içinde olan kurumların
görüşleri önem arz ediyor. Bu görüşler geldikten sonra nihaî şekli olacak.
Hali hazırda bu tebliği yayınlama yetkisi Maliye Bakanlığı’ndadır. Biz Maliye
Bakanlığı’na TTK -yürürlüğe şubat ayında girdi ama- biz bu planı kanunlaşmadan öncede yapmıştık. Bakanlıkla görüşmemizde bunu bildirdik ve onlar
ya da biz yayımlayalım dedik. Dolayısıyla, biz bu çalışmayı yapıyoruz. TTK
yürürlülük maddeleri ile birlikte yayınlanacaktır.
▶ TBMM Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
İç denetim bütün dünyada ve Türkiye’de halka açık şirketler için öngörülmüştür.

Kapalı şirketler, ölçeği ne olursa olsun, bir iç denetim mekanizması geliştirmek zorunda değildir. Kendisi öngörürse bunu geliştirebilir. Kapalı
şirketlerde iç denetim eğer denetçi bu şirketin risklerin erken teşhisi komitesine ihtiyacı var derse kurulacaktır.
Bizim kanunumuzda bir müessese o da kısmen, bir iç denetim müessesi
yoktur. Yani bunun manası şu: kapalı şirketler, ölçeği ne olursa olsun, bir
iç denetim mekanizması geliştirmek zorunda değildir. Kendisi öngörürse
bunu geliştirebilir. Kapalı şirketlerde iç denetim eğer denetçi bu şirketin
risklerin erken teşhisi komitesine ihtiyacı var derse kurulacaktır. Hemen
şunu kabul etmek lazım ki, TUSİAD bunun risk yönetimlerini de kapsama-
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sını istedi. Ve gene açık-kapalı bütün şirketlere yönetimde kalite getirmek
esas alındı. Dünyanın en önem verdiği konu bu, yönetim kalitesi. Türkiyenin şu an ittiği bir şey bu. Şimdi niye risk yönetimi eklendi. Çünkü risk
yönetimi teorisi, risk yönetimi derken aktüel bir riski yakın bir riski düşünmüyor. Her şirkete şunu söylüyor teori:
1 - Dünya riskini değerlendir.
2 - Ülke riskini değerlendir.

Kriz ayrım yapmadığına göre sen de şirketlere tavsiyelerde bulunarak
bütçe yap, sen de bir risk değerlendirmesi yap. Türkiye’nin en zor alışacağı şey bu...
Onun için biz ne trendleri karşılayabiliyoruz ne de risklerin altından kalkabiliyoruz. Bakın bankalara bir disiplin geldi, krizi atlatabildik.
Konjonktürel riski değerlendir diyor yani. Ülke ekonomisi enflasyonun altındaysa eğer, senin yakın zamanda risk almana gerek yok sen bütün düşüncelerini bunun üzerine yapılandır. İstersen kapalı bir şirket ol, kriz geldi
mi seni götürüyor.

01.07.2012’de Kanun’un tıkır tıkır işlemeye başlayacağını hiç düşünmüyorum. 2013’de de düşünmüyorum. 2014’ten, 2015’ten itibaren gelenek
başlayacaktır. Neden, çünkü Türkiye’de yerleşmiş bir yönetim alışkanlığı
var.
Kriz ayrım yapmadığına göre sen de şirketlere tavsiyelerde bulunarak bütçe yap, sen de bir risk değerlendirmesi yap. Türkiye’nin en zor alışacağı
şey bu. Çünkü biraz ticaret odalarında Anadolu’da verdiğim konuşmalarda
bana sen ne karışıyorsun diyorlar. Batarsak biz batarız, sana ne oluyor
diyorlar. O an diyemiyorsun ki sen batarsan bu beni de etkiler, bizim ekonomimize de etkiler. Oradaki büyük direnci görüyorum. Onun için biz ne
trendleri karşılayabiliyoruz, ne de risklerin altından kalkabiliyoruz. Bakın
bankalara bir disiplin geldi, krizi atlatabildik. Demek ki kriz o kadar tsunami
gibi değil. Daha insaflı. Onun için bunları mümkün olduğu kadar çok anlatıp şimdilik kafalarda bir kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Ama bu zordur.
01.07.2012’de Kanun’un tıkır tıkır işlemeye başlayacağını hiç düşünmüyorum. 2013’de de düşünmüyorum. 2014’ten, 2015’ten itibaren gelenek
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başlayacaktır. Neden, çünkü Türkiye’de yerleşmiş bir yönetim alışkanlığı
var. TBMM alt komisyonda bu hükümleri anlattığımda dediler ki, “Hocam
seni bir gün bir işletmeye götürelim, adam ümmi, okuma yazma bilmiyor.
Git de işletmenin içini gör” dediler. Bana yapılan tavsiye buydu. Ve yapılan
şey, bir kanunun bu tipten istisnalar örnek alınarak dizayn edilmesi teklif
ediliyor. Enteresan tarafı bu. Mücadelenin güç tarafı da bu. Onun için yılmamak lazım. Böyle bir şey muhakkak var.
▶ Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Teşekkür ederim. Efendim. Başka soru alamayacağız. Bir tane daha alalım.
SORU
Ahmet Küçüksavaş Finans Bank Teftiş Kurulu’nda çalışıyorum.
Bu tür toplantılarda sorduğum bir soru var. Biraz provokatif olarak algılanabilir ama hem de vatandaş olarak ve bankacı olarak
görüşünüzü merak ettiğim bir soru. Bu yeni TTK’nın özellikle
muhasebe ve finansal raporlama ile ilgili kısımlarının kayıt dışı
işlemler üzerine bir etkisi olacak mı? Olacaksa ne yönde ve ne
kadar zaman içersinde olacak?
▶ TBMM Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
Bu görüş değil tahmin olacak. Ben müspet etkisi olabileceğini tahmin ediyorum. Eğer 2013 açılış bilançolarını imkan nispetinde gerçeğe yakın bir
şekilde elde edebilirsek güç. İkincisi Kanun’da iki önemli hüküm var. Bir
tanesi pay sahipleri cari hesabı yani, pay sahipleri şirketten borç alamayacaklar. Bu hükümden haberdar mısınız? Şimdi Maliyeciler bu hükmü çok
önemsiyorlar. En çok buna karşı çıkılacağı düşünülüyordu. Hiç karşı çıkan
olmadı. Bu yani, patronun şirketi kasası gibi kullanması bazen de hiç olmayacak işlemlerle cari hesabını kapatması, yani bütün açık hesapların cari
hesaba yazılması bizim kayıt dışı ekonomimizi kötü durumlara götürüyor.
Bu önemli miktarlarda, bir sınırlama getirecektir. İkincisi, bizim eğer düzen
kurulabilirse denetçimizin verdiği raporlar kayıt dışı ekonominin aleyhine
işleyecektir. Neden, onun sorumluluğu var. Hele bu internetten denetim
gerçekleştirilir, raporlar tasdik şeklinde çıkmaz bizim hayal ettiğimiz şekilde
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çıkarsa günbegün o alan daralacaktır. Bir de psikolojik bir şey var, bunun
çıkar yol olmadığı anlaşıldığı andan itibaren buradan kaçış başlayacaktır.
Bu tabi büyük miktarda bunun uygulanması meselesine bağlı. Ben şimdi
genç nesil akademisyenlerin bu konularda çok iyi neşriyat yapabileceklerini
umuyorum. Bu, çok iyi bir şey. Çünkü gene gittiğim konferanslarda bu işi
çok benimsemiş olarak görüyorum ve değerlendiriyorum.

... patronun şirketi kasası gibi kullanması bazen de hiç olmayacak işlemlerle cari hesabını kapatması, yani bütün açık hesapların cari hesaba yazılması bizim kayıt dışı ekonomimizi kötü durumlara götürüyor. Bu
önemli miktarlarda bir sınırlama getirecektir.
▶ Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Teşekkürler. Şimdi ben de çok güzel bir kapanış konuşması yapacaktım.
Ama vakit kalmadı.
SORU
Alpay Burç adım. İMKB’den katılıyorum bu toplantıya. Özellikle
bu uluslararası finansal raporlama standartlarına halka açık bir
şirkette olmamıza rağmen yeni TTK ya göre raporlama yapıyorlarsa bile mevcut şirketler gerekse borsada halka açılmak isteyen
şirketler için Kanun bu yapısıyla artı, eksi ne gibi değerlendirmeler getiriyor, onu merak ediyorum?
▶ TBMM Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
Şimdi bir defa düşünce bizim borsamızın derinliğini arttırmak. Siz en yakından ilgilendiren mesele, bir şirketin kendi hisselerini satın alması hususunda gelen gevşemedir.

Bir şirket açık kapalı fark etmez. Kendi sermayesinin yüzde 10’una kadar
kendi hisselerini satın alabilir. Yeter ki genel kurul ona bu konuda izin
vermiş olsun. İzin verirken fiyat bandını bildirir ve ona göre alır. Yakın ve
ciddi bir tehlike varsa şirket kendi hisselerini satın alabilir.
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Biliyorsunuz ki bugün kanunumuza göre bir anonim şirket kendi hisse senetlerini alamaz. Bu sermayenin iadesi gibi kabul edilir. Yeni kanun burada
şu büyük gevşemeyi yaptı. Bir şirket, açık kapalı fark etmez. Kendi sermayesinin yüzde 10’una kadar kendi hisselerini satın alabilir. Yeter ki genel
kurul ona bu konuda izin vermiş olsun. İzin verirken fiyat bandını bildirir ve
ona göre alır. Yakın ve ciddi bir tehlike varsa şirket kendi hisselerini satın
alabilir. Şimdi borsada bunun yansımalarına gelelim. Bunun birinci yansıması, şirketler manipülasyona mani olabilmek için borsaya gireceklerdir.
Kendi hisseleri manipüle ediliyorsa, kendileri bundan rahatsız oluyorlarsa
şirkete girecektir. Yüzde 10 ile bu işlemi yapabileceği gibi bunu yakın ve
izinsiz ve sınırlama olmadan alabilecek, sonra da elden çıkaracak. Yani
market makerlık yapacaktır. İkincisi, düşmanca take overlar. Bu nedir, bilhassa halka açık şirkette gelip diyorlar ki bu şirketi bana sat diyor yönetim
kuruluna. O da diyor ki niye satayım. O zaman seni satın alırım diyor. Olayı
gerçek olaya götürelim. Fransız çelik ve demir şirketi satın almak istediler
ama satmadılar. Sonra halka açıklamada bulundular. Ben bu şirketi satın
almak için şu kadar para depo ettim dediler. O Fransız şirketin hissesi 10
euro olsun, halka deklare etti 25 euroda depo yaptım diye. Hiç satmayı
düşünmeyenler bile hisselerini sattılar ve şirket o açıklamayı yapana geçti.
Şimdi sizin sorunuzun cevabına geliyorum; take over yönergesi, sana gelip
yönetim kurulu olarak bana sat dediği andan itibaren onun durumunu
zorlaştırmak için sen de borsaya girip hisse senedi satın almaya gidersin.
Senin iktidarındakilerin senetleri yüzde 40 tutuyorsa demek ki senin yüzde 10’unun üstünde senet alma halinde düşmanca take over kalkacaktır.
Yönergeye göre o adam açıklamada bulunduğu anda itibaren sen borsaya
girip hisse senedi alamazsın. İşte asıl tehlike bu. Türkiye piyasasında bu
tehlike bir iki defa gelip gitti. Çimento şirketlerinde oldu, Sen de yakın bir
tehlike var deyip bunu almak yoluna gidebilirsin. Bu çok önemli problemlerden bir tanesi.
▶ Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Çok teşekkür ederiz. Kapanış için birkaç şey söylemek istiyor musunuz?
Ben bütün katılımcılara müteşekkirim. Şimdi ayrıca Enstitü’nün direktörü
Tamer beye teşekkürler. Hepsinden fazla Güler Hanım bu işe çok emek
vermiştir. Bu, benim katıldığım üçüncü toplantıdır.
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Bu kanun diyor ki, muhasebe mesleğinin mensupları şunları şunları
şunları yapmadan bu kanun işe yaramaz. Yani uygulanması zor diyor.
Toplum yararları için uygulanabilmesi o mesleğin iyi çalışmasına bağlı.
Muhasebe ve denetim mesleğinin iyi çalışmasına bağlı.
Ama şimdi şu toplantının sonunda görüyorum ki ileride yapacaklarımız bu
toplantıdan yaptıklarımızdan fazla. Çünkü Ünal Bey özünde, biz Ticaret
Kanunu 5-6 yıl uğraştık bu hale getirdik. Bu kanun diyor ki, muhasebe
mesleğinin mensupları şunları şunları şunları yapmadan bu kanun işe yaramaz. Yani uygulanması zor diyor Toplum yararları için uygulanabilmesi
o mesleğin iyi çalışmasına bağlı. Muhasebe ve denetim mesleğinin iyi çalışmasına bağlı.
Ben de YMM’ yim çok eleştiriyorum. Meslek tekelini yaratsın isteniyordu
ama bu kanun bunu yapmamış, çünkü meslek dağılıyor meslek yapılamıyor Bu mesleğin başkaları tarafından yapılması yasaklanmamış. Yapılması
lazımdı. Tek düzen sistemi 4 tane ama 1 tane olmalı SPK mı, BDDK mı,
TMS mi birtanesini kabul etmek lazım. Standardize olmayan standart olur
mu? Büyük bir noksanlıktır. Meslek bunu kabul edecek ve uygulayacak
Bundan sonraki toplantılarda bu konu üzerine duracağız. Kapatırken size,
hepinize şunun için çok teşekkür ediyorum. Bu saatler oldu oturuyorsunuz
bizim dertlerimizi dinliyorsunuz. Size çok müteşekkiriz.
▶ TBMM Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
Kanunda yok dediğiniz şey başka bir şekilde var. 400. Madde diyor ki, denetçi ancak ortakları YMM veya SMMM unvanı taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Demek ki bu kanun başka yönden bağlamış. 3568’i
zikret diye Komisyondan bize çok baskı koydular. Biz bahsetmedik.

Bunu kurabilmek için ya YMM ya da SMMM olacak dedik. Yarın bir
gün bunu da kaldırabilirler. Çünkü pasta büyük. TTK’ya herkes “pasta”
gözüyle bakıyor. Ben bunu söylüyorum, gülüyorlar. Bu herkes de güçlü
insanlar. Onun için Komisyon bir kanun numarası zikretmekten korktu.
Sebep şu; çünkü bu doğrudan doğruya 3568 nolu kanuna yetki vermek
olurdu. O kanun başka ellere geçtiği andan itibaren bunu kontrol edemez-
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din. TÜRMOB mücadele ediyor ama çok mücadele edemiyor. Bir grup bana
geldi. Bana dediler ki, “bize YMM unvanı ver.” Ben mi dedim, evet dediler.
Nasıl yapacağım dedim, Kanun’a hüküm koyacaksın dediler. Ben böyle bir
şey yapamam dedim. O zaman bana dediler ki, “biz de seni baba bilirdik”
dediler. Bak dediler, bilmem ne denetçi uzman yardımcılarına verdiler. Bilmem ne uzmanlarına verdiler. Bunların hepsi Türkiye’de vuku buldu ve
kimse mani olamadı. Barolardan bana ne diyorlar, kızıyorlar. Diyorlar ki
sen otuz altı bin kişi olarak onları kabul ediyorsun TÜRMOB bütün SM’lere
bu unvanı verdi. Ve verecek. Sen o zaman ne yapacaksın diyorlar. Senin
36 bin dediğin 74 bine çıktı dediler bana. Ben de dedim ki, böyle bir şey
olup olmadığını sorarım dedim. Beni çok sıkıştırınca bir toplantıda yanımda
Hasan Basri Aktan vardı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, dedim ki o değiştirsin
dedim. Yok, sen değiştir diye ısrarcı oldular. Demek ki herkes değiştirebilir.
Komisyon bundan korktu. Biz dedik ki hiçbir kapitalist bağımsız denetleme
şirketi kuramayacak. Bunu kurabilmek için ya YMM ya da SMMM olacak dedik. Yarın bir gün bunu da kaldırabilirler. Çünkü pasta büyük. TTK’ya herkes “pasta” gözüyle bakıyor. Ben bunu söylüyorum, gülüyorlar. Bu herkes
de güçlü insanlar. Onun için Komisyon bir kanun numarası zikretmekten
korktu.
▶ Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Çünkü o kanunu düzeltmek istememişler. Onları biliyorum ben. 3568 nolu
kanun düzeltilmeye ihtiyacı vardır. O ihtiyaç da ortaya çıkacaktı, onunla
uğraşmak istememişler. Yahya bey bir şey söyleyecek.
▶ İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN
Aslında muhasebe camiası çok polemik edilen bir konu. Ama ben 2004
yılından beri Hocamla konunun içindeyim. Kesinlikle ben de Hocam gibi
düşünüyorum. Bu konuda hiçbir tereddüdüm yoktur. Açık bir konu, denetim yapacakların SMMM ve YMM kuracağı ortaklardır.

Gözü kapalı denetim yapılacak kavramı spekülasyondan başka bir şey
değildir. Tam tersine insanlara önce diyoruz denetim işinin nasıl bir iş
olduğunu öğren, kafa yatıyorsa gir.
İkincisi, yine herkes denetim yapacak olgusu da çok samimi bir yaklaşım
değil. Şundan dolayı değil, siz anlattınız, biz anlatıyoruz. Bu TTK’daki de-
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netçinin sorumluluklarını yapılacakları öğrenen insanların önemli bir kısmının bu işe girişeceklerini zannetmiyorum sevgili Hocam. Bu kadar basit
değil. Gözü kapalı denetim yapılacak kavramı spekülasyondan başka bir
şey değildir. Tam tersine insanlara önce diyoruz denetim işinin nasıl bir iş
olduğunu öğren, kafa yatıyorsa gir. Sonuç itibariyle söylediklerinizin sonuna kadar doğru olduğunu düşünüyoruz orada bir sorun yok. Ama sorun
birileri el altından bunu karıştırmaya çalışıyorlar, “pasta” olarak görüyorlar,
ben Arıkan olarak bir cümleyle bunu bitirmek istiyorum. Ben bu süreci pasta olarak görmüyorum Hocam. Türkiye’nin geleceği açısından görüyorum.
Mesleki saygınlığım açısından görüyorum. Siz de bunu böyle yapıyorsunuz.
Sizin gerçekten o güzel yüreğinizle, nasıl emek verdiğinizi, mücadele ettiğinizi biliyorum. Bu yasaya pasta gözüyle bakmak değil, Türkiye’nin çağ
atlaması adına daha ileriye gitmesi adına bakmalı, meslek mensupları da
vergi için değil bilgi için muhasebe yaparak daha saygın bir süreç adına
bakmalılar.
▶ Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Buyurun Güler Hanım.
▶ YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler ARAS
Kendi adıma bugünkü oturumu bilgi içeriği ve etkinliği çok zengin bir toplantı olarak görüyorum. Öncelikle, toplantıya katılan ve katkıda bulunan
bütün katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. İzniniz olursa değerli Hocam
Ünal Tekinalp’e her zaman kendisinden dinlediğimiz gibi bu kapsamda bir
içeriği, bu kadar sade ve anlaşılır biçimde aktarmış olması nedeniyle, ayrıca teşekkür etmek isterim. Böylesine önemli bir konuyu anlamamıza ve
kavramamıza çok büyük katkısı oldu. Umarım bunun gibi toplantıları tekrarlayarak Kanun’un uygulanması sürecine kadar bütün kesimler gerekli
hazırlıkları tamamlar.

Gördüğümüz kadarıyla meslek örgütleriyle Kanun arasında bir uyum
zorluğu var... Bu kanun ancak tüm aktörlerin doğru çabalarıyla hayata
geçirilebilir.
Toplantının ana teması olarak şunu belirtmek olanaklı; TTK AB normlarının
da ötesinde hazırlanmış, iş dünyasını ve Türkiye’yi ileriye taşıyacak bir yol
haritası. Bunu hayata geçirmek çok önemli. Gördüğümüz kadarıyla meslek
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örgütleriyle Kanun arasında bir uyum zorluğu var. Denetim ve muhasebe
standarlarının uygulanması konusunda çok başlılık var. Meslek kuruluşları
bu konudaki eksikliklerinin farkındalar ve bu kurumların gerekli kurumsal
yapıya ulaşması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Umarım bu sorunlar en kısa zamanda aşılacaktır. Zira, bu Kanun ancak tüm aktörlerin
doğru çabalarıyla hayata geçirilebilir. Umuyorum ki bu iyi niyet ve çabalarla
Kanun zamanında ve gerektiği şekilde uygulamaya geçecektir.
Tekrar bütün katılımcılara ve sizlere bizi dinlediğiniz için ve sorularınızla
katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
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ek çok değerlendirme sonucuna göre “devrim niteliğinde” kabul edilen
yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), geniş katılımlı bir komisyon tarafından
beş yıllık bir süreçte, her biri beşer saatlik 673 oturum gerçekleştirilerek
hazırlanmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Finans ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi konulu toplantıda, bu kanunun getireceği yenilikler ve
uygulamalar bütün yönleriyle ve özellikle muhasebe, denetim, raporlama
ve bunların standartları açısından ele alınmıştır. Türk ticaret hayatına köklü
değişiklikler getirecek bu yeni düzenlemenin değerlendirildiği toplantı sonucunda Kanun’un uygulanmasına yön verecek ve uygulamayı kolaylaştırıcı katkıda bulunacak son derece önemli sonuçlar elde edilmiştir.
Toplantıda ortaya çıkan ve tartışılan temel konuları şu şekilde özetleyebiliriz;
1. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’de faaliyet gösteren bütün şirketler
için yeni bir dönemi başlatmaktadır. Bu yeni dönem iş dünyası için bir
“milat” olarak adlandırılmakta ve şirketlerin tüm dünyada rekabet güçlerinin artacağı bir dönemin başlangıcı olarak görülmektedir.
2. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’nin tüm şirketleri göz önünde bulundurarak yapılandırılmış düzenlemeler getirmektedir. Halka açık-kapalı, büyük-küçük tüm şirketleri kavrayıcı düzenlemeler yapılmıştır.
3. Yeni TTK, çağdaş bir düzenleme çerçevesi çizen ve işletmelerin temel
hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran bir yapıdadır.
4. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hassasiyetle üzerinde durduğu kurumsal
yönetişim ve şeffaflık ilkelerinin uygulanmasının şirketlere çok önemli
bir rekabet avantajı getireceğine inanılmaktadır.
5. Denetimin kapsamı ile denetim mesleğinin yeniden yapılandırılmasına
ilişkin yol haritası, yeni TTK’da başarılı uygulamanın vazgeçilmez bir
unsuru olarak ortaya konulmuştur.
6. AB normalarının da ilerisinde olan yeni Kanun, Türk şirketlerinin uluslararası piyasaların dilini konuşmasını sağlamayı ve uluslararası standartlarda bağımsız denetimi öngörmektedir.
7.

Kanun’da yer alan, bazı şirket bilgilerinin internet sitesi yoluyla açıklanması düzenlemesiyle, şirket web sitesi kurulması veya mevcut sitenin
bir bölümünün bilgi hizmetine özgülemesi öngörülmüştür. Bilgi hizmetleriyle kastedilen, “toplumun doğru bilgiye ulaşması, verilen bilginin
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sınandığı, denetlendiği bilgilere engellenmeden ulaşılabilmesidir”. Bu
yaklaşım değişikliği ile mali tablo kullanıcıları pasif olmaktan çıkarılıp,
aktif hale getirilmektedir.
8. Yeni kanunun şirketlere şeffaflık getireceği özellikle vurgulanan konuların başında gelmiştir. Bu durumun kayıtdışı ekonominin önüne geçilmesini de sağlayacağı öngörülmektedir.
9. Türk Ticaret Kanunu’nun getireceği şeffaflığın, aynı zamanda ülkeye
yatırımın cazibesini artıracağı düşünülmektedir. Yeni yasanın getirdiği
kurumsal yönetişim ve şeffaflık gibi prensipler doğrudan sermaye yatırımı yapacak uluslararası şirketler açısından da özendirici olacaktır.
10. Yeni kanunun getireceği kurumsal yönetim ve denetim ile ilgili düzenlemelerin makro ve uzun vadeli etkisinin yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından çok önemli bir değişim yaratacak etkisi olacağı düşünülmektedir.
11. Muhasebe mesleğinde kurumsallaşma yeni TTK ile büyük önem kazanmıştır. Son 20 yıldır vergi için muhasebe yapılırken, artık bilgi için
muhasebe yapılacaktır.
12. Kurumsal yönetişim prensiplerinin yerleşmesiyle birlikte profesyonel
yöneticilerin sayısının daha da artması beklenmekte ve bu durumun
diğer ülkelere kıyasla Türkiye’deki profesyonel yöneticilerin daha fazla
rekabetçi olmasını sağlayacağı öngörülmektedir.
13. Muhasebe meslek örgütleri tarafından yeni kanun, firmalar kesimi için
“büyük bir şans” olarak görülmekte, Türkiye’de şeffaflığın, hesap verilebilirliğin gelişmesi açısından yeni kanuna büyük önem verildiği vurgulanmaktadır.
14. Meslek kuruluşlarının özellikle ifade ettiği bir diğer konu, denetim ve
muhasebe standartlarının uygulanması konusunda eksiklikler ve çok
başlılık sözkonusu olduğudur. Bu kurumların yeni kanun ile birlike kurumsal yapıya ulaşması çok büyük önem taşımakta ve mesleki etik
kuralların uygulanması ön plana çıkmaktadır.
15. Yeni kanunun başarıyla uygulanabilmesi, ilgili kesimler için sürekli kapsamlı eğitim çalışmalarının yapılmasını gerekli ve zorunlu kılmaktadır.
16. Uygulamaya geçişin hızlanması için teşviklerin sağlanması beklenmektedir. İlgili kesimlerin eğitimi ve özellikle bilgi işlem sistemlerinin hazırlanıp uygulayıcıların kullanımına sunulması önem kazanmaktadır.
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17. Yeni TTK’nın uygulamaya geçişinin ertelenmesi ile ilgili ciddi bir endişe
sözkonusudur. Bunun ertlenmesinin işletmeler kesimine hiç bir katkısı
olmayacağı gibi, bunun için yapılacak hazırlıkların gecikmesine ve Kanuna ilişkin inancın azalmasına neden olacağı kaygıları ifade edilmiştir.
18. Sonuç olarak, işletmeler kesimi, ilgili kurumlar ve meslek örgütlerinin
ortak görüşü; yeni Kanun’un tüm taraflar için çok önemli değişimleri
beraberinde getirdiği ve Kanun’un yürürlüğe girmesinden sona yeni
bir dönemin başlayacağıdır. Geçiş döneminin başarılı olabilmesi için
tarafların “Kanun’u sahiplenmesi” ve gerekli hazırlıkları zamanında
yapmaları ve altyapı çalışmalarının gecikmeden tamamlanması gerektiği açıktır. Bu kanun, Türkiye’deki işletmeler için uygulama sonrası
dönemde yeni yol haritası oluşturacaktır.
19. Kanun’a her kesim tarafından gerekli uyumun sağlanması, daha şeffaf,
hesap verebilir ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek işletmeler
ortaya çıkaracaktır.
Prof. Dr. Güler ARAS
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