
KÖfiEM‹ZDE bu hafta Serbest
Muhasebeci Mali Müflavir Ser-
kan Kumdakç›’y› konuk ettik.
Kendisi ile SMMM Mesle¤ini,
ba¤›ms›z denetçili¤i, torba yasa-

y› ve vergi aflar›n› konufltuk. Serkan
Kumdakc› tüm sorular›m›za içtenlikle ya-
n›t verdi, zevkli bir söylefli oldu.
n Say›n Kumdakc› öncelikle kendiniz-

den bahseder misiniz? Sizi genel ola-
rak tan›mak isteriz;
Ankara do¤umluyum, üniversiteye ka-

dar olan ö¤retim hayat›m Ankara’n›n de-
¤iflik okullar›nda geçti. 1997 y›l›nda Kara-
deniz Teknik Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi ‹ktisat bölümünden
mezun oldum. Özel sektörde devam eden
ifl hayat›m 2000 Y›l›nda S. M. Mali Müfla-
virlik lisans›m› almamla birlikte halen bu
ünvanla devam etmektedir.2011 y›l›nda
Sermaye Piyasas› Lisanlama s›navlar› ile
bafllayan ve 2013 y›l›nda Kamu Gözetimi
Kurumu’ndan lisans almam ile nihayetle-
nen süreçte “Ba¤›ms›z Denetçi” unvan›m›
da alarak çal›flma hayat›m› sürdürmekte-
yim. 2012 ve 2013 y›llar›nda 2 y›l süreyle
Adalet Bakanl›¤› nezdinde mahkemelerde
Bilirkifli olarak görev yapt›m.

Müflavirli¤ini yapt›¤›m firmalardaki hiz-
metlerimi; Yeminli Mali Müflavirler, Avu-
katlar, Ba¤›ms›z Denetim firmalar› ve Sos-
yal Güvenlik Dan›flmanlar›ndan oluflan
birçok çözüm orta¤›yla birlikte yürütmek-
teyim. Portföyümdeki mevcut firmalar›n
muhasebe ifl ve ifllemlerinin yürütülmesi-
nin yan› s›ra, mali dan›flmanl›k hizmetleri,
vergisel ve sosyal güvenlik kurumuyla ilgi-
li uyuflmazl›klar›n yasal mevzuat çerçeve-
sinde çözümü ve sonuçland›r›lmas› konu-
sunda tecrübe ve uzmanl›¤›m bulunmak-
tad›r. Mesleki Teflekküllerimiz olan; Anka-
ra S. M. Mali Müflavirler Odas›, TURMOB
ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)’n›n ya-
n› s›ra, Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹-
DE) , Genç Giriflim ve Yönetiflim Derne¤i
(GGYD), Türk Sanayici ve ‹fladamlar› Vak-
f› (TÜS‹AV) gibi STK’lara da üyeliklerim
bulunmaktad›r.
n KTÜ Mezunusunuz, Trabzonlu mu-

suz? Karadeniz Teknik Üniversite-
si’ni Türkiye’nin eski ve köklü üni-
versitelerinden biri olarak biliyorum.
Aslen Uflakl›y›m. Babam Erol Kumdakc›

TSK Mensubu asker emeklisidir, Askeri
okul s›navlar›n› kazanarak Uflak’tan ayr›l-
m›fl ve daha sonra bizim de aile olarak
hayat›m›z hep Ankara’da geçmifl. Ama
memleketim olan Uflak’› çok seviyorum ve
f›rsat buldukça giderek akrabalar›m›z› zi-
yaret ediyorum. Üniversite s›nav›nda Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi’ni kazanana
kadar hiç Karadeniz’e gitmemifltim. Ancak
üniversite’de okudu¤um sure zarf›nda Ka-
radeniz’in tabiat›na, insan›na ve do¤al gü-
zelliklerine hayran kald›m.

Üniversite hakk›nda dedi¤iniz gibi; Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi ve özellikle ‹k-
tisadi ‹dari Bilimler fakültesi 1979 y›l›nda
Trabzon ‹ktisadi ve Ticari ilimler Akademi-
si (T‹T‹A) olarak kurulmufl tarihinde bir-
çok önemli devlet adam› yetifltirmifl, ol-
dukça köklü ve baflar›l› bir üniversitedir.
Özellikle üniversitenin konumu ve kam-
püs içinin güzelli¤i ile belki de Türkiye’nin

en iyi fiziki flartlar›na sahip üniversitele-
rinden biridir.
n Say›n Kumdakc›, Serbest Muhasebe-

cilik ve Mali Müflavirlik ünvan›n›z ile
birlikte Ba¤›ms›z Denetçilik üvan›na
da sahipsiniz. Dünyada ve Türkiye’de
Ba¤›ms›z Denetim Müessesinin oluflu-
mu, geliflimi ve gelece¤i hakk›nda ne
düflünüyorsunuz?
Muhasebe ifllemlerinin denetiminin ya-

p›lmas› fikri ilk olarak 1800’lü y›llar›n II.
Yar›s›nda ‹ngiltere’de ortaya ç›km›flt›r.
Ulafl›labilen kay›tlara göre en eski denetim
kuruluflu olarak,1880 y›l›nda befl yerel
muhasebe toplulu¤unun birleflmesiyle
oluflan ‹ngiltere ve Galler Uzman Muhase-
beciler Enstitüsü (Institute of Chartered
Accountanst of England and Wales) karfl›-
m›za ç›kmaktad›r. Daha sonra 1900 y›l›n-
da ç›kar›lan bir yasa ile baz› flirketlere ka-
mu ad›na kurulan denetim flirketlerine
denetim yapt›rma zorunlulu¤u getirilmifl
ve böylece ‹ngiltere, denetim olgusunun
yayg›nlaflmas› ile birlikte kamu muhase-
becili¤i mesle¤inin ilk ortaya ç›kt›¤› yer ol-
mufltur. Bu Kamu muhasebecilerinin
yapt›klar› faaliyetler, denetim hizmetleri-
nin yan› s›ra vergi dan›flmanl›¤›, mali da-
n›flmanl›k ve yönetim dan›flmanl›¤› olarak
benimsenmifltir. 

Türkiye’de ba¤›ms›z denetim mesle¤i ile
ilgili olarak at›lan ilk ad›mlar asl›nda res-
mi nitelik kazanmadan yap›lan muhasebe
mesle¤inin, devlet ad›na yetkilendirilmifl
Muhasebeciler ve Mali Müflavirler eliyle
yap›lmas›n›n gereklili¤i ile bafllam›flt›r. ‹lk
kez Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 1947 y›-
l›nda VUK tasar›s›nda “Mali Müflavirler ve
Mükellef Yard›mc›lar” bafll›¤›yla bir düzen-
lenme yap›lm›flt›r. Ancak, 1949 y›l›nda
VUK’nun görüflülmesi s›ras›nda bu bölüm
tasar›dan ç›kart›lm›flt›r. Bu giriflim sonra-
s› s›ras›yla 1958 y›l›nda Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan “Serbest Hesap Mütehass›sl›¤›
Kanun Tasar›s›” ad› ile bir yasa tasar›s›
haz›rlanm›fl, fakat tasar› yine mecliste gö-
rüflülememifltir. 

Birçok giriflim yap›lmas›na ra¤men so-
nuca ulaflmayan bu ve baflka çal›flmalar
sonras›nda nihayet 13 Haziran 1989 tari-
hinde yürürlü¤e giren 3568 say›l› Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirlik ve Yeminli Müflavirlik Kanu-
nun ile meslek yasal bir statüye kavufl-
mufl, ba¤›ms›z muhasebe denetimi mesle-
¤i, bir serbest meslek olarak, Türk ekono-
mi hayat›nda yerini alm›flt›r. Bunu aka-
binde yasal statüye kavuflmufl ancak bir-
çok belirsizli¤i ile birlikte piyasada uygula-
nan “Ba¤›ms›z Denetim” faaliyetleri
13.01.2011 tarihinde Resmi Gazete de ya-
y›mlanan 6102 say›l› Yeni Türk Ticaret
Kanunu ile genel hatlar› çizilmifl ve uygu-
lamas› yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lm›fl vazi-
yette Kamuoyunun ilgisine sunulmufltur.

Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müfla-
virlik mesle¤i aslen yap›lan ba¤›ms›z de-
netim hizmetlerinin temelini oluflturmak-
tad›r. Yap›lan Muhasebe kay›tlar›n›n, ba-
¤›ms›z denetim Standartlar› çerçevesinde
yorumlanmas›n›n kamuoyuna ve bizlere
nas›l faydalar sa¤lad›¤› konusuna da biraz
de¤inmek istiyorum;

Ba¤›ms›z Denetimden geçmifl mali tab-
lolar›n genel olarak avantajlar›n› ortaya
koyacak olursak;

1- Ba¤›ms›z Denetimden geçmifl mali
tablolar, iflletme yönetimine iflletmenin
olumlu ve olumsuz mali durumunun ne

oldu¤unu gerçekçi, tarafs›z ve nesnel bir
biçimde ortaya koyar. 

2- Ba¤›ms›z D›fl Denetçi taraf›ndan tas-
dik edilen bir mali tablo güvenilir, do¤ru
ve fleffaf bir mali tablodur. Bu da iflletme
yöneticisine daha sa¤l›kl› ve do¤ru karar
verebilme olana¤› verir. 

3- Ba¤›ms›z denetim sonucundan iflletme
yöneticisi, iflletmede var olan yanl›fll›klar›,
yolsuzluklar›, eksiklikleri, Türkiye Muhase-
be Standartlar›na ve Uluslararas› Muhase-
be Standartlar›na uyumsuzluklar› vb. un-
surlar› zaman›nda ö¤renme olana¤› bulur.

4- Ba¤›ms›z denetimin tamamen tarafs›z
kiflilerce yürütülmesi tarafs›z bir flekilde
raporlanmas› nedeniyle ba¤›ms›z denetim-
den geçmifl bir iflletmede tüm ortaklar›n
ve özellikle yönetimde yer almayan ortak-
lar›n haklar› daha iyi korunmufl olur. ‹fl-
letme içi ve d›fl› her türlü eksik, yanl›fl ve
haks›z uygulama aç›kça ortaya ç›kar. ‹fl-
letme yönetiminin bilerek veya bilmeyerek
baz› olaylar›n ve baz› olgular›n üzerini ört-
mesine olanak tan›mamas› yönünden de
ba¤›ms›z denetimin oldukça önemli bir ifl-
levi vard›r.

5- Ba¤›ms›z denetimden geçmifl ve mali
tablolar› tasdik edilmifl bir iflletme dene-
tim raporunda belirtilen flartlar ve kay›tlar
çerçevesinde güvenilir ve tercih edilir bir
iflletme olmakla beraber Bankalar aç›s›n-
dan kredi kullan›m kriterlerinde daha ca-
zip müflteriler halini almaktad›r.

Ba¤›ms›z denetim müessesesinin etkin
bir flekilde uygulanmas› bu düzenlemenin
yayg›nlaflt›r›lmas›na ba¤l›d›r. Avrupa Birli-
¤i uyum yasalar› çerçevesinde her y›l be-
lirlenen hadler azalt›larak mevcut serma-
ye flirketlerinin hemen hemen tamam›n›n
bir gün Ba¤›ms›z Denetim kapsam›nda
de¤erlendirilece¤i aflikard›r. Ancak mevcut
durum itibariyle, 14.03.2014 tarih ve
28941 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanan
2014/5973 say›l› Bakanlar Kurulu Kara-
r›na gore Tek bafl›na veya ba¤l› ortakl›kla-
r› ve ifltirakleriyle birlikte, aktif toplam› 75
milyon ve üzeri, y›ll›k net sat›fl has›lat›
150 milyon ve üzeri ve çal›flan say›s› ola-
rak 250 ve üzeri, olmak üzere tespit edi-
len bu üç ölçütten en az ikisini 2 hesap
dönemi pefl pefle sa¤layan flirketler Ba-
¤›ms›z Denetime tabi olarak belirlenmifltir.
n Ankara’da Enerji ve ‹nflaat Konular›n-

da Türkiye’nin önde gelen büyük flir-
ketlerine Mali Müflavirlik ve Vergisel
Dan›flmanl›k hizmeti verdi¤inizi bili-
yorum. Bu baflar›n›n s›rr› nedir? Mes-
lek hayat›n›zdaki dinamizmin d›fl›nda
baflka u¤rafl›lar›n›z var m›?
Mesleki olarak yapt›¤›m›z ifl vergisel

ba¤lamda teknik bir konu olmakla birlik-
te, iflinizi ne kadar iyi ve sorunsuz yapar-
san›z yap›n mükelleflerinizle iyi iliflkiler ve
ortak diyaloglar oluflturamazsan›z bu iflte
baflar›y› yakalaman›z çok zordur. Bizim
iflimizde karfl›l›kl› olarak fleffafl›k ve anla-
y›fl çok önemlidir. Benim çal›flt›¤›m firma-
larda ilk hedefim ileri düzeyde bir insani
ve sosyal iliflkiler kurmakt›r. Bunun yan›-
na Mevzuat bilginizi ve becerinizi katar,
mesleki olarak vergisel anlamada yasal
mevzuatlar çerçevesinde yol gösterici ola-
rak bir rol üstlenirseniz zaten ifl sahipleri
sizi her zaman yanlar›nda görmek isterler
kantindeyim.

Bizim iflimizin asl›nda en zor taraflar›n-
dan birisi yapt›¤›m›z› iflin kesin bir takvi-
me ba¤l› olarak icra edilmesidir. Her ay›n
belirli günleri vergi ve SGK beyanlar›n›n

yap›lmas› bizim her ay›n ilk yar›s›n› vergi-
sel haz›rl›klarla, ikinci yar›s›n› da beyan-
namelerin haz›rlanmas› ve gönderilmesi
ile geçirmek zorunda b›rak›yor. Bu çal›fl-
ma düzeni her ay hiç ara vermeden sü-
rekli ayn› takvime ba¤l› olarak devam edi-
yor. Bu durumda kendinize ve ailenize
ay›raca¤›n›z zaman çok k›s›tl› kal›yor. An-
cak bu k›s›tl› zamana biraz spor ve biraz-
da müzikle u¤raflmay› azda olsa s›¤d›rabi-
liyorum. Siz sormadan söyleyeyim Müzik-
le olan alakam ortaokul y›llar›na dayan-
maktad›r. Ortaokul y›llar›nda Mandolin
çalarak bafllayan bu hevesim, üniversite
y›llar›nda gitar çalarak devam etti. Hatta
bir dönem Trabzon da bir yerde yar› pro-
fesyonel gitar çald›m ve üniversitenin son
y›l›nda “Karadeniz Folklor E¤itim Merke-
zinde” Gitar dersleri verdim.
n Ülkemizde son y›llarda çok s›k günde-

me gelen ve Kamuoyunda genellikle
torba yasa olarak adland›r›lan vergi aff›
yasalar› ile ilgili ne düflünüyorsunuz?
Son ç›kar›lan iki Torba Yasa’y› hat›rla-

yacak olursak ilki 2011 y›l›nda ç›kar›lan
6111 say›l› di¤eri de 2014 y›l› içerisinde
yasalaflan 6552 say›l› “Baz› Alacaklar›n
Yeniden Yap›land›r›lmas› ve di¤er baz› ka-
nunlarda de¤ifliklik yap›lmas›” adlar› al-
t›nda yay›nlanan torba yasalar olarak kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. 6111 say›l› yasan›n
6552 say›l› yasadan fark›, içerisinde mü-
kelleflerin vergi incelemesinin yap›lmas›n-
da baz› s›n›rlamalar getiren “Matrah Artt›-
r›m›” unsurunu da bar›nd›rmas› idi. Bek-
lentilerin aksine 2014 y›l›nda yay›nlanan
6552 say›l› Torba Yasada Matrah Artt›r›-
m›” ile ile ilgili bir düzenleme yap›lmama-
s›’n›n vergi mükellefleri ve ekonomik çev-
relerde genel olarak bir hayal k›r›kl›¤› ya-
ratt›¤›ndan da bahsedebiliriz.

6552 say›l› Torba Yasa ile Vergi borçlar›-
n›n yap›land›r›lmas› için 4.5 Milyon Vergi
Mükellefi Maliye Bakanl›¤›na müracaat et-
mifl ve bu baflvurulardan devletin hedefle-
di¤i tahsilat beklentisi 43 Milyar TL’ye
yaklaflm›fl bulunmaktad›r. 2015 y›l› için
devletin merkezi yönetim harcama bütçe-
sinin 473 Milyar TL. oldu¤u düflünüldü-
¤ünde neredeyse y›ll›k devlet bütçesinin %
10’luk bir k›sm›na tekabül edecek olan
tahsilat rakam› hiç küçümsenemeyecek
kadar önemlidir.  ‹lk bak›flta bu ve buna
benzer af yasalar›; devletin tahsilatta zor-
land›¤› vergilerin, Mükellefin kendi iradesi
ile tahsil edilece¤inden dolay› devlet için
önemli bir gelir kayna¤› gibi düflünülse de,
kamuoyunda bazen vergide adaleti sa¤la-
yan unsurlar› zedeleyici  bir psikolojik alg›
da yaratabilmektedir. Bu tip bir nevi “af”
yasas› gibi alg›lanan borç yap›land›rma
hakk› tan›yan yasalar haz›rlan›rken vergi-
de adalet unsurunu zedeleyecek, vergisini
ödeyen ve ödemeyen mükellef ayr›m›n› or-
tadan kald›racak düzenlemeler yapmaktan
kaç›nmaya dikkat edilmelidir. 

Ancak bahsetti¤im bu hususlar d›fl›nda
gerçekten ekonomik zorluklar neticesinde
vergisini ödemekte zorlanan, faizler ve kur
farklar› alt›na ezilerek borcunu ödeme gö-
revini ifa edemeyen mükelleflerin bu tip
imkanlarla borçlar›ndan kurtulmalar›na
olanak sa¤lamak sosyal devlet olman›n un-
surlar›ndan biri olarak de¤erlendirilebilir.

n Mesle¤inize ilgi duyan yada mes-
le¤e yeni bafllayan genç arkadafl-
lara ne tavsiye edersiniz?
Mesle¤imiz az önce de izah etme-

ye çal›flt›¤›m gibi belirli bir takvim
dahilinde yap›lan, kendinize ve ai-
lenize ay›rabilece¤iniz zaman› k›s›t-
layan bunlar›n d›fl›nda asl›nda tek-
düze ve sosyal hayat› da genel ola-
rak s›n›rlayan bir meslektir. Ancak
tüm olumsuzluklar›na ra¤men,
meslek mensubu olabilmek için ya-
p›lan müracaatlar her geçen y›l kat-
lanarak artmaktad›r. Asl›nda iflin
özünde yap›lan ifl “Muhasebe” ya
da “Muhasebecilik” gibi alg›lansa
da, bu iflte baflar› “Müflavirlik ve
Dan›flmanl›k” hizmetlerinin daha
ön plana ç›kar›larak verilmesi sonu-
cu elde edilmektedir. Mesleki bilgi-
lerin artt›r›lmas›n›n yan›nda, Sos-
yal ve befleri iliflkilerin gelifltirilerek
asl›nda hayat›n dinamiklerinin tam
ortas›nda yer almak da bence bu
iflin olmazsa olmazlar›ndand›r.

Sadece bizim mesle¤imizde de¤il
hayat›n genelinde de, hayat› ya da
yap›lan ifli e¤lenceli k›lmak insan-
lar›n sosyalleflmesinden ve bir pay-
lafl›m içerisinde olmas›ndan geçer.
Burada genç arkadafllar›ma önerim
mesleki örgütlere ve STK’lara ilgi
göstermeleri ve bu gruplarda dü-
zenlenen aktivitelerin içinde yer
almalar›d›r. Yapt›¤›m›z iflin gelifl-
mesi, çevrenizin de geliflmesi ile
do¤ru orant›l› olarak hareket ede-
cektir Genç arkadafllar›ma Confuci-
us’un söyledi¤i ve Mali Müflavirlik
mesle¤ine çok yak›flan bir sözü ha-
t›rlatmak isterim “Ö¤renmek ak›n-
t›ya karfl› yüzme gibidir, ilerleme-
di¤iniz takdirde gerilersiniz.”
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Serbest Muha-
sebeci Mali

Müflavir Ser-
kan Kumdakç›
“Yapt›¤›m›z ifl

kesin bir takvi-
me ba¤l› olarak
icra edilmekte-

dir. Her ay›n
belirli günleri
vergi ve SGK
beyanlar›n›n

yap›lmas›, biz-
leri ay›n ilk ya-

r›s›n› vergisel
haz›rl›klarla,

ikinci yar›s›n›
da beyanname-

lerin haz›rlan-
mas› ve gönde-

rilmesi ile ge-
çirmek zorun-

da b›rak›yor.
Her ay hiç ara
vermeden sü-
rekli ayn› tak-
vime ba¤l› ola-

rak devam
eden bir çal›fl-
ma temposun-

da kendinize ve
ailenize ay›ra-
ca¤›n›z zaman
çok k›s›tl› kal›-

yor” dedi.
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