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O.

GİRİŞ

ve Vergi 'Denetimi başlığı iıle :sunulon bu y'Ozının amasüıreık'lıi ve hızlı bıiır i'k.tiısadli kalıkınma ıiç.in, üılke -g erçekcı,
lerine u~gıuın tekdüzen bir muhraısebe tüml:e minin ve yasaıl bir düzene
kavuışturulmu:ş · muhasebe ve denetleme· mesıl 1eğinıin ·gereğıini ve önemini ıbir kez daha ·vıurgıul 1ama 1 k; muhaıseıbenıin, denetim, verg'i ve vergi
dene·timi iıle yakın : iı l•işkis·ini açııkç;a or·taıya koymafkitır.
Muhaısebe

soğlık1 lı,

Bu amacı gıerçekleştiırmek ·i çin yazıda, iııt~in muhasebe· ve denetleme kavramlorı, g·enel olaımk ayn aıyrı tanıml 1anmıış ve a'cıklonmış·
tı.r. Sonra s _ıra i'le, muıhaısebe ile de.ne·Nerne iılıişki 1si; muhaısebe ve
denetleme meSıl'ek düzeni; v1e·r.gıi g·e lirleri ve verg·i kaçoğ·ı; verg.r ile
muhosebe ve deıne1tleme rl'iış:ki:sıi ve vergıi deneıtimi konuları i·ncel·en·
miştir. Yazı, bir Sonuç ve Öneri bölümü ile bitirilmiştir.
gücü yeı tüğ·inc-e, nesnel . ve bHims:eıl aıoıdan işle
meye özen gôsrtermıiş; hi.ç bir kurum ve k.işi 1yi hedef almamı· ş; ancak
gı erçek~leri bütün çıp1 laklığı He· orta ya koymıaıya caı,ışmı·şıtır.
Yazıcı, kıonuıyu

1

burada yaptığı tanım, a 1 çıkloma, tahmin ve heısıaplnmalar
la vardığı sonuç ve Heri sürdüğü görüş ve öneril'er üzeırine, ard düşüıncesi olmayan herkesıle, uygıar koşullarla taırtışmay'O her zaman
1
huzı·rdıır; bu tür tartı·şmaıl'aırın ül;keırin i·ktisodi ka;llkınmasına y ararlı
Yazıcı,

oı:aoağı kanıııs.ındadır.

1. · MUHASEBE

10. Genel
Muhaı sıebe,

Ba· kış

Osmonlıoa

ve -rüırk'çe Söwükıl'eırde yeır aılan geniş

anlamh bir kavramdır. Aslı Arapça ol'O'n hesap sôzcüğıündıen türetilmişıtir .
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Tü:rkıoe Sözlük te Muhasebe, hesaplaşma; karşıhkh
hesa:p işleriyle uğraşma; hes.a,plarm tümü; sa,ymanhk;

hesap görme;
bir şeyin muhasebesini yapmak; bfr şeyin olumlu ya da olumsuz yönlerin i gözden
geçirer ek bir yargıya varmak (1), di ye tanımlanır.
1

Hesap ve muıhıa:s1 ebe sözcük'l,e·ri, toplumsal yoışanıtının her alamnda kuHaml an, dahaısı ku:tsıol k1 iroplaırda yer alan, çoık g,enıiş maddesel ve tinısıel onlamlı kavrıamlordır.
görme, heMuhasreıbe, başka bir deyişle, hesap yapma, hesap

sap verme ve hesıapl,a ışmo, inısaınlnır içindi r. İnsanın hak ve so~umlu
muho sebe
r'Uğıu muhase be He saptanır. Bu hak ve sorumlıuluklorla
1

1

1

icicedir .
a ve
inısan, tins.;el ve maddesel tutıum ve davranıışloırırnnı dünyad

1
hesa'bmı vernceğ ,ini düşündüğ· µı oranda öl çüılü
ül1keye bu ö+cüıde yıaraırlı olıuır. ·
Bulunduğu toplum a

ahirette

ve .dengel'id'ir.

ve

Bir ülkenin gelişmesi ve yükse lmes,i, o ülkede yaşayanlarm oluş- .
ir.
turduğu örgüte bağılldı: r. Örgüt ise, hesap,, hu:kuk ve teknik düzenid
1

Hesop ve muhaS'Sbe düzenıi olmaıyaın ülıkede,
·düzenıi de olamaz . Hoık, a 1 diıl olıaraik veril,emez.

s 1ağ,1am

·b ir hukuk

he sop ,gününe inanmayan ya1 l9e yete11sizl'iğ 1 inden cıkar sağ
ıbe
ve
ı,ancı şahitten, hesap
lamaya çalışan kötü kişilere kadar, gerçeği saptıran herkes, hôkimin
v·ereceği aıdil karan oliUmsuz yönde etıkJleır.
Muhas ebe düzeni .olımoıyıan üıl kel,erıde', mahkemeye baışrvu ra n laVicdan

yapmıaıyaın,

mıuhaıseıbesi

1

düz ensıizliğ ·i
1

rı n cakl:uğu

Bunlar'ın coğu, hesıaps'OI anlaş:maz

tııklarııın

lbaşvurnrliaır.

bir ras:ı·antı ·de· ğ;illdlir.
çözümü için mıa,h ıkemeye

1
Toplumu olıuşturan heır gerçek ki:Şi; aHe, ·kuırum, işletme, va kıf.,
1
dernek, sendika, s.iyıaıs1al PO'ntıi, dahası devl eıt ıgıiıbi heısapsal kişiler içi·n
muıhaısebe aynı ölçüde önemlıidir.
1
ve borcuvto,
Buınla1 rdıan her biri, mıuıhasebesı i ın i, yani varlıık, aıloc:aık
geli:r ve ·giderin i iyi hesıaplodı·ğ 1 1 ve ona ,g öre dovrandığ,ı orondo: ölçülü
1

ve

denge·Hdiır.
1
İhtiyo.okmn ve harcamanın sınırı yo~tur. -rüırkiıye:'de, buıg ünıkü öl-

cüılıere göre, çok 'Q'el!i'rle geoinemeıyen kirşi
9enrıe
1
( )
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rahat

geoinebıiılen kişi
1

ve a'ileler de

ve, aileler olduğu . g:ibi, az
vardır.

TDK: Türkçe Sözlüık, 2 L - Z, 7. Baskı Ankara, 1983, S. 847.

Gelirinden çok harcaıy1an tutumsuz ve saıvurıgundır. Geı!irinden
az harcayan, cimridir; mülk ve varlı·k edinme haıstas.ıdır. Doğru
tutumlu davranma, gelire .göre harcama, ·geHrle· g.ideri denkleş~edir. Bunun arci 1 cı da muhaısebedir.
Bunca önemlıi, kutsal, coık -yönlü ve gıeniş anlamlı muhasebe kavmına tek bir tanım yapılamaz, anca'k ceşitlii a 1 cılordan tanımlar
yapılabilir.

Muhasebenin teme·li, matematiğ.in dört teme I · işleminden ilk. ikine, yani toploma cıkarmaıya, artı ( +) ve eksi (-)'ye, dayıanıır. Bu
rdan muhasebe, toplama - cıka1 rma, ·toplamsal çıka. rm:a ile tasnif
emlerinin tümü ve uryıgıulamaya dayO'lı bir hesaplaşma bilimidir.
1

Muha•sebe, bir tekni ktir; mıunoıS'eıbe ıbi:r lbHimdir; tartışması uzun
ıltar sürüp gıitmişUr.
1

Ancak,

ge.ıişme·ler,

inısaınloırı, bıillimde

de

yeın:i

uzlanım

alarnları

çmoya zorlamıştır. Örneğin, !bir balkıma, !· lôhiıyat 'bıiHminden hukuk;

ukuk biliminden i ktisot; i ktiısıaıt biliminden işletme iktisıadı; işletme
tsadı bilimlinden de hesaplaşma bilimi doğm:u.ş ve bu tartışma yılr önce bitmiş.Nr.
1

1

Bugün, ikNısıadi açıdan Heri ül'keleırde· , muhasebe, kendine· öz~gü
o, kuml, ilke, yöntem, tkuraım ve tümlemleri yl·e, başlııbaşına bir
im olarak ilgi ve soygı .görmektedir. Bu ü.lıkelerde·, mıuhaıse1beıye1 ve
hasebe me1 sleğı ine büyük öl•ç üde önem ver:ii lmeıkte ve. özen gösilmektedir.
1

Gelişmekte .olan ülkelerde ve bu arada Tüırkı i ıye'de, bu konuya
önemJ'i mevkilıerdeki kimi bürokratloır ve. kimi bi.lim adamı bile, henüz bu · gerçeği •g örememekte, muhasebenin bir ıbnim o~
ğunu kabul etmemekte, daih'ası muhasebenıin basit bir teknik oldıu
nu ileri sürmekte ve önemini benimsememekted'i·r. Bu bir raıs•tlantı
ğildir; bir ül kedeki muhasebe uygulıama ve biHm düzeıy•i, o ülkenin
isodi gelişme düzeyinin ~e ge.ıiır dıağıılı'm adaletinin göste;rge sidir.
ilmemiş

1

1

İyi bir muha sebe dü~eni, kurum ve işle·tmenin ' yönetim. ve geliş
1

. için önemli bir araıç; kötü ve düzensiz bir muhasebe, kurum ve
etmenin batmasını cabu'kloştiran önemli bir sıi'lôihtıır. Bu anlamda
muhasebe, yönetim ve g.e'lişti~rme arnıcı; kötü muhaıs~be ise, boz, yoketme silôhııdır.
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Muhoıseıbenin

araç ya da s ilôh oluşu, ülke iktilsodı icin de ge1

çerlidir.
muıhas. ebeoi Hgi ve
· ülkeıleırde, muolan
saıygı görüır; iık!tiısad'i acıdan geri ve,
1
hosebe ve muhaseıbeci oışağıılanır; doha sı muhasebeci, mu'hoselbeci
olduğunu 'SÖo/lemeye bile· utanır; kendine· «Mali Müşavir» g ibi me sleğin özüne' uı~maıyan 'Sıanlar ya'kıştırır.
i'ktiıs1adi o:cıdıan

ileri

ülikeılerde

muhasebe ve
gelişmekte

1

1

Osmonl· ı İmparatorluğu'nı un yükselme· döneminde hı ic: ~i 765, mi-

ladi 1363 yılında mıuhoıseıbe k.onusıunda, Abdullah Pü:ser Mohammed
bin ~iıya el Mazenıderôni'nin ya'Zdı·ğı R!isa'le-·i Fe·lekiyıyıe· «Kitôb-us Siya1g1a1t» adlı eserin başılangıc bölümünde, muhasebenin önemi şöyle
beHrtilmiştir:

«Güzel ve tesirli konuşanlarlaı kalem erbabınca, muhasebe fenninin di.ğer yüksek ve en değ. erli tenlere nisbetle dahaı şerefli olduğunda ittifak edilmekted ir.
Memleket ve devlet işleri He memleketin ihtiyaçla·rı, hesap kaidesi
olmadıkça· yürüme·z ve batıl olur. Maliyenin gelir ve giderlerinde kalem ha:kim olmaz, O·nlarını do. ğ:ru yürütülmes ine ya.rayaca.k hesap açıl
mazsa, bu işler kısa zamanda bozulmaıya yüz tuta:r.
Ka,idesiz ve eksik hesabm devlet işle, rinde ne kadar bozukluğa
yol açtığıı aşikôrdı,r. Bu ·sebeplerle ile·ri gelen e·ski hakimler ve büyük
akiller, muha,sebe ilminin temelinin koyulması, her iş için o işe. göre
hesap açılmas, ı ve hususi kaide koyulma·sı esas. ıarmda it.tifak ettiler» (2 • 3 ).
Bu kitap, devamı olduğumuz Osmanlı İmporatorluğıu'nun, kimi
ki· şHerce yanlış onlotıldığı g.ibi, k.ılı·cla ülkeıler fethedip yıağma ederek
değ1 il, fenne, tekniğe bilime ve özellikle muhasebe bilimine ilg,i ve
1
savgı duyup büyük ölçüde önem vere.rsk ' Yü ks:eılıiıp yaklaşık 600 yıl üç
kıt'a üzerinde hüküm 1Sürdüğıünıün; fenne, teıkniğe, bilime. ve, özeUikle
muıhasebe bilimine· Hgi ve so'ygıının gittikçe· azalması il·e düşüş gösterip, yıkıhp yokoldıuğunun önemli bir ikanıtıdıır .

Otar, i.: Risôlel Felekiyye «Kitab-us Siya·gat» Hakkında, İstanbul, 1984, S. 2.
Hinz, W. : Das Rechnungswesen Orientalische r Reichfinanzöm ter in Mittelalter, Der İslam xxıx. Wiesbadan, 195'2, S. 1 - 2.

f)

3
( )
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11. Muha·sebenin

Tammı

Ülke ve işletme iktisan açısmdan muhasebe·, gerçek ve tüzel ktşi
kurum ve işle·tmeıe,rin yani t.üm hesaps.al kişilerin, önce: kendi; sonra
bunla:rla ilişkisi ol.a·nla, rın hak ve sorumlulukla nm belirlemek amacı
ile; bu hesapsal kişilerin varllk ve sermayeleri· ile alacak ve borç
durumlarma·; zaman dilimleri içinde bunla.r daki değer değişimlerine~
masraf, ha.sılat ve kazanç durum l arına: ilişkin he·sapsal iş olgularım
yasa.l ora, kurallara, ilkelere, tümlemlere, yöntemlere ve kuramlara
uygun ola.r ak belgeler üzerinde saptaya·n; bunla.n hesap adı verilen
çiftyanh çizelgele·re işleyerek izleyen; bunlaı rla· vaı nlan sonuçlan çizelge ve rapo.rla rla o·rtaya. koyup yo· ırumlayan; belgeleme ve yönetime
araç olma öz.eılliğ. i taşıyan; uygulama a· lanı geniş doğal bir bilimdir.
1

1

Tümlem açısından muha:s_ebe, kurum, işletme ya da tümı hesapsa·I
belgelerin düzenlenme·si, hesapların tutulma·sı, sonucun çı-·
kartı,ıması, maloluşu.n belirtilme·si, işlet.menin ölçümlenmesi ve öngörünün saptanmas.ı g;i bi öğ:elerden oluşa. n hesaplama,, işlem ve hesaplaşmalairın tümüdür.
kişilerde,

Bu

muıhaısebe öğelerinden,

'bel·gelerin düzenlenmesi, hesapların
muha.sebesini; maloluşun
bel·irıtHmes.i, işletmenin ölçümlenmesi ve öngörıünün saptanımaısı, iş
letme muhasebesini oluştu:ru r.
ıutulmaısı

ve sonucun

çıkarılması, işlem

İşlem muha sebesi, he·r hesap dönemi için ayrı ayrı olmak üzere,
1

kurum ya da hesapsal kişinin va.r hk ve sermaye durumu ile mas.raf,
ha· sılat ve kazanç durumuna. ilişkin ·hesa:p.s al olguları belgeler üzerinde saptamak; bunlcm çiftyanh işleme yönteminde he:sap adı verilen çiftyanh çizelgel.e r üzerinde işlemek, bu hesapla·n ilgili yasa,
kural, ilke ve yöntemlere uygun olarak izlemek, gerekli hesaplamaları
sa.ğlamak için yaıpllan işlemlerin tümüdür.
Buna, muame·l at muhasebesi, ticari
gibi adlar d'a veriıliır.

mıuıhos:eıbe,

genel muhasebe

İşl· em muhaı s1ebesinin temel daryanağı, ülıke i-c·in kabul edilmiş,

belirli bir tümleme
hesap plamdıır.

doyalı

tekdüzen

heSıap

çercevesıine

uy:gun bir

İşletme muhasebesi, her maloluş dönemi için ayr1 ayn olmak üzere,
muhasebesindeki masrnf hesaplaı rma dayanarak maloluş türlerini belirlemek, o döneme düşe·n mal·oluş türlerinin ayrık olanları
doğruca; ortak 0 lanlan maloluş. ye·r leri a;ra. cıllğı ile dolayh. olarak malişlem

1
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oluş yüklemlerine yani ürefüen mal ve hizmetlere yüklemek; böylece
üretiklerin topram ve, birim mololuşlarmı bulmak; işletme sonuçlar1m
belirlemek; işletmeleri ve maloluş yerle.rini dönemlere göre birbiri ile
karşılaştırmak, ölçümlemek, elde edilen verilere dayanarak geleceği
ıııanlamak için yapılan hesaplama·la·r m tümüdür.

Buna, yönetim
veriHr.

mıuhasebe1s,i,

yönetsel

mıuıhaserbe

g ibi adlar da
1

İşletme mıuıhas.eıbes,inıin temel da!yanağ 1 1, ülke i,çin k:albul· edilmiş
1

tekdüzen ma, loluş yönergesi
leri plamdır.

iıle işletme

Muhasıebe iş,lerini yapanı.ara

için

be1 1'irlenmiş

m.aloluş

«muhasip, muhasebeci, ya da say-

denıiır.

man

yer-

\

Anca'k, Osmanılı . İmpamtorluğu'nun yııkıll'Ş dönemlerinde ve onun
devamı ol,an Tıürkiye'de muihaısebe ve mıuıhaısebeıciye . ilgi ve saygı
azalmış ve önem ve1 rıHmez olduğıundan, biır y and:an işverenlerce muhasebeciye katip ·giıbi 'küoültüıcü sanlar verili~rken, öte· yandan serbest
cahşan mıuıhasebecner de kencHlet'iine muhas.e be. uzmana, eksper muhasebeci, mali müşa 1vir ·gibi sanl:ar yıakııştırmaıktadır.
1

2. DENETLEME
20. Genel Bakış
Denetleme, Türkçe· Sözlüklerde yeır alon g·enriş anıa;mılı· Türkçe
bıi!r kavramdır.

Dene·tleme kavramının, bakış, görüş, göze·t im g·iıbi anlomlara gelen denet (4 ) sözcüğü ve özenle, bakmaık, gözetmek, beık:lemek, gözlemek gibi anılomlara gelen denemek (5 ) s:özıoüğıü ile, ya'kınlığı vardır.
Derleme Sözlüğünde denetlemek, kulak misafiri olmak, gizlice
dinlemek, nişan almak, gözetlemek (6 ), di'Ye' tanımlanır.
lilirkce· Sözlükte dene,tlemek, bir işi n doğru ve, yöntemine uygun
ola:r ak yapıhp yapılmadığmı incelemek; murakabe etmek, teftiş etmek, ~ontrol etmek (7), di ye tammlanır.
1

(4 )

(5)
(6)

(7)
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TDK:
TDK:
TDK:
TDK:

Derleme Sözlüğü
Tarama . Sözlüğü
Derleme Sözlüğü
Türkçe Sözlük 1,

iV, Ankara, 1969, S. 1422.
il, C - D, Ankara, 1965, S. 1078.
iV, Ankara, 19'69, S. 1422.
A - K, 7 Baskı, Ankara, 1983, S. 286.

21. Denetlemenin

Tammı

Ülke ve işletme iktisadı açısmdan denetleme, kurumı ve işletme
lerin, şirket, banka, sigo,r ta, kooperatif, vakıf, dernek, sendika, siyasal parti gibi tüm hesa.psaı kişile, rin, öncelikle kendi hak ve yararlarım korumak ve gelişmelerini sağlamak; sonra s. ıra ile sahip·, ortak ya
da payda1 şlcmn; çahşanlarm, doğ·aı ortak olan devletin; sosyal sigorta ve benzeri kamu kurumlarmm; alacak ve vereceği o·l an ·üçüncü
kişile·rin; halkm ve tüketicilerin; ülke iktisadındaki tüm kişi ve kurumlcmn, hak ve yararlanm korumak amacı ile, bu hesapsal kişilerin
yaptığı, yapmakta o!duğu ve yapacağı işolgulcmna ilişkin yazı, belge,
kayıt, işlem, muhasebe, çizelge ve rcııporla· rm; tüm karar, uygulama
ve etkinlikle,r in; yasala:ra, ku.ral!aral ilkelere, tünılemlere, yöntemlere
ve standa:rtlaraı uvg•mluğunu, bilimsel, nesnel ve sırtutar bir biçimde,
incelemek, gözden geçirmek, anlamak, dinlemek, karşılaştırmak, ölçümlemek, \rorumlama'k, uyarmak, önerilerde bulunmak gibi iş ve iş
lemlerin tümüdür.
kültür dillerinde kullanılan
ve çeşitli akımlıarla Türkçeye geçmiş olan, yeniden ba kmak, gözden
geçirmek anlamına gelen re·v ision =revizyon; kaırşı ruılo yan'i karşılaş
tırılocak 'i! kıinci yazı, kayı· t ya da çizelge, kısı aca k1arş:ı+aştırma anlamına gelen kontrolle =kontrol; içine, özüne baık'ma anl·amına gelen
inspekfü:m = inspeksiyon; değer biçme, değeırl 1 eme, olıçümleme anlamına ·gelen ekxpert~s.e=ekspertiz; dinleme, inceleme anlamına ·g elen
auditin.g = oditing gibi kavramların tümünü kapsar.
Bu

· geniş anlamıyla denetıleme, batı

1

Yine bu anlamda denetleme, doğu kültür dillerinden Türkçeye
ol:an, bir şeyin doğrusunu bulmak içıin her tarafı arayıp ta·
roma unlamına gelen teftiş, hc1kma, göze1:me anlamıma gelen murokaba gıi'bi kavramların da tümünü kapsm.
geçmiş

Denetleme

işini

yapanlara Türkçe denetçi denir.

=

Denetçi, batı kültür dillerinden Türkçeye ·geçmiş olan reviseur
revizör, kontrolleur = kcmtrolor, .inspekteur enspetor, auditor = odltor, e.x pe·r t = eksper gibi sanları kapsaıdığ·ı g'iıbi; doğıu kültür dillerinden Türkçeye geçmiş müfettiş, mu.rakfp, he·s ap uz.manı gibi sonları da
kapsoyan geniş an!amlı bir sandır.

=

1

Birçok kavram yerine valnız denetleme, birçok san yerine· yalnız
denetçi demek, Türkçeyi yoksullaştı.rmaz, tam tersine kolay anlaşılır
duruma getirir; yapılan iışi bir ya da bir1kac sözcükle niteleyip ardın~
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dan denetleme ya da denetçi demekle i'Stenilen he r durum ve san
kolayca anlatılabi:ıir.
1

3. MUHASEBE İLE DENETLEME İLİŞKİSİ
üııke ve işletme i1 kti'sadı açısından muhasebe ve denetleme tanım
larına bakıldığın 1da,

biri öbürünün bütünle y'icisi ve
1

devamı olduğu

gö-

rıülür.

Mu hasebe, heısapsol k,işinin ve bunuınla Hişıkide, bulunan kamu
ve özel kişilerin hak ve soruml'Ulıuklarını belirleme·; denetleme ise,
bütün bu kişilerin hak ve sorumluluklarının usulüne uygun doğru belirlenip belirlenmediğini ve dolavısı ile bu kişi·lerin ha'k ve yararlarını
koruma aıma c.ı gü!der.
1

Muhosebe denetleme nin temel dayanağı, denetleme· muhasebenin vasa lora, kurallara, ilkelere ve yöntemlern uygunluğunun sağla
masıdır. Muhasebesiz denetleme daıyana~sız; denetimsiz muhasebe
sağ la m.os.ı zd ı r.
1

1

Belirli bir tümleme dayalı muhasebe· düzeni olmayan bir işletme
de, . sağ·lıklı bir iç ve dışıdenetim yapılamaz. Teıkdüzen bir muhasebe
tümlemini benimsememiş, bel·ge ve muıhasebe düzenini kurnmamış
ülkelerde de, ·sağlıklı bir denetimden sıöz edilemez.
Muhasebe ve denetleme içiıçe, biri öbürünün ~ütünley1 iciıs·i ve devamı olduğu gibi, bunılarla Hgili meslek 'Sonları da i çiçe, biıri öbürünün
büıtünl' eyicisi ve devamıdır.
1

Muha sebeyi her yönüyle iyi bilmeden, hanıgi acıdan olursa olsun, iyi bi.r denetleme yapılamaz. Denetlemenin yolu muhasebeden
geçer. Muıhnsebecilik yaptıktan ve bu konuda iıyi bir deneyimden geçtikten sonra anc:aık denetçıiılik yapıl: abiHr.
1

Hemen hemen her ülkede denetciHk
len bi r üst sondı'r.

muhasebeciHkteın

s:onra ge-

1

Örneğin, Türkçede·, muhas.i p ve murakıb ya da muhasebeci ve

denetçi; Fransızcada Comptable ve Controleur; Almancada, Buchführer ve Buchprüfer; İngilizcede, acoountant ve Chartered accountant
gibi sanların ikincisi birincisinin bütünleyicisi ve devamıdır.
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4. MUHASEBE VE DENETLEME MESLEK DÜZENİ
40.

Me·sleğ.in Tanımı

ve Görevle ri

1
Ül'ke i 1 ktisadında muhasebe ve denetle me me sleği, ülkenin kurum ve işletmelerinde, muhasebe ve denetle me işlerini, yasalara, kuve
raMara, Hklern ve yöntem lere uıygun, tamfs.ız, neısne·I ve, sl'rtutar
yanda
lulkları
S'orumlu
g üveniHr bir tutumla , belirli bir yerde ve kendi
pan kişilerin, sürekl·i olamk edindik leri iş ve uğıraş olanıdır.
1

Muhase be ve denetle me meslek mensıuplan, öğ:renim, staj, geçirdikle ri sınav, yetenek ve kıdemlerine 'göre, örneğin, Muha sebeci
isi
ve Vergi Danışmanı, Yeminli Muhase be Denet:ci·si, İşletme Denetç
gibi unvanı.arla işgören kişil·erdir.
1

1

MuhO'sebe ve denetle me mesleık mensupları, 'kendi kanunları ve
r.
baŞk'a kanıunlarla kendi'lerine veri·len görevle ri yaparla
Bu · meslek mensıuplon, ülkenin iktisadi bütünlüğünü. oluşturan
s-ikurum ve işletmelerin, örneğin, sermıaıye şirketleırinin, banka ve
g'ibi
siyo'sal porti
gortaların, kooper atif, va'kı·f, deme'k, sendika ve
1 sebe ve denetle me işlerini, yaı sa, kural, ilke
muıha
hesapsal birimle rin,
ye yöntem lere göre, bu kurum, işletme ve· hes:ap:saıl birimle rin kendi
'kuırar, ör-gıütler,
yasalarında 'belirtildiği biçimıde ya da istenildiğinde,
da
tutar, yürütür , yöneltir , inceler, denetle r, yorum! ar ve bu konuiar
görüş

bildirirl er.
resmi denetle me organla işleri gereksi z 'kı lmaz, azaltma z; üstelik onların işlerini
ve ülkede denetle me işılerini bütünle r.

Bu meslek
rının yaptığı
kolaylaştırır

mensuplarının yaptığı işler,
1

Muhase be ve denetle me mesleğinin, meslek ve meslek mensupştırma; reslarını geliştirme; kurum ve işletmelerin 'Yönetimini kolayla
vergi
ştırma;
kolayla
işlerini
yargıı
ve
mi maıkamlann, yönetim, denetim
1 ştirme; küçüık pay
gel'i
ını
s
kanunlarını iyi uyıgıulama; sermay e piyasaı
sahiple rini ve tüıketioiıyi koruma; sağlıklı ve süreıkH i ktisodi kalkınmayı
sağlama gibi amaç, gôrev ve yararları vardır.
1

41. Mesleği Yasal Düzene Kavuşturmanın Önemi
Dünyada ik1tıi'sadi ba 1 kımdan ileri her ülkede ve· bu amda AET'na
ile
üye 'bütün ülkelerde, yıllardan beri, muhasebe ve denetle me işleri
muhase be ve denetle me mesleği yasal bir düzene kavuşturulmuştur.
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Yapılan araştırmalara g.öre, Türkiye.ın.in de· içinde bulunduğu dünya gezegeninde, muhasebe ve de·n etleme düzenini kurmadan, muhasebe ve denetleme me·sleğ,ini yasal bir düzene kavuşturmadan, ikUsaden kalkınmeş hiç bir ülke yoktur.
İ·kti'saden kalkınma·kta olan Türkiye'de, 54 yıldan beri sözü edilmesine ve eksi·k.ı.iği ce·kilmeısıine karşın, muhasebe ve denetleme mesleği, ne· yazık ki, henüz yasal bir düzene kavuşturul.amamışrt:ır.

İyi bir muhasebe ve denetleme düzeninin, ser:besrt pivasa i·ktiiçin bir emniyet supabı ve iyi bir ·g üvence olduğu, serbest piyasa
iktisadını sıürdüren ülkelerde yıllar önce anlaşrlmış ve· benimıs.enmi'Ş
tir. Bunu henüz anlomamış ve· benimsememiş ülke lerde, i ktisadi çalkantılar ve bunun uzantısı olan pol'itiık 1 kargaşaı sürüp gitmektedir.
Bu durum da, iktisadi kalkınmanın sağhğmı bozmakta ve hızını yava·şlatmaktadır.
sadı

1

Sağlıklı

ve

hızlı iktisıadi kal'kınmıa

düzeninin ne ölçüde önemli
malardan,açılkca

42.

1

için, muhasebe ve denetleme
ve karşılaştır

olduğu, yapılan araşıtırma

anl'Oşılma1 ktadır.

Türkiye.ıde

Bu

Mesleği

Yasal Düzene

Kavuşturma Çabaları

Türkiye'de, muhasebe ve denetlşme mesleğini yasal düzenleme
bir·ç ok ülkede olduğu gi!bl 1929'da ba1şlayan büyüık iktisadi
bunalım yıllıarında ve genç Türkiye Cumhurıiyeti'nin sağ.lıklı ve hızlı
iktisadi kalkınma çalışmalarını sürdüırdüğü Matürk döneminde·, 1932'de
başlamıştır; şimdiye kadar ye'di girişim olmuş, yedis.i de sonuçsuz
çaba·ıarı,

kalmıştır.

İlk girişim 1932'de Ticaret Baıkanlığı'nca · yapı ılan bir çalışma i'le
ikinci girişim 1938'de. yine T·iıoaret Balkanlığı'nca, Avukatlık
Kanunu'nun çıkanlması sırasında yapılmış, ancak bu iki girişim de,
o ·günlerde, ülkedeı yeterli S'ayı ve niteliikte meslek mensubu ile yeterli
soyı ve büyüklükte kuruım ve i·şletme henüz bulunmadığından, sonuçsuz ka·lrnıştır.
başlamış;

Bunda.n sonraki dönemlerde, mesleği ya,sal düzenleme işin'i, her
nedense, Maliye Ba'kanlığ,ı ele almış ve· 1949, 1956, 1962, 1966 ve
1980'de olmak üzere beş kez giriş1 imde bulunmuştur. Bu girişimlerin
hepsi de makul nedenlerle sonu:csuz kalmış ve mesleğin yasal düzene kavuşturulması gecj'ktirilrniştir.
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Gecikme nedenleri

şöyle sı·ralanabilir

:

1) Önceleri, bu mesl&k konusunda bilgi birikimi yoktu; mesleği uy-

gulayoca1k olanlor da, uygıulart:uoak olanlar da y·etersıizdi.
2)

Mesle·ğe ilıgili Bakanlı 1 klar

hip

çıkmamıştır;

yani Ticaret ve· Sanayi' Baıkanlı'klan saher nedense· Malive Bakanlığı sahip ?fkmıştır;

3)

Meslek daha ook vergicilik

4)

Tems.il konu!su iyi

acısından

ele

alınmıştır;

anlatılamamıştır;

5) Varolan mes· ıek mensupları değil de, mesleıkten olmayanlar mesle'ğe

sahip

çıkmaya çalışmıştır;

önemi ve gereğ·i Hg1ililere ve kamuya iyice anlatılama
liürk ba 1sını, bu 1J<0nuda üzerine düşen görevi gereğince
yapamamış; konuyu arnştırıp kamuya duyurmamıştır;

6) Mesleğin
mıştır;

7) Si'yasol iktidarlar, bu mesleğin üllke· iktisadı .için önemini bilememiş

va da bilmemezlikten

gelmiştir;

8) Uy;g.ulanabilir bir yasa ta'S'arıısı hazırlanamamıştıır; ·

9) Böyle: bir yaso9an çııkar uman 'kimi maliıyeci bürokratlar ve pi-

vasa mali müşavirliği yapan kimi eıs.ki mal'iyeciler ile, böıyle bir
yasanın kendilerine sağlayabileceği yararları bi.lemeyen ya da
muhasebe ve denetlemede aıçı'klık istemeyen tüccar ve sanayici
temsilcilerinin iste kleri doğrıultus'Unda YO'S'O tasarıları hazırlan
1

1

mışhr;

10) Bundan çıkar umanların ve sa 1 kı.nanların i stekleri doğrultusun
hazırlanan yasa tasarıları ve etrafa salınan dedikodularla meslek kümeleri kızıştırılmış ve her girişimde ortalık muhasebeci,
maliyeci ve hukukçu çı·kar çatışmasına dönüştürülmüştOr. Oysa,
hesap anlaşmazlığı ayrı, vergi anlaşmazhğı ayrı ve hukuk anlaşmazlığı apO'yrı 'bir konudur.
1

Türki:ye'de 1946 - 1950 yıllarında köklü vergi reformları yapıldı;
Gelir Vergisi, Kurumlar Verg isi ve Vergi Usul Kanunları çııkartıldı. Bu
Kanunların iyi uıyg'ulanabilmeısi için muhasebe ve denetleme mes·leğininı yas-al bir düzene kavuşturulmasının gerekli olduğu, uzmanlarca.
1

vurgulandı.

O sırada, bu mesleğin Vergi Usul Kanununa konacak ek maddelerle yasal düzene kavuşturulması düşünüldü. Ancak, meslek kanunu
tekniği ve buna dayanarak çıkartilacak tüzük ve yönetmelikler acısın297

dan, ülkede muh.asebe ve denetle me mesleğinin ayrı bir kanunla yasal
ı.
düzene kavuşturulmasının gerekM, dahası zorunlu olduğu anlaşıld
Aradan 36 yıl geçti; bu süre içinde, beş yıllık kalkınma planlayer almasm a karrında, siya.sal i'ktidarların hüıkıümet programlarında
şın,

ne

yazık

ki, mesle:k yasal bir düzene

kavuşturulamadı.

Katma Değer Vergisi Kanunu çıkartıldı ve
1985 yılı başında yürürlüğe kondu. Katma Değer Vergisi, Türk Vergi
sistemi ni bütünle mekle kalmamış, bel ge düzeni, mu hasebe ve denetimin önemin i büyük öl cüde artırmıştır.
Ül'ke 1 iıktisadmdaki ·hızlı ıdalgolanmal·ar, bankerli'k olayı, bankai, yük's ek faiz uyların olumsu z davranıışları, şiırket kurtarm a işlemler
hızlı değer kaygulamosı, vadeli çekler, hatır 'bonoları, Türk parasının
büyük vergi
bedişi, uydurm a ihracat , hızlı enflasy on, dışa oçılma,
ve denetim e
kitaba
,
hesaba
tartıya,
ölçüye,
ka·caklmı g.ibi nedenle rle,
1 şmış ve dolayısı ile bu mesula
ra
duyulan gereksi nme büyük boyutla

1984

yılı sonlarında

1

1

1

leğin

yasal düzene

kavuştUrulmasını

zorunlu

kılmıştır.

1985 yılı içinde, ·muhas ebe ve denetle me mesleği konusu nda,

veyeniden , gerekli 'kanun tasarı ve teklifler i hazırlanmış, THMM' ne
yonu'na
Koırnis
'Bütçe
ve
Plan
geçmiş,
n
rilmiş, Adalet Komiısyonu'nda
e'ktedir.
gelmiş ve orada avlarca gündem e alınmayı lbeklem
Sözü edilen tasarı ve teklifle r TBMM Plan ve Bütçe Komisy onu'nda gündem e alınmayı bekleye dururke n, belki muhase be ve denetim
bide açıklık istemey enlerin b8'klenen siyasol baskıları ile, be·lki de
yadönüş
e
öncesin
yıl
36
iktidar
linmeye n başka nedenle rle, s iyasal
ici
parak, 1985 yılı sonlarına doğru Vergi Usul Kanunu 'na ek ve geç·
et
is.
urma'k
maddel er koyarak mesleği, sözde, yasal düzene kavliştı
me1ktedir.
Bunun, Anayas aya, meslek kanunu tekniğine· a·yıkırı bir tutum olağrndan. sakat
duğunu; mesleği yasal bir düzene kavuşturamqyac
n yasal bir düzene
dahas.ı ölü doğduğunu söyleye nler de var; mesleği
nu S·Ö~rleyenler
olduğu
adım
bir
önemli
kavuşması i'Cin atılmış ilk ve
cektir.
göstere
zaman
nu
de vardır. Hangi görüşün doğru olduğu
1

5. VERGİ GELİRLERİ VE VERGİ KACAGI

50. Genel

Bakış

Verg i gelirler i, kamu gelirler i içinde yer alan devl,et g.e lirlerinin
önemli bir bölümü dür.
1
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Kamu gelirleri, «kamu tüzel kişilerinin, kamu masraflarım karşı
lamak için çeşitli kaynaklardan elde, ettikleri gelirlere denir (8 ) ».
Devlet geliırleri, «en büyük ve e·n kudretli amme hükmi şahsı olan
Devlet'in, toplumun müşterek ihtiyaçları için yapmakla gö,r evli olduğu
hizmet ve m:asrafla,ra karşılık temin ettiği gelirle,re denir (9 ) ».
Başlıca

devlet gelirleri:

1) Devlet Ernlôk ve İşletmeleri Gelirleri
2) Vergi Gelirleri
3) İstikraz Gelirleri
olma'k üzere üç ana kı'Sma ayrılır (1°).
Bunlardan yalnız verg·i gelirlerine aşağıda

kısaca değinilecektir.

51. Vergi Gelirleri

510. Genel

Açıklama

«Vergi, amme hükmi şahıs.Jarının, mas. raflarını yapmak için, özel
bir karşılık bahis konusu olmaksızın, fertle,rden aldıkları cebri bir his~
sedir (1 ~>.
1

Kavna-ğına göre, başlıca vergi türleri :
1) Gelir Vergileri, .
2) Harcama Verg ileri,
3) Servet Vergileri,
olmuk üzere üç kümede toplanabilir (12 ).
1) Gelir Vergileri, gerçek kişilerin ve tüzel kişi kurumların,
belirli bir zaman diliminde elde ettiği gelirler üzerinden alınan, gelir
vergisi, kurumlar vergisi ·g ibi vergilerdir.
Gelir Vergisi, bir gerçek kişinin bir. takvim yılı içinde e,l de ettiği
kaza·n ç ve, iratların safi tutan, üzerinden ahnaı n bir vergidir.
Kurumlar ve·rgisi, kanununda belirlenmiş kurumların bir takvim
yıh için.de elde ettikleri kurum kazançlarmm safi tutarları üzerinden
alınan bir tür gelir vergisidir.
2) Harcama VergHeri, ·gerçek ya da tüzel kişilerin belirli bir zamanda yaptıkları harcama ya da tüketimler üzerinden alınan, harcama vergisi, öz.el tüketim vergileri; yayılı işlem vergisi, toplu işlem
verıgi'Si, katma değer vergıi-si gl'bi vergilerdir.
1

1

il, 4. Baskı, lstanbul, 1970, S. 35.
4. Baskı, lstanbul, 1970, S. 84.
Batırel, Ö . F. : Kamu Maliyesi Teorisine G i riş, lstanbul, 1976, S. 121 .

Sayôr, N. : Kamu Maliyesi 1( 8 • 10 )
Sayôr, N. : Kamu Maliyesi 1- il,
( 11 )
( 12 )
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Katma değer vergisi, gerçek ve tüzel kişilerin belirli bir zaman
diliminde satın aldığ,ı mal ve hizmet bedellerinden, o dönemde sattığı
mal ve hizmet bedelleri düştülkten sonra kalan ek değer üzerinden
hesaplanan bir vergidir.
Ancak, sözkonusu bu / ek değerin hesabı zor olduğundan, satı
lan mal ve hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'den, alınan
mal ve hizmet bedelleri üzerinden verilen KDV'si düşülere·k hesap·lanır.

3) Servet Vergileri, gerçek ve tüzel kişilerin, be·lirli bir zamanda
sahip olduğ'U servetler üzerinden alınan, genel, özel servet ' vergiferi,
servet transferi verg·ileri g'ib·i vergilerdir.
511. Türkiye'de Vergi Gelirleri
Türkiye'de, Konsolide Bütçe Gelirleri içinde, vergi gelirlerinin,
1985 yılı tahsilat tahmini, 1985 yılı bütçe teklifi olarak, durumu şöyledir,
(1.000.00Q.OOO TL) (13 ) :
1985

Yılı Tahsilat
Tahmini

1986

-

- -

Yılı Bütçe
Teklifi

·- - -

1) Gelir Vergileri

1.270
540

Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi

42

1.810

1.750
1.050

1

2.800

41

1.825
940
125 2 .890

43

2) Harcama Vergileri
Katma

Değer

Vergisi

Taşıt Akaryakıt,

~anka

vb ..

Ara toplam
Alınan

Vergiler

Vergilerin

Artıkları

Dışticaretten
Kaldırılan

3) Servet Ver~ileri
Emlôk- Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Veraset ve İ' nti'kal
VERGİ GELİRLERİ

4) Vergi Dışı Normal Gelirler
5) Özel Gelirler ve Fonlar
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ
KATMA BÜTCE GELİRLERİ

1.145
680

1.828

43

~

30
20
1
57
- - 3.695 ı,--oo
7

400
M

2
---

--~

4.175
110

9

1

1

97
3

--- - -

KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ
KONSOLİDE BÜTÇE GİDERLERİ

4.285 1100
117
. 4.999

AÇIK

:-2_14 _ !

( 13 )
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580
395
975
643
210

12--=

50
10

--

60
5.750

1

·-es
11
2

750
100

--- --6.600
150

1

98
2

-- --

6.750
7.252
-502

MGB: 1986 Mali Bütçe Gerekçesi, Ankara, 1985, s. 19, 12 Vss.

100
107
7

1985 Mali yılı esas alındığında 4.285 milyar Vira olan Konsolide
Bütçe Gelirleri içinde, 1.81 O milyar lira _ile Gelir Vergileri % 42; 1.828
milyar lira ile harcama vergilerinin % 43 ve 57 mHyar lira ile 'Servet
vergıilerinin % 1 olmaık üzere, 3.6'95 mHyar lira olan toplam vergi g·elirleriniıı % 86 olduğıu görülmekıtedir. ·
1985 yılı ta'hSila:t tahmini olan 3.695 milyar lira tutarında'ki vergi
gelirlerinin doğru olup olmadığının sağlamasını yapabilmek ve olması
gerekeni doğru ya da doğruıya yakın hesaplayabilm ek i'C'in elde· sağ
lam veriler yoktur.

Aynca burada taha kkuk değil, tahs ilat esas alınmıştır. Cün'kü,
yU'karııda belirtilen mali yıllarda taıhaıkkuk eden ya da edece k olan vergilere iHşkin ist~tisti'ki rakamlar bulunamadığı gibi, her tahakkuk eden
verginin tah'S'il edilebileceğine ilıişkin bir güvence yoktur. Buna ek
·olarak, 'bütçelerin tahsil - tedi ye e,sosına göre hazırlanmakta olduğu
da sıöylenebilir.
1

1

1

1

1

52. Türkiye'de Vergi

Kaça:ğı

Türkiye'de ulu orta vergi ka'ç:ırıldığı söylenir. A'Slında önemli bir
suç olan vergi · kaça'kçılığ·ı, 1 kaçıran ve kaçırana yardımc:ı olanlarca,
dahası kaçıranı kovaıavanlarca, söylene söylene olağan ve önemsiz
bir duruma getirilrnjştir. Dahası vergi ka 1 çırnnları, savunanlara ve
övenlere bile rastlanılma 1 ktoıd1r.
Türki-ye'de vergi kaçırıldığrnı ileri 'Sürmek bir savdır ve bu savın
bel·ge ve delillerle yo da mantıki yoldan kanıtlanması
gerekir. Bunu kanıtlartııak için de elde sağlam ve güvenilir veriler,
belgeler ve deliller yoktur. Cünkü l'ürkiıye'de bu veriler, belge ve
delilleri ortaya koyacark muha sebe ve denetleme işleri ve mesleği,
belirli bir tümleme ve düzene kavuşturulmomıışıtır.

savunulması,

1

Burada,
rak

'~e daıha

ve güvenilir olmayan tahmini verilere dayanıla
ook mantıki 'YOidan, Türkiye'de vergi kaç·ınlıp kaçırılma
sağlam

dığı, araşıtırılocaktır.

Bir devletin Konsolide Bütçe Gelirleri i,çindeıki vergi ·g elirlerinin,
o ülkenin Ga yri Safi Milli Ha:s:ıla «GSMH»; Goyıri Sa'fi Milli Gelir
«GSMG»; Bankalarda'ki Tasarruf Mevduatı ve Dolaşımdaki Parn gibi
verilerle yakın ilişkiisi vardır.
1
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Türkiye' de ·vergi gelirleri hesabına ilişkin bu istatistiki veriler;
cari piıyasa fiıyatlanyla, son üç yıl için, şöyledir (1.000.000.000,- TL) :
Tahmini

1984

1983

1985

11 .549 18.317 27.345
GSMH «Alııcı Fıiıyatlanyla» (14)
14
GSMH «Faktör Fiyatlarıyla» ( ) 10.889 17.504 25.960
GSMG «Faıktör Fiyatlarıyla» (15 ) . 10.260 16.505 24.402
Konsol'ide Bütıçe Gefüleri
3.804
4.2'85
Uygulama Sonuçları (16 • 17 )
2.572
3.695
Vergi Ge'lirleri (17 )
7
1.810
Gelir ve ~urumlar Vergisi (1 }
3.252
4.489
Ta sarruf Mevduatı (18 )
1.898
736
1.020
Dolaşımdaki Paıra (19 )
548
1

T<üırkiye'de

T.
T.

Temmuz
Temmuz

bir gelir verg isi türü: olan kurumlar vergisinin oranı
1983, 1984 ve 1985. yılı için % 40, 1986 yılı için şimdilik % 46· 'dır.
1

Türkiye'de gelir vergisinin 1983, 1984 ve 1985 yılı için en düşük
oranı % 65'dir; bu oranlar 1986 ıcin en düşük % 25 en yüksek
% 50'dir.
Tüf1ki:y·e'de en düşük ücret için gelir ver gisi
rak hesaplanmaktadır.
1

yütküı

en az % 17 ola·

- Türkiye'de evli, iki :çocuklu: bir profesörün çocuk zammı, yakacak ve aile yardımı dahil brüt ücreti üzerinden gelir' vergisi yükü
(78.940/350.300) = % 22,5'dur.
· Türkiye'de gelir vergisi vükünün, bütün istisna ve muaıfiyetler de
hesaba katılamk GSMG'i oluşturan brüıt gelir bölümünün ortalama
% 20's i oranında olduğu :genel olaraık kabul edilebilir.
1

1985 yılı tahmini geHr vergileri tahsilatı olan 1.810 milyar liranın
1.270 milyar lirası yani (1.270/1.810) = 0,70'i rge·lir vergisi ve 540 milyar
lira:sı yani (540/1.810) = 0,30'u kurıumlm ıverg:i 1s.idir.
( 14)
( 15 )
( 16 )

( 17)
( 18 )
(
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19

)

MGB: 198S Y1 ıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 1985, S. 8.
DİE: Türıkiye istatistik Yıllığı 1985, Ankara, 1985, S. 434.

MGB:
MGB:
MGB:
MGB:

1985
1986
1985
1985

Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara, 1985, S. 62.
Mali Bütce Gere'kcesi, Ankara, S. 9- 12 vss.
Yıllık Ekonorniık Rapo·r, Ankara, 1985, S. 92.
Yı.llık Ekonomik Rapor, Ankara, 1985, S. 92.

Kurumlar vergisi oranı % 40, gelir vergisi oranı ortalama % 20 olgöre, ikisinin ortalam6;sı (30 x 0,40) = 12: (70 x 0,20) =
14 = % 26 eder.

duğuna

Bu hesaba ·göre, Türkiye'de 1985 mali yılmda gelir ve·rgisi ile kurumlar vergisi tutarının 1984'de 16.505 mHyar lira olan GSMG'in % 26'sı
olan 4.291 milyar lira olarak taıhs:i'I gereıkirdi. Oysa, 1985 mali yılı~da
tahsıili gerçekleşen ve tahmin edilen geHr vergisi ve kurumlar vergisi
toplam tutarı 1.810 milyar liradır. Aradd'ki fark (4.29'1-1.810) = 2.481
milyar l'ira verg.i kaçağı va .rdır. BıLJ da, tahsil edilen verginin 1,4 katı
dır. Başka bir devişle tahsil edilmesi gereken gelir vergilerinin ancak
(1.810/4.291) = 0,42's i tahsil edilelbilmektedir.
1

1

Bu hesaplamada, yukarda belirtildiği üzere taha'kıku'k eden vergiler değil, tahsil edilen vergiler esas alınmıştır. Cünkü devlet gelir
ve giderlerinin kesin hesabı, tahsil ve tedi ye üzerinden yapılır. Ayrıca,
tdhaıkkuk eden vergilerle il'gıili güvenilir i statistilk rakamları buluna1

1

mamıştır.

·Bu hesaplamada tüm gelir vergisi ile kurumlar vergisinin ertesi
tahsil edileceği varsayılmıştır. Oysa, gelir vergisinin önemli bir
bölümü, örneğin ücret üzerinden alınan geHr vergi·si, Hgili yılda kesiHr ve alınır. Bu ayırım yapılıp ilıgili yılda ödenen gelir vergileri 1985
GSMG üzerinden hesaplanırsa, vergi ka'Cağı tutarı daha da artar.
yıl

Harcama vergilerinden 1985 yılı tahmini Katma Değer Vergisi tahsilatı 580 milyar liradır. 1985 yılı tahmini GSMH 27.345 milyardır; bunun 11 aylığı (27.345X11/12) = 25.066 milyar lira eder.
Bu GSMH'nin % 40'ı, KDV'den muaf ve istisna olduğu kabul edilebilir. Kalan (25.066 x 0,60) = 15.040 milyar lira üzerinden % 10 KDV
·
tutarı 1.504 milvar lira eder.
Aradaki fark (1.504-590) = 924 milyar lira vergi kaçağı vardır.
Bu da tahsil edilen verginin (924/580) = 1.6 katıdır. Başka bir deyişle,
tahsil edilmesi gereken KDV'nin ancak (580/1.504) = 0,39'u tahsil edilebilmeıkted i r.
Harcama vergilerinden, taşıt, aka.rya'kıt, banıka işlem vergileri ile
ticaretten alınan vergiler için, veriler bulup hesaplama yapılırsa,
bunlarda'ki vergi ka 1 çoklarının da yaklaşık olara'k aynı boyutlara ulaş
tığı görülür.

dış
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Servet vergileri olan emlôk vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset
ve inti:kal gibi vergiler için nesnel fücüı ve veriler bulunamadığı için
vergi kaçağına ilişkin b'ir hesaplama yapılamamıştır.
Tıürkiıye'de

bir servet envanteri, ulusal muhasebe, kısaca bir muhasebe ve denetleme düzeni olmadığı, servet vergilerine· ilişkin kanunlarda ne·snel ölçüler bulunmadığı için, servet vergilerinde kaçak,
gelir vergilerinden, ve harcama vergilerinden daha çok olduğu söylenebilir.
Nitekim, 1985 yılında servet vergileri tahmini tahsilat
57 milyar lira gibi ç'Ok düşük bir tutardır.

toplamı

Türkiye'de vergi kaçağı iıçin yukarda yapılan hesaplamalar, Devlet İstatistik Enstitüsü ile Maliye ve Gümrüık Bakanlığı'nın . istatistik
rakamlarına, veri ve ölçülerine dayanılaraık yapılmıştır. Bu rakam ve
veriler, ne ölçüde sağlam, güvenilir ve doğru ise, yapılan hesaplc:ıma
lar da o ölçüde sağlam, :g üvenilir ve doğrudur.
Bu hesaba ek olarak, özellikle beyana ta'bi vergi yükümlülerinin
yaşamları; lüks araba, kışlık ve ya·zlıik villa ve konutları, lüks
harcamaları; bankalardaki sırdaş hesapları; zaman zaman yaptıkları
bedelsiz ithalat gibi durumlarla, bunların ödedikleri vergi tutarları
karşılaştırılırsa, Türkiye'de vergi ıka·cağının çok büyük boyutlara ulaş
tığı ·g örülür.
lüks

Özet olarak, Türki:ye'de son ıyıllarda tahsil edilen vergilerin yak1,5 katı kadar vergi kaçağı olduğu, başka bir deyişle, tahsil
edilmesi ·gereken vergilerin ancak % 40'ının tarhsil edilebildiği ve
% 60 gibi daha büyük bir bölümünün kaçırıldığı anlaşılmaktadır.
laşık

6. VERGİ İLE MUHASEBE VE DENETLEME İLİŞKİSİ
Vergi yüıkürhlüsü gerçek ya da tüzel kişi, doğrudan kendisi ya da
muhasebecisi aracılığı ile, vereceği verginin matrahını belirler; ' Hgilj
kanunda belirtilen oranla lbu matrah üzerinden vergi tutarını hesaplar
yani verginin tarhını yapar; bir bHdirge ile Hgili Vergi Da'iresi'ne bildirir
yani tebliği yapar; bir bildirge ile uyum sağlar, vergiyi ödenmesi gereken safhaya getirir yani tahaıkkuık ettirir ve Vergi Dairesi'ne öder;
vergi denetçiısi de bu işlerin denetimini yapar.
Görülüyor ki, verginin matrahı, tarhı, tebliği tahakkuku, dahası
ödenmesi, rriuhaisebe ve denetleme ile çok yakından ilişkilidir.
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İktisadi açıdan ile·r i ülkeİerde vergi kanunlarmdan önce muhase.;
benin norm ve sta, ndartlarmın belirlenmiş 01lması; muhasebe ve denetleme mesleğinin yasal bir düzene kavuşturulmuş bulunması bir
raslan:tı değildir.

Bu ülkelerde,· muhasebe ile vergi kanunları arasında çok yakın
ve uyum vardır. Vergi yükümlüsü ya da muhasebecisi kadar,
Vergi Dairesi memur ve yetkilileri ile vergi denetç.ileri de, muhase- ·
beyi iyi bilmek zorundadır.
iliş1 ki

Bunlar amsında 1 ki,
muhasebedir.

görüşme

ve

hesaplaşmalarda

orta'k dil ve arac

Türki ye'de tekdüzen bir muhasebe tümlemi yoktur. Belge ve muhasebe düzeni beMrli norm ve standartlara bağlanmamıştır. Dileyen
dilediği hesap planı iıe dilediği usulde ve dilediği gibi muhasebe tutar. Türkiye'de kurum ve işletmelerde bir muhasebe kargaşası sürüp
gitmekte; kurum ve işletmeler, Babil Kulesi'nin işçileri gibi her biri
ayrı dilden konuşmaktadır. Dola.yısı ile muıhassbe acısından, birbirleri ile de Vergi Da·ireleri ve il·gili Kamu kuruluşları ile de, uyum
1

sağlayamama;ktadırlar.

"fürkiye'de muha sebeci yetiştiren bir öğretim kurumu yoktur. Yalnız, öteki bil'giler yanında muhasebe bilgileri de· veren orta ve· yüksek düzeyde öğretim kurumları vardır.
1

Muhasebecilik, her mesle;k gibi, kuramsal bilgi öğrenimine ek olarak, be·lirli bir staj ve 'deneyim isteyen bir uğraştır.
Muhasebecili'k mesleğinin yasal bir düzene kav~asından sonra ancak muhasebe meslek düzeyi yükseltilebilir.
Böylece, vergi tarh, tahakkuk, tebliğ ve ödenmesi,
netim kola.ylaşır ve vergi kaçağı önlenir.

dahası

de-

7. VERGİ DENETİMİ
70. Genel

Bakış

Ülke ve işletme rktisadı a·cısından yapılan tanımda da belirtildiği
üzere, denetleme, başlıca şu amaçlarla yapılır:
1) Der:ıetimi yapılan kurum, işletme ya da hesapsal
ve yararlarını ko~umak ve ' gelişmesini sağlamak;

kişinin,

'hak
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.

2) Sahip, ortak . ya da

paydaşların

hak ve

yararlarını

korumak;

3) Denetimi yapılan kurum ve işletmelerde çalışanların hak ve
korumak;

yararlarını

4) Doğal orta'k olan ve kendi ·koyduğu yasalarla
Devletin hak ve yararlarını korumak;

pa-yını

alan

5) Sosyal Sigorta ve ·b enzer kamu kurumlarının ha'k ve yarar·
·

larını ·k orumak; .

6) Denetimi yapılan kurum ve işletmeye alacak ve vereceği olan
üçünoü kişilerin hak ve yararlarını korumak;
7)

Halkın

ve tüketicilerin hak ve

yararlarını

korumak;

8) Ülke i'ktisadında 1 ki tüm kişi ve kurumların hak ve yararlarını
korumak
Bütün bu amaçları göz önünde tutamk, bilimsel, yansız, nesnel,
ve dengeli bir denetlemeyi ancak yasal bir düzene kavuşmuş
bağımsız bir dışdenetçi yapabilir.
sırtutar

Böyle bir denetleme, be:lirli bir amaçla yapılacak resmi ya da
özel denetlemeye de kolaylık sağlar.
Böyle bir gerçekçi denetleme, doğal ortak olan devletçe
cak resmi vergi denetimini de büyüık ölçüde kolayl~ştırır.

yapıla

71. Türkiye'de Verg,i Denetimi
Türkiye'de vergi denetimi, ütkedeki gerçek ve tüzel kişi vergi
yükümlü ve sorumlularmm, gelir, harcama ·ve servetleri üzerinden,
doğal ortak olan ve kendi koyduğu yasalarlaı paymı alan devletin
hak ve yamrlanm korumak için, resmi verg.i denetcile·r ince yapılan
yoklama, gözden geçirme, a.nlamai, dinleme, inceleme, karşıla,ştırma,
ölçümleme, yorumlama, öne·r ilerde bulunma gibi iş ve işlemlerdir.
Vergi yükümlü ve sorumluılarının vergi daire·lerine ödedikleri vergilerin, muhasebe ve vergi yasalarına Ve U'SıUIÜne U'Y'QUn olup olmadığı,
devletin resmi vergi denetçilerince, gere:kli görüldüğünde, denetlenir.

. yısı
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Türkiye'de beyanname veren vergi yükumlü ve sorumlularının sa·gibi, bunlardan yalnız Gelir, Kurumlor ve· Katma De-

bilinemediği

ğer Vergisi yükümlü ve sorumlularının bile sayısı kesin olarak bilinememekte, yaıklaşık olarak şöyle tahmin edilmektedir:

Vergi Türü

Vergi Yükümlü ve
Sorumlu Sayısı

Gelir Vergi·si
Kurumlar Vergisi

2.000.000
2:00.000

Toplam
Katma Değer Vergisi

2.200.000
2.200.000

Yukarda yalnız üç türünün yaklaşık sayıları verilebilen vergi beyanname yükümlü ve sorumluları ile, devlet adına konuşabilecek vergi
yönetidlerinin toplam kadroları, dolu ve boş durumlarıyla, 1981 yılın
da, şöyledir (20 } :
Unvam

Kadro

Gelir Müdürleri
Vergi Dairesi Müdürleri
Takdir Komisyonu Başkanları
Vergi Dairesi Müdür Baş Yrd.
Ver. Dai. Müdür Yardımcıları
Gelir Müdür Yordımcıları
Mal Müdürleri
Toplam
Ortalama dolu -

boş oranı

Dolu

115
393
110
125
a29 ·
47
693

45
252 '
32
29
550
26
548

Boş

70
141
78
96
279
21
145

2.312

1.482

830

100

64

. 36

1 Vergi yöneticisine düşen
vergi yükümlü sayısı = 2.200.000/1482

= 1484

Yılların
madığ11

den

birikimi olan bu kadrolarda, g·eçen be·ş yılda, bir artış olgibi, halen önemli ölçüde boş kadroların bulunduğıu, ilgililer-

öğrenilmiştir.

cao · 21) MHUD: Vergi
«Kılıcdaroğlu,

K.:

Yaygın

Dünyası, Sayı 1, Eylül 1981, lstanbul, 1981, S. 45
Vergi Denetimi ve Karşılaşılan Sorunlar».

vss.
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Bunca beyanname veren vergi yükümlü ve sorumluısunu devlet
adına denetleyecek resmi denetçilerin toplam kadroları dolu ve boş
21
durumlarıyla, 1981 yılında şöyledir ( ) :
Kadro

Unvam

Dolu

Boş

--526
82
339
526 "

Gelirler Kontro1örleri
Vergi Kontrol Memurları

789
174
698
1.224

263
g,2
359
6'9'8

Top·lam

2.885

1.412

1.473

100

49

51

Hesap

Uzmanları

Ma!iıy~ Müfettişleri

Ortalama dolu - boş

oranı

Resmi vergi denetçilerinin toplam kadroları dolu v~ boş: durum1986 yılı başlarında yaklaşık olarak şöyledir:

larıyla

Kadro

Unvanı

Hesap Uzmanları
MaHye Müfettişleri
Gelirler Kontrolörleri
Vergi Kontrol Memurları
Tıoplam

·

789
174
850
1.500

330
110
420
750

3.313

1.610
49

Ortalama dolu - boş

oranı

100

Yoklama Görevliler_i
Ortalama dolu - bo$

oranı

7.500
100

1 Vergi denetçisine düşen
vergi yükümlü sayısı
t Vergi yoklama görevlisine
· düşen vergi yükümlü sayısı

=
=

Dolu

Boş

459
64
430
750
1.703

=

51

1.500
6.000
20
80 '

2.200.000/3.313
2.200.000/1.610
2.200.000/7.500
2.200.000/6.000

= 664
= 1.366
= 293
= 367

Kadro
Dolu
Kadrb
Dolu

Bu kadrolar, kuşkusuz gerekli inceleme ve araştırma yapılarak,
denetlenmesi gerekli yükümlü ve sorumlu sayısı ile bir oran kurulamk,
akla uygun bir biçimde belirlenmiştir.
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Vergi yükümlüleri ile resmi vergi denetçileri arasındaki oran, iktisaden ileri ülkelerde de hemen hemen avnı olduğıu, konunun uzmanlarınca söylenmekted ir.
resmi vergi denetçi 'kadrolarının doldurulamamış olması, yani boş kadroların gerekenden ·ook oluşu önemli bir sorundur. · Bunun nedenlerinden en önemli-si, bu kadrolara muhasebe ve
denetleme konularında yetişmiş eleman bulmadaki ·g üçlük ve ülkede
muhasebe ve denetleme işleri ile mesleğinin belirli bir düzene kavuş
Ancak,

belirlenmiş

turulmamış olmasıdır.

Görevde . bulunan resmi vergi denetçileri de· resmi ve·rgi denetimini, gere·ktiği · gibi, yc;ıpamamaktadır. Çünkü bunların işlerini ·k·o laylaştırmak şöyle dursun, zorlaştıran birçok neden 'vardır. Bu nedenlere, aşağıda kısaca değinilecektir.
72. Türkiye'de Vergi Denetimini
720. Genel

Nedenler

Açıklama

Türkiye'de vergi denetimini
toplanabilir.
1)
2)
3)

Zorlaştıran

zorlaştıran

nedenler

şu

üç kümede

Muhasebe ve denetleme işleri ve muhasebenin başıbozukluğu;
Devlet vergi yönetim ve denetiminin yetersizliği;
Halk ve vergi yükümlülerinin olumsuzluğu.

Birbiri i!e çok yakın ilişki ve ilintisi olan, dahası birbiri ile· içice
giren bu nedenlerden birinci kümedekiler a·sıl, sonra gelenler, birinciye bağlı ikincil nedenlerdir.
721. Muhasebe ve Denetleme İşleri ve Mesleğinin Ba·şıbozukluğu
Muhasebe ve denetleme
kaynaklanan nedenler şöyle

işleri

ve

mesleğinin başıbozukluğundan

sıralanabilir:

·a} Muhasebe ve denetleme i-şlerinin başıbozukluğu;
b)

Muhasebe ve denetleme

mesleğinin

yasol bir düzene

kavuş

turulmamış olması;

c)

Muhasebe ve denetleme bilgi düzeninin

gelişmemesi.

Bu nedenler , ülke iktisadında her alanda olduğu gibi, vergi denetimi alanında da esas nedenlerdir. Çünkü, mu:hasebe ile deneti309

ve muhasebe ile vergi denetiminin çok
Kurum ve işletmelerin düzenli muhasebelerine
dayanılarak yapılan çok yönlü dışdenetimler, elbetteki vergi denetimini de 'kolaylaştırır. Bu asıl nedenler, aşağıda kısaca aç11 klanacaktır.
min; muhasebe ile

yakın

vergının

illşkisi vardır.

a) Muhasebe ve Denetleme İşler· inin Başıboşluğu

Türkiye'de muhasebe ve denetleme işleri, belirli bir düzene bağ
Ticaret Kanununda, Vergi Kanunlarında ve ilgili öteki Kanunlarda muhasebe ve denetleme ile ilgili hü~ümler, muhasebenin doğal yasalarına uym~yan, Hgililere geniş serbestlik tanıyan, belirli bir tümlemden hareket etmeyen birbirinden
kopuk, dahası kimi durumlar.da .birbiri ile çelişkili, parça parça 'hükümlerdir. ·.
lanmamış, başıboş bı~a·kılmıştır.

"fürkiye'de, her kurum ve işletme, dilediği sistemde, dilediği usulde, dilediği gibi muhasebe tutar. Belirli bir tümleme dayanan bir hesap ·çerçevesi, bir envanter yönergesi, bir maloluş yönergesi yoktur.
Bunlar gibi muhasebenin öteki norm ve standartları da devletçe belirlenmemi$tir.
Ülkedeki kurum ve işletmelerde her türlü muhasebe sistemi ve
usulü uygulanabileceği gibi, hiç bir sistem ve usule dayanmavan muhasebeler de tutulabilir.
Ülkede, muhasebe otomatı, yazar kasa, bilgisayar ·gibi çağcıl muhasebe araçlarının, yönlendirilme·ksizin, denetimsiz serbestçe kullanılması; muhasebenin doQal yasalarından sapmalara yol açmış; muhasebe ve denetleme işlerini düzenleme yerine, iyice karmaşıık ve
içinden çıkılmaz bir duruma getirmiş ve getirmektedir.
Bunun sonucu olarak, ülkede bir muhasebe kargaşası sürüp gitmekte, kurum ve işletmeler birbirleriyle bile hesaplaşmada güçlük
çekmektedir.
Denetçi, herhangi bir acıdan denetim yapabilmek için, önce kurum ya da işletmenin muhasebe sistemini ya da sistemsizliğini öğ
renmek ve s·onra denetim yapmak zorunda kalmaktadır. Bu durum da,
denetim işlerini zorlaştırma·ktadır.
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b)

Muhasebe· ve De·netleme

Mesle·ğinin

Yasal Bir Düzen,e

Kavuşturulamamı' O-iması

Devlet, 54 yıldan beri sözü edilmesine· ve eksik.liği bilinmesine
karşın, muhasebe ve denetleme mesleğini yasal bir düzene kavuş
turamamıştır.

Bu çok 6nemli bir eksikliktir. Çünkü mesle'k yasal düzene kavuşturulamadığı için, meslek mensupları yetiştirilememektedir; mu·
hasebe ve denetleme meslek mensuplarının bilgi düzeyi. düşük kalmaktadır; ülkede muhasebe ve denetleme işleri belirli norm v.e standartlara bağlanamamaktadır; Hgili yasa ve yönetmelikleri n, muhasebenin

1
doğal yasalarına uıygunluğu sağlanamama ktadır.

Böylece, ülkede kilit noktalarında bulunan kurum ve işletmelerin,
tüm yönleriyle dışdenetimi yapı.lamamaktadır. Bu nedenle, devletin
de haklarını koruyacak resmi vergi denetçisinin işleri zorlaşmaktadır.
c)

Muhasebe

ve

Denetleme Bilgi Düzeyinin

Gelişmemesi

Muhasebe ve denetimin, kendilerine yararlarını ve özellikle ileriyi
göremeyen ülıkedeki kurum ve i·şletme sahipleri, vergi yükümlü ve
sorumluları, ortamın gereği, nesnel, açı'k, denetime uygun bir muhasebe istememekte; rahat yönetim ve dilediklerini yapabilmeleri için
karışık, bulaşı 1 k bir muhasebeden hoşlanma'kta; muhas~becinin bilgili,
nesnel ve zeki olanını değil, isteğine uvgun olanını tercih etmektedir.
Kurallara, norm ve standartlara uymak; te·kdüzene girmek istememektedir.
Bu nedenle de ül'kede muhasebe ve denetleme düzeyi gelişeme
mekte; bunun sonucu da vergi denetimi zorlaşmakta; v~rgi kaçırma
kolaylaşmaktadır.

kurum ve işletmeler arası hesapsal
anlaşmazlıklar çoğalmakta, işletme yönetimi zorlaşmakta; toplam ve
birim maloluşları hesaplanamadığından israf artmakta; üretkenlik, verimlilik ve kazanganlık azalmakta, i·c ve dışta rekabet gücü zayıfla
maktadır .
Ancak bunun

yanında, büyüık

.Ül·kedeki büyük kurum ve işletme sahiplerinin, muhasebe ve denetleme konusuna. eğilmelerinin zamanı ooktan · gelmiştir.
Şimdilerde

büyük

işletme

yönetimi zor, fa'kat vergi

kaçırma

ko-

laydır.
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722. Devlet Vergi Yönetim ve Denetiminin Yetersizliği
Devlet vergi yönetim ve denetiminin yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerin başlıcaları şöyle sıralanabilir:
a) Devlet vergi yönetim örgütünün yetersizliği;
b) Devlet vergi denetim örgütünün yetersizliği;
c) Vergi kanununlarının karmaşı 1 klığ1;
c) DevJet kaynaklarının görünüşteki ısrafı ve denetimsizliği;
d) Gelir dağılımının adaletsizliği;
e) Devlet yönetimi ile halkın kopukluğu.

.

Muhasebe ve denetleme. işleri ve mesleğinin düzensizliğine
olan bu ikincil nedenler, aşağıda kısaca açıklanacaktır.

dayalı

a) . Devlet Vergi Yönetim Örgütünün Yetersizliği
Devlet vergi yönetimi ile ·görevli vönetic.i ve memurların, her şey
den önce iyi hesap ve muhasebe, sonra uygulanmakta olan vergi yasa ve mevzuatını iyi bilmeleri gerekir. Ql'kede belge ve muhasebe iş
lerinin, vergi yasalarının karmaşıklığı vergi yönetici ve memurlarını
yetersiz kılmaktadır. ·
Devlet adına verginin tarh, tahakkuk, tahsil, kayıt ve· muhasebesini yapan bu vergi yönetici ve memurlarının, öğrenim sonrası meslek eğitimleri, işbaşında olduğu için, uzun sürmekte, bunlara ·g erekli
yetki ve sorumluluk uzun süren bir çalışmadan sonra, verilmektedir.
Bu yönetici ve memurlara verHen ücret yan ödeme ve benzer özlük
hakları da özel kesime oranla düşük 'kaldığından, belirli ölçüde yetişmiş olanlar, daha yüksek ücret ve özlük hakları ile özel kesime· gitmektedir.
Bu nedenle, vergi yönetici ve memurluk işlerine adam bulunamamakta ve kadrolar büyük ölçüde boş kalmaktadır.
Vergi dairelerinde görevli . yönetici ve memurlardan kiminin, geçinebilmek ya da daha iyi mali olanaklar . sağlamak için, kaçak olarak özel kesimde, muhasebe ve vergı işlerinde ek görev almakta olduğu da söylenmektedir.
Vergi dairelerinde görevli yönetici ve memurlar için iş, yetki ve
sorumluluk belirleyen iş tanımı, iş a· kışı gereği gibi düzenlenemedi312

araç, gereç
mektedir.
ğinden;

yetersizliğinden, iş

ve

işlemler

çok

ağır

yürütül-

Vergi dairelerin de, iyi bir kayıt ve arşivleme düzeni bulunmadığı,
ödenmiş vergilerin birkaç kez istenmesi nden, gereksiz yere vergi yükümlü ve sorumlularının tedirgin edilmesinden anlaşılmaktadır. Bu
tür davranışlar, hem vergi dairelerin in işlemlerini çoğaltmakta, hem
de yönetim ile vergi yükümlÖleri arasında gereksiz bir zıtlaşmayı oluş
turmaktadır.

b) Devlet Ve·rgi Denetim ·Ö rgütünün Yetersizliği
Devlet vergi denetimi ile görevli resmi vergi denetçile rinin her
ş:eyden önce çok iyi muhasebe ve denetleme, daha soma yürürlükteki vergi yasa ve mevzuatını bilmeleri gerekir. Çünkü, bildirime dayalı ver·g ilerin, tarh, tebliğ, tahak'kuık ve ödeme işleri, ıbel· ge, kayıt ve
muhasebe düzenine dayanır. Bu işler, vergi yükümlü ve sorumlula rının muhaseb elerince yapılır; vergi dairelerin ce tamamlanır. Vergi
de.netimin in temel dayanağı, vergi yükümJü ve sorumlularının belge,
kayıt düzeni, kısaca muhaseb eleri·dir.
Türkiye'd e derinlemesine vergi denetimi yapan resmi vergi denetçileri, «Hesap Uzmanı» sanı verilmesi hu ·gerçeğin ·kanıtıdır.
Nitekim, TBMM Bütçe Encümeni, Hesap Uzmanları Kurulu'nu n
1945'de kuruluş kanun gerekçesinde, bu durumu, şu sözlerle belirtir:
«Gelir f<anunla.nnm, ödevmerin verdikleri bilançola r üzerinde yapılmasım emrettiği hesap incelemel e.r ini ve bu sırada Hazine haklariyle b!rlikte ödevli haklarmm da gözetilme sini temin etmek için muhasebe usullerind e ve gelir ~cmunlarmda tam bilgili he.sap uzmanları
22
ku.llamlması gerekmek tedir ( ) ».
Dahası var, Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanun Ta1944 «Mucip sebepler lôyihası»'nda:
«Projenin tetkik ve mütalôas iyle de anlaşılacağı üz.e·re, hesap
müteha.ssisi ve muavinle rinin genç elemanla rdan intihabına ve hatta
bunlarm mas.rafları Maliye Vekaletin ce ödenecek yüksek ticaret mektebinde okutulaca k talebe arasından seçilmesi ne ehemmiye t verilmiş
tir (23 )», denilmekt edir.

sarısı'nın

(

22 • 23 )

manları

:eri

MHUD: Vergi Dünyası, Sayı 34, Haziran 1984·, s. 6 ve 4 «Hesap Uz-

Kurulu

Mazbataları

Dair Kanun
1/312», 1944 - 1945.

Kurulmasına ...

Tasarısı

ve Maliye ve Bütçe Encümen-
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Bu gerekçelerden de anla.şılacağı üzere, derinliğine vergi incelemesi yapan resmi vergi denetçisi hesap· uzmanlarının, çok iyi muhasebe bilen kişilerden, dahası çok iyi muhasebe pğretimi yapan Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları'ndan yani şimdi'ki İ 1 ktisadi ve İdari Bilimler Fakültel-eri'nden mezun olanlar arasından seçilmeleri öngörülmüş ve ilk uygulamalarda böyle yapılmıştır.
sonraları,

devlet memurluğunun, yukarıda belirtilen öğre
tim kurumlarından mezun seçkin kişiler için, çekici bulunmayışı; siyasal düşüncelerin etkinliği; belirli ocağa mensubiyet ve· daha başka
nedenlerle, bu uygulama yön değiştirmiş; resmi vergi denetçileri, daha çok, söz konusu öğretim kurumları dışındaki, öğretim kurumların
dan seçilmiştir. ·
Fakat,

Seçimdeki yön değiştirme, iş başındaki eğJtimin uzun sürmesi,
resmi vergi denetimindeki zorluklar, vetişmiş resmi vergi denetçilerinin, daha iyi koşullarla özel kesimde ·görev almaları ve daha başka
nedenlerle resmi vergi· denetçisi kadroları bir türlü doldurulamamakta ve önemli bir bölümü boş kalmaktadır.
Ül'kede tekdüzen bir muha·s ebe tümlemi olmadığından, muhasebe
ve denetleme mesleği yasal bir düzene kavuşturulmadığından, resmi
vergi denetçilerinin işleri zor ve denetleyebilecekle ri vergi yükümlü
ve sorumlu sayısı sınırlı yani az sayıda olmaktadır.
Bu durumuyla yetersiz olan devlet resmi vergi denetimi, dünya
ölçülerine uygun olan bütün kadrolar doldurulsa da yine yeterli olamayacaktır. Çünkü, Tür,kiye'de kilit noktalarında bulunan kurum ve
işletmeleri, tüm yönleriyle tarafsız bir biçimde denetleyen bir dış
denetim · mesleği yoktur; böyle bir meslek yasal bir düzene kavuştu
rulamamıştır . Bunun sonucu olarak da muhasebe ve denetleme işle
rinin norm ve standartları belirlenememiştir. Bu iki şey düzene kavuşturulmodığı sürece devlet resmi vergi denetim örgütü yetersiz
kalacaktır.

Türkiye'de vergi kanunları, muhasebenin doğal kanunları, kurum
muhasebe ve denetleme düzeyi, yükümlü ve sorumluların ahlôk, kültür ve bilgi düzeyi, uygulanabilirliği ve daha birçok
etken göz önünde bulundurulmaksızın, yalnız maliye a·çı,sından ve moli'yecilerle, tüccar ve sanay·ici temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda
ve

işletmelerin

yapılmaktadır.

Vergi kanunlarında, siyasi, mali ya da başka türlü nesnel olmayan nedenlerle, muhasebenin doğal kanunlarına uymayan hükümler
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konmakta; bu hükümler, zaten belirli bir tümleme davanmayan kurum
ve işletme muhasebelerini zorlamakta ve karıştırmaktadır. Buna, kurum ve işletmelerin sabitleri arasında yer alan binek otomobillerinin
taşıt vergilerinin gider yazılamaması; sabitler için verilen KDV'nin, alı
nan KDV'den 5 yılda 5 eşit taksitte indirilmesi; verg,iden_ muaf hazine
bonosu gelirlerine ilişkin sözde giderlerin indirilmesi zorunluğu ve
daha birçok hüküm örnek verilebilir.
Vergi ya1 saları, ülkenin gerçeklerine uygun basit ve kolay anlaşılır bir biçimde değil, zor, çapraşı'k, bu konudaki uzman kişilerin bile
zor anlayabileceği bir biçimde yapılmaktadır.
Konan istisna ve muafiyetler ve

çeşitli

oranlar, zor

anlaşılmak

tadır.

Özellikle gelir vergisinde, gelirin vergiden muaf bölümleri ile vergi
nesnel olarak değil de, bordroya bağlı ücret gelirleri, göz
önünde tutularak, belirlenmektedir. Böylece, gelir- vergisi beyanname
yükümlülerine dar istisna ve yükse'k vergi oranı uygulanmakta, bunun sonucu olarak da, bu tür yükümlüleri vergi kaıçırmaya zorlamaktadır ..
oranları,

Türkiye'de 1949'da yapılan ve 1950 yılı başında yürürlüğe giren,
gelir vergisi, kurumlar vergisi ve vergi usul 'kanunu, muhasebenin
doğal kanunlarına ve ülkenin gerçeklerine, bugünkülerden çok daha
uygundu. Muhasebe ve denetle.me işleri ile mesleğinin düzene kavuş
turulmamış olmasına ve KDV'si olmadığından, ·sistemin topallığına
karşın, .yine de, anlaşılması, uygulanması ve denetimi oldukça kolay
bir sistemdi. Bu kanunlarda s·onradan yapılan değişiklikler, sürekli
olarak bu sistemi bozan, anlaşılmasını, uygulanmasını ve denetlenmesini zorlaştıran, hükümler getirmiştir. Yukarıda birkaçı belirtilen ve
bunlara daha birçoğu eklenebilen nedenlerle, bugünkü vergi kanunlarını anlama, uygulama ve denetleme zorluğu ortaya çıkmış; bunun
sonucu olarak da vergi denetimi zorlaşmış ve vergi kaçakçılığı artmıştır.

ç)

Devlet Kayna: klarmın Görünüşteki İsrafi ve Denetimsizliği

Çoğu
samaları,

kez görev başındakilerden kaynaklanan devlet hizmeti aktüm devlet yönetimine maledilmektedir.

Devlet harcamalarından kimi ve özellikle ziyafet,
kam ve resmi araba harcamaları, gerekçeleri halka

ağırlama,

ma:

açıkca anlatıl-
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madığından, ·göze batmakta ve israf sayılmaktadır. Genel ve katma
bütce!er dışında kurulan döner $ermciye, fon, vakı:f gibi kurumlar, devlet yöneticilerinin Sayıştay denetiminden ka·ctığı ve harcamalarda israfın varolduğu anlamına alınmaktadır.
Yatırımlarda vergi indirimi, gümrük muafiyeti, ihracatta vergi iadesi, vergi erteleme, şirket kurtarma gibi, kimi kurum ve kişileri teş
vik, gerekçeleri halka acıkca anlatılmadığından, kimi kurum ve kişi
lerin devletçe korunduğu biçiminde yorumlanmaktadır. Böylece halkın vergi verme isteği azalmaktadır.

d) Gelir

Dağılımının Adaletsizliği

Gelir dağılımındaki göze batan adale.tsizlik; mal, mülk ve gelirin
gittikçe az sayıdaki kişilerin elinde toplanması; büyük halk kitlelerini
hem kıskandırmakta, hem de korkutmaktadır. Büyük hal'k kitleleri, milli gelirden büyük pay alanların vergi vermesinin yerinde olacağını; oysa onların daha çok kazanmaları için devletçe teşvik edildiğini sanmaktadır.

Böylece, vergi verme
e)

isteği azalmaktadır.

Devlet Yönetimi ile Halkm Kopukluğu

Devlet yöneticileri ile halk arasında gerekli birlik sağlanamamış
Halk arasından seçilmiş ya da atanmış devlet yöneUcileri
ile, halk arasında·ki kültürel, inanç ve ahlô'ki değerler açısından g!ttikce artan farklılıklar. dahası kopukluklar ortaya çıkmaktadır. Bu
kopukluk hal'k kitleleri ile aydınlar arasında da göze çarpmaktadır.
durumdadır.

Cumhuriyet yönetimine ve özellikle 1950'den bu vana çoğulcu ve
özgürlükcü demokrasi denemelerine karşın, il ve ilçelerde devlet yöneticileri, ağa, şeyh, eşraf ·gibi ileri gidenlerin etkisinden kurtulup,
henüz halkla doğruca bağ kurup kaynaşamamıştır. Buna, hôkim, hekim, öğretmen ve üst düzeyde güvenlik görevlilerinin halktan kopukluğu da eklenince, halk kendini devlet yöneticilerinden ve aydınlar
dan ayrı görmek zorunda kalmıştır. Devlet yöneticileri ve aydınlarla
halkın toplantı yerleri biie ayrılmıştır. Birinci kümedekiler kulüp, mahfe! ve seçkin meyhanelerde; ikinci kümedekiler kahvehane ve camilerde toplanmaktadır.
Bunun sonucu olarak da, halkın, devlet yönetimine _güveni sarsıl
makta, vereceği verginin yerinde kullanılıp kullanılmayacağı konusun·
da kuşkular oluşmaktadır.
316

723. ·Halk ve Vergi Yükümlül erinin

Olumsuzluğu

Halk ve vergi yükümlüle rinden. kaynaklanan nedenler şöyle sıralanabili r :
o) Toplumsal ahlôkın bunalım ve çöküntüs ü;
'b) Tüccar ve sanayici örgütlerin in bencilliği;
c) Vergi Yükümlü ve sorumlularının bencilliği.
Muhasebe ve ·denetleme ile toplumun yüksek ahlôk kurallarına
bağlılığı arasında ·çok yakın ilişki vardır.
Muhasebe ve denetleme işleri ve mesleğinin düzensizliğine dayalı olan yukarda'kj ikinci! nedenler aşağıda kısaca açıklanacaktır.
a) Toplumsal

Ahlôkın

Bunahm ve Çöküntüsü

Ülkede, yaklaşık 150 yıldan bu yana, muhasebe ve denetleme iş
leri ve mesleğinin ihmali nedeni ile, toplumun yüksek ahlôk kuralların'a bağlılığı ·g ittikçe zayıflamaktadır.
Toplum içinde insanların, yüksek ahlôk kuralları yerine, mala,
mülke ve gelire değer vermekte oldukları görülme!ktedir.
Haksız kazançların, hesabının sorulmaması, denetimin in yapılma
ması, kötüye eğilimli insanları, bu tür haksız kazanç elde etmeye
özendirmektedir, Bu durum, toplumu ahlôki bunalıma ve çöküntüy e
yöneltmektedir.
Halk ve vergi yükümlülerinde, her bakımdan olduğu gibi, devlete
saygı ve vergi verme ahlôkında gittikçe bir düşüş izlenmekt edir. Daha
birkaç yıl önce devlete saygısızlık ve vergi kaçırma yüz kızartıcı bir
durumken, şimdilerde bu olağan karşı!anmaktçıdır. Vergi kaçırmayı
haklı gösterici sözler söyleyenlere bile raslanmoktadır.
Eskiden resmi vergi denetçiliği yapıp da, şimdi piyasada mali
müşavir sanı ile çalışanlardan kimileri vergi kaçırdığını, kaçıranlara
yardımcı olduğunu çekinmeden toplantılarda övünerek söyleyebi lme·ktedir.
Vergi _kaçıranların doğal olarak devletin, dolayısı ile bir çok kişi·
nin hakkını yemek, dahası bir hırsızlık olduğu unutulmuş görünmek tedir.
durumlard a ve özellikle gümrükle.rde, vergi verme yerine,
rüşvet vermeyi tercih edenlerin çoğaldığı söylenme ktedir.
Bi~cok . alanda rüşvetin . vaygınlaştığı, dahası rüşvet sözü yerine,
Çoğu
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hediye, bahşiş, ya da işleri kolaylaştırma ücreti gibi haramı helôl sayan adlar verildiği ·g örülmektedir. Muhasebe ve· denetimden kocan
haksız kazanç kara paranın bir bölümünün rüşvet olarak verilmesi
elbetteki kolaydır.
Son yıllarda, toplumda, duaya ilişkin biçimsel ibadetlerin artışına
dünya ve ahirete ilişkin özde ibadetlerin azalışı nedeniyle,
toplumdaki kişilerin manevi özdenetimin·i sağlayan Alla!h'a ve Hesap
Günü'ne inanç, gittikçe zayıflamaktadır.
karşın,

Toplumun % 99'unu oluşturan müslüman nüfusta, namaz, ornc
ve hac gibi duaya ilişkin biçimsel islômi ibadetlerin artışı, kur'an
kursları, imam hatip okulları, ilôhiyat fakülteleri açma; camiler, mes~
citler yapma, vaizler verme; hac ve umreler düzenleme gibi tutum ve
davranışlarla özendirilmekte dir.
Bu · müslüman nüfusta, yardımsever olma; zekat, sadaka, vergi
verme; nesnel, adil, doğru 1 gerçeğe uygun çalışma ve davranma gibi
dünya ve ahirete ilişkin özde islômi ibadetlerin azalışı, zeıkôt ve vergi
kaçırma; Para · kurumlarının adını kôr ortaklığı finans kurumu diye
değiştfrerek; borç belgesi tahvillerinin adını gelir ortaklığı senedi diye
değiştirerek, faize, kôr ya da ·gelir deme; haksız kazancı, haklı kazanç; haramı helôl; haksızı haklı; haklıyı haksız gösterme gibi; yollarla özendirilmekte dir.
Toplumun değer yargıları gittikçe değişmekte, doğruluk, dürüstlük, kültür, bilgi ve onur yerine, mal, mülk, gelir çokluğu ve göster,işe
değer verilmektedir. Sevgi ve yardımseverliğin yerini bencillik almaktadır.

Tanzimattan bu yana ülkede sürüp giden fikir · ceryanları, cumhuriyet dönemi laiklik ilkesini dinsizlik anlama, batılılaşma, ulusal olmayan masonluk, siyonist ve komunist fikirler, ulusal birliği zedelemekte, bu fikirlerin yandaşları, vergi vermemeği; ·toplumun ahlôkını
bozmak pahasına çıkar sağlamak için, rüşvet vermeyi, kendi açıla ··
rından haklı görmekte, dahası haklı göstermekted ir. Bu görüşlere
yandaş olan basının çeşitli kesimleri de fırsat buldukça yasaların
elverdiği ölçüde, . bu bölücülüğü işlemektedir.
tin

Bütün

bunların

birliğine

inanç

gelişmemekte,

sonucu olarak da devletin kutsallığına ve millezayıflamakta; devlete saygı ve vergi verme bilinci
dahası bu konuda direniş ve isteksizlik artmaktadır.

Toplumun bireylerinde ahlôk ve manevi öz.denetim gittikçe azal
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maktadır. Bu tür batı toplumlarında olduğu gibi, toplumda iktisadi
düzeni sağlayabilmek için, ülkede, muhasebe ve denetleme işlerini
ve mesleğini yasal bir düzene kavuşturmak gerekli, dahası zorunlu

olmaktadır.

b) Tüccar ve Sanayici Örgütlerinin Bencilliği
Tüccar ve sanayici örgütleri . vergi vermeme'kte gizli bir direniş
içindedir. Çoğulcu ve özgürlükcü demokratik yönetimde tüccar ve
sanayici temsilcileri örgütlenmiş önemli baskı ·gruplarıdır.
Vergi kanunları hazırlanırken bu örgütlerin görüşleri ihmal edilmez. Bu örgütler de, daha önce devletin üst düzeyinde ve devlet resmi
vergi denetçiliği görevlerinde bulunmuş devlet sırlarını bilen, devlet
kademelerinde arkadaşları, yetiştirdiği adamları bulunan kişileri mali
danışman olarak kullanarak, vergi yasalarının, kendi istekleri doğ
rultusunda karmaşık ve vergi kaçırmaya elverişli bir biçimde çıkması
için, ·görüş ve önerilerde bulunurlar. Vergi yasalarının nesnel olmayıp
bu görüş ve öneriler doğrultusunda çı'kmasını sağlarlar.
Böylece, beyanname veren vergi yükümlülerinin denetimi zorlaşır ve vergi 'kO'çırmaları kolaylaşır.
c) Vergi Yükümlü ve Sorumlularmm Bencilliğ.i

Beyanname veren vergi yükümlü ve sorumlularına, vergi . kaçır
mak için gernkli ortam, tüccar ve sanayici örgütlerince hazırlanmak
tadır. Bunlar da, cesur ve bencil davranarak, vaktiyle devlet kademelerinde vergi yöneticisi, görevlisi ya da resrrıi vergi denetçisi olup da
şimdi piyasada serbest çalışan mali müşavirlerin yardımıyle, diledikleri gibi vergi beyan etmektedir.
Böylece, resmi vergi denetimi zorlaşmakta, vergi kaçırmak kolay
ve güvenilir bir duruma gelmektedir.
8. SONUÇ VE ÖNERİ
80. Sonuç
Yukarda yapılan tanım ve açıklamalara dayanılarak varılan sonuçlar aşağıda sıralanmıştır :
· 1) Muhasebe ile denetlemenin çok yakın ilişkisi vardır. Muhasebe, denetlemenin dayanağı, denetleme muhasebenin sağlamasıdır.
2) Türkiye'nin de içinde bulunduğu dünya ·gezegeninde, muhasebe ve denetleme düzenini kurmadan, muıhasebe ve denetleme mesleğini yasal düzene kavuşturmadan, i:ktisaden kalkınmış hiç bir ülke
yoktur.
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· 3) Türkiye'de son yıllarda tahsil edilen vergilerin yaklaşık 1,5
katı kadar vergi ka·çağı olduğu, başka bir deytşle, tahsil ed_ilmesi gereken vergilerin ancak % 40'ının tahsil edilebildiği ve % 60 gibi daha
büiük bir bölümün kaçırıldığı hesaplanmıştır. Bu, Türkiye'de verg·ı
kaçağının çok büyük boyutlara ulaştığının kanıtıdır.
4) Vergi ile muhasebe ve denetlemenin çok yakın ilişkisi vardır.
Verginin matrahı, tarhı, tebliği, _ tahakkuku, dahası ödenmesi, vergi
yükümlü ve sorumlulOrının muhasebe ,görevlileri ile vergi dairesi memur ve yetkililerinc e yapılır: bu işlemler, resmi vergi denetcilerin ce
denetlenir. Bunlar arasındaki görüşme ve hesaplaşmalarda ortak dil
ve araç muhasebedir.
5) Türkiye'de 1984 yılı sonunda çıkartılan ve 19'85 yılı başından
beri uygulanma kta olan Katma Değer Vergisi Kanunu, Devletin vergi
gelirlerini artırma yanında, Türk Vergi sistemini bütünleme, belirli ölçüde vergi denetimini kolaylaştırma, muhasebe ve denetimin önemini
ortaya çıkarma ve daha birçok acıdan çok yararlı olmuştur.
6) Türkiye'de 1985 yılı başından beri uygulanma kta olan Ücretlilere ve kimi kişilere ve_rgi iadesi, bu kişilere ·gelir sağlama yanında,
ülkede belge düzenini geliştirme, vergi denetimini kolaylaştırma, he.sap ve muhasebe bilincini yerleştirme, bu konularda yurttaşları eğit
me ve alıştırma ve daha birçok acılardan, şimdilik yararlı olmuştur.
Ancak, kırtasiyeciliği artırma, ilgili kişileri görev başında meşgul etme
gibi sakıncalarından ötürü ·ilerde kaldırılmasının uy'gun olacağı kanı
sına varılmıştır.

7) Türkiye'ye, bilgisayar, yazar kasa gibi çağcıl muhasebe araçlarının, 19H4 yılından beri, serbestçe, hızlı ve çok sayıda ithali, üretici - bakımcı - programlayıcı ve kullanıcı kurum - işletme ve kişi hazırlığı olmadığından: ülkede bunların kullanımı için gerekli düzenlemeler yapılrrıadığından sakıncalı görülmekte dir. Ancak bunlara sahip
olanları muhasebe sistemi arayışına yönelttiği için; ilerde yararlı olqcakları kanısına varılmıştır.

8) Muhasebe ve denetleme ile toplumun yüksek ahlôk kurallarına bağlılığı arasında çok yakın ilişki . vardır. Ülkede muhasebe ve
denetleme işleri ve mesleğinin düzensi?liği, toplum bireylerinde manevi özdenetimi zayıflatmış, ahlôkı düşürmüş, her türlü denetimi olduğu gibi, vergi denetimini de zorlaştırmıştır.
Toplum l?ireylerinin manevi özdenetimi bir yana; toplumda, batı
toplumlarında olduğu gibi, bi·çimsel ahlôkı yükseltmek i·çin, ülkede
muhasebe ve denetleme işlerini ve mesleğini yasal bir düzene ka1
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vuşturma'k

gerekli, dahası zorunlu olmaktadır. Böyle bir yasal düile ülkede, en azından, yasal ve bi cimsel, toplum ahlôkı ve
düzeni, nesnel davranış, rüşveti önleme; her türlü denetim ve bu arada iyi bir vergi denetimi, dolayısı ile sağlıklı ve hızlı iktisadi kalkınma
z~nlem.e

1

sağlanmış olacaktır.

81. Öneri
Türkiye'de etkili bir vergi denetimi ıcın kısa ve uzun sürede alı
nacak önlemlerle ilgili öneriler şöyle sıralanabilir :

A. İvedi ve kısa süreli önlemlerle il·gili öneriler :
a} Özellikle KDV Kanunu ve belge düzeni mevzuatına dayanı
larak, vergi de.netimi, daha çok ana kaynağında yapılmalı, başka bir
deyişle, üreHci büyük kurum ve işletmeler üzerinde yoğunlaştırılma
lıdır;

b.} Tüketiciye pera:kende satışlarda, KDV satış fiyatına eklenerek
etiketlenmeli ve alıcıya KDV eklenmiş olarak söylenmelidir;
c} Vergi yönetim ve denetim örgütleri güçlendirilmeli ve boş kadrolar özendirilerek doldurulmalıdır;
ç) Vergi inceleme ve yoklamaları, .büyük kurum ve işletmelerde
ağırlıklı olmak üzere yoğunlaştırılmalıdır;
d} Muhasebe bilim adamlarının ve uygulayıcılarının da görüş
leri alınarak, muhasebenin doğal yasaiarına uygun olarak, vergi yasaları, basitleştirilmeli. ve kolay anlaşılabilen, uygulanabilen ve kolay
denetlenebilen duruma getirilmelidir;
e} Vergi oranları elci.en geldiğince düşürülmelidir.
1

B. U.zun süreli önlemlerle ilgili öneriler :
a) Türkiye'de muhasebe ve denetleme mesleği, ıbu mesl~ği yasal
düzene kavuşturmuş dünyadaki ve özellikle AET'na üye ülkelerdeki
durum örnek alınarak, ülkenin gerçeklerine uygun, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde; önce, varolan bağımsız muhasebeci ve denetçileri intibak ettirecek ve sonra, öğrenim, staj- ve
sınavla mesleği geliştirecek, nesnel, bilimsel, tarafsız bir bicimde, yasal bir düzene
ve güvene kavuşturulmalıdır.
••
b) Ulkede'ki belirli kurum ve işletmelerin dış denetimini, tüm
yönleriyle, tarafsız, nesnel ve sırtutar bir bi·cimde yapacak meslek
yasal düzene ka'(uşturulduktan hemen sonra, ülkede belirli bir tümleme dayalı tekdüzen hesap çerçevesi, envanter yönergesi, maloluş
yönergesi, denetleme yönergesi gibi muhasebe ve denetlemenin norm
ve standartları belirlenmelidir;
ı
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