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“Muhasebe, finansal raporlama ve denetim konusunu bir fiziki alt yapı unsuru olarak,  
bir ülkenin ekonomik kalkınmasında bir özel alt yapı olarak algılıyoruz”. 

Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi, Frederick Temple, 12 Ocak 1994. 
 
Öz 
 
Bu çalışmanın amaçları: a) Türkiye’de muhasebe denetiminin tarihi gelişimini; uygulama, mesleki 
örgütlenme ve eğitim yönleriyle birlikte incelemek,  b) Günümüz Türkiye’sinde muhasebe 
denetiminin mevcut durumunu tanıtmak ve geleceğe yönelik bazı öngörülerde bulunmaktır. Çalışma 
kapsamında Türkiye’de yasal düzenlemelere zemin oluşturan, mesleğin ilk uygulama örnekleri, 
mesleki örgütlenme ve eğitim boyutları incelenmiştir. İlk uygulamalara örnek olarak “Ariş A.Ş. 
Vakası”, Prof. Dr. Mustafa Aysan ile yapılan görüşmeye dayanarak anlatılmıştır. Çalışma kapsamında 
ayrıca, Türkiye’de muhasebe denetimi sektörünün günümüzdeki görünümü değerlendirilmiş, ulusal ve 
uluslararası bazı gelişmelerin Türkiye’deki denetim ortamına etkileri tartışılmıştır. Çalışmanın 
sonunda, geleceğe yönelik bazı öngörülerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de muhasebe denetimi, uygulama örnekleri, eğitim, mesleki örgütlenme 

 

Abstract 
Objectives of this study are: a) To analyze the historical development of financial auditing in Turkey 
with a special stress on practice, professional organization, and education. b) To both provide 
information about the current status of financial auditing in Turkey and make further assessment. First 
financial-auditing practices, education, and professional organization that lay the basis for legal 
regulations have been analyzed. The Case of Ariş A.Ş. is given as an example for the first financial-
auditing practices. Toward this end, we conducted an interview with Prof. Dr. Mustafa Aysan. 
Moreover, the current situation of financial auditing in Turkey is detailed; and the impact of some 
national and international developments on auditing environment in Turkey is discussed. Some further 
assessments are included at the end of the study.  

Keywords: Financial Auditing in Turkey, Sample Practices, Education, Professional Organization 

GİRİŞ 
 

Muhasebe ve denetim birbirleriyle yakın ilişki içinde iki kavramdır. Çünkü muhasebesiz denetim 
olmaz ve denetimin gerekliliği muhasebenin gerekliliğini beraberinde getirir (Güvemli, 2001:625). 
Muhasebesiz denetleme dayanaksız; denetimsiz muhasebe ise sağlamasızdır. Hemen hemen bütün 
ülkelerde denetçilik, muhasebecilikten sonra gelen bir üst sandır (Yazıcı, 1986:9). 

                                                
∗ Bu çalışma 20-24 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul’da yapılan 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresinde 
İngilizce olarak sunulmuştur. 
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Muhasebenin ürettiği mali tabloların, muhasebe standartlarına uygunluğunu, yine denetim 
standartlarına göre inceleyerek, muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini artıran muhasebe denetimi, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik sistemin önemli bir parçasıdır. Muhasebe denetçisinin 
ürettiği raporlar, başta sermaye piyasası yatırımcıları olmak üzere, güvenilir bilgiye ihtiyaç duyan 
bütün kesimleri ilgilendirir. Türkiye’de muhasebe denetiminin gelişimi, ekonomideki gelişmelere 
paralel olmuştur. Türkiye’de muhasebe denetimi konusundaki ilk uygulama örnekleri muhasebe 
konusunda uzmanlığını kanıtlamış kişilere mahkemelerde bilirkişilik yaptırılması ve vergi kanunları 
gereği vergi denetimi yetkisi tanınması ile başlamıştır. Daha sonra meslek mensupları kendi aralarında 
örgütlenerek, bir yandan mesleğin yasal statüsünün oluşturulmasına, diğer yandan da mesleğin eğitim 
yönüyle ilgilenerek toplumda muhasebe ve denetim bilincinin oluşmasına çalışmışlardır.    

Çalışmanın amaçları: a) Türkiye’de muhasebe denetiminin tarihi gelişimini; uygulama, mesleki 
örgütlenme ve eğitim yönleriyle birlikte incelemek,  b) Günümüz Türkiye’sinde muhasebe 
denetiminin mevcut durumunu tanıtmak ve geleceğe yönelik bazı öngörüler yapmaktır. Çalışma 
kapsamında Türkiye’de muhasebe denetiminin yasal gelişiminden ziyade, yasal düzenlemelere zemin 
oluşturan, mesleğin ilk uygulama örnekleri, mesleki örgütlenme ve eğitim boyutları incelenmeye 
çalışılmıştır. 

1. MUHASEBE DENETİMİ UYGULAMALARI 

Bu kısımda genel olarak Dünya’da ve Türkiye’de muhasebe denetiminin gelişimi hakkında özet 
bilgi verildikten sonra, Türkiye’de ilk muhasebe denetimi uygulamaları hakkında açıklamalar 
yapılacaktır.  

1.1. Muhasebe Denetiminin Tarihi Gelişimi 

Denetçi (auditor) deyimi ilk olarak 1289 yılında kullanılmaya başlanılmıştır. Muhasebe 
denetçilerinin ilk örgütü ise 1581 yılında Venedik’te kurulmuştur. Muhasebe denetçiliği İngiltere’de 
19. yüzyılın başlarından itibaren büyük bir önem kazanmıştır (Arkun, 1980:19). İngiltere’de 1900 
yılında çıkartılan bir yasa ile sınırlı sorumlu şirketlere denetim zorunluluğu getirilmiştir. William 
Deloitte, 1845 yılında günümüzde de faaliyetini sürdüren Deloitte&Touch firmasını Londra’da 
kurmuştur (Yıldırım vd., 1995:149). ABD’de ise mesleğin yasal dayanağa kavuşması 1896 yılında  
New York eyaletinde olmuş ve bunu bütün eyaletler takip etmiştir. ABD’de sertifikalı kamu 
muhasebecileri (Certified Public Accountants -CPA’ler) tarafından denetlenmiş ilk mali tablo 1901 
yılında yayınlanmıştır (Ferman, 1974:88).  

ABD’de bu günkü anlamda bağımsız denetim anlayışı 1930’lu yıllarda başlamaktadır. AICPA 
(American Institute of Certified Public Accountants)’nın “Mali Tabloların Bağımsız Kamu 
Muhasebecilerince İncelenmesi” (Examination of Financial Statement by Independent Public 
Accountants) adlı komitesi 1936 yılında çalışmaya başlamıştır. ABD’de 1934 yılında yürürlüğe giren, 
Sermaye Piyasası Kanunu (Securities Exchange Act), halka açık şirketlere, muhasebe denetiminden 
geçmiş mali tablolarını periyodik olarak yayınlama zorunluluğu getirerek, bağımsız denetimin 
önemini hüküm altına almıştır (Pirgaip,2004). 

Denetçilik mesleğinin İngiltere’den sonra en uzun geçmişi bulunan ülke Almanya’dır. Fransa’da 
ise denetim fonksiyonu 1867 yılında çıkartılan “Companies Charter” Yasası ile başlamıştır. Bu 
yasayla göre tüm kamu şirketlerinin hesapları bir ya da daha fazla hesap kontrolörü tarafından 
denetlenmek zorundadır. Daha sonra çıkartılan kanunlarla denetçilerin nitelikleri belirlenmiş ve 
denetimin kapsamı genişletilmiştir. Fransa’da muhasebe ve denetleme faaliyetleri 1966 yılında 
yayınlanan bir kararname ile birbirinden ayrılmıştır. 1988 yılında ise bağımsız denetimi örgütlemek 
için dernek kurulmuştur (Yıldırım vd., 1995:168-261). Yunanistan’da “Yeminli Muhasiplik Mesleği” 
1955 yılında kurumsallaşmıştır (SPK, 1985:232). Türkiye’de ise, mali piyasaların gelişimiyle birlikte 
bağımsız denetim olgusu 1987 yılından itibaren Türk mali sisteminde de düzenleyici kurumların ilgi 
alanına girmiştir. 

Muhasebe denetiminin tarihsel gelişimi sürecinde, muhasebe denetimi yaklaşımlarında ve 
muhasebe denetimi ile ilgilenen taraflarda da değişiklikler olmuştur.  İlk yıllarda denetimin ilgili tarafı 
işletme sahipleri iken, zamanla borç verenler, devlet, sermaye piyasası yatırımcısı gibi diğer gruplarla 
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ilgi duyanların sayısı artmıştır (Güredin, 2007:16). Denetim uygulamalarında kullanılan yaklaşımlar 
ise zaman içinde aşağıdaki gibi değişmiştir (Bozkurt, 1998:17-18): 

- Sanayi devrimi öncesi ve sonrası 1900’lu yıllara kadar belgelerin tamamının incelenmesine 
yönelik “Belge Denetim Yaklaşımı”, 

- 1900 -1930 döneminde mali tabloların bir bütün olarak denetimine yönelik “Mali Tablo 
Denetimi Yaklaşımı”, 

- 1930’lu yıllardan günümüze kadar gelen ve işletmelerin iç kontrol yapısının incelenmesini de 
esas alan “Sistemlere Dayalı Denetim Yaklaşımı”, 

- Günümüzde bilgi teknolojisindeki ve denetim alanındaki gelişmeler sonucu, faaliyet 
denetiminin yaygınlaşması sonucu “Yönetim Denetimi Yaklaşımı”. 

- 2000’li yıllardan sonra karşılaşılan büyük ölçekli finansal skandallar sonucu, “Risk Esaslı 
Denetim Yaklaşımı” ön plana çıkmıştır.  

 
1.2. Türkiye’de İlk Uygulama Örnekleri  

Osmanlı’da muhasebe düzeni, devletin mali yönetiminin bir aracı olarak gelişmiştir. Dolayısıyla 
muhasebe denetimi mali denetim (kamu denetimi) niteliğinde olup, devlet gelirlerinin ve giderlerinin 
izlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Günümüzde de varlığını sürdüren Maliye Bakanlığı Teftiş 
Kurulu, 1879 yılında kurulmuştur (Güvemli, 2001:640). Düyun’u Umumiye İdaresinin ise, piyasada 
muhasebeci ihtiyacının giderilmesine ve muhasebe eğitimi alanında yeni hocaların  yetiştirilmesine 
katkısı olmuştur (Aysan vd., 1998:65). 

Türkiye’de muhasebe denetçiliği mesleğinin denetim boyutu, mahkemelerde bilirkişilik 
faaliyetleri ile başlamış, 1926-1934 yılları arasında iyi tanınan muhasebe meslek mensuplarına, vergi 
kanunları gereği vergi denetimi yapma yetkisi verilmiştir. Daha sonraki süreçte bir yandan yasalaşma, 
bir yandan da mesleki örgütlenme çalışmaları sürdürülmüştür (Türker, 2006:5).  

1929 yılında yaşanan Dünya ekonomik buhranı, Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. 
Türkiye’de özellikle 1950’lerden itibaren hızla değişen ekonomik yapı ve sanayileşmede yaşanan 
gelişmeler, işletmelerde muhasebe ve muhasebeci ihtiyacını da ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla söz 
konusu gelişmeler, muhasebe eğitimini de önemli hale getirmiştir. Ancak özel teşebbüs ruhunun 
gelişmeye başladığı ilk yıllarda kurulan aile şirketlerinde kamuyu aydınlatmadan ziyade işletme içi 
bilgi üreten dar kapsamlı muhasebe sistemleri kullanılmıştır. Dolayısıyla bağımsız muhasebe 
denetimine bu yıllarda ihtiyaç duyulmamıştır (Gücenme ve Ersoy, 2006:310). 

Türkiye’de batıdaki anlamda bağımsız denetim bir ölçüde iktisadi devlet teşekküllerinde 
başlamıştır. Ayrıca Maliye Bakanlığı tetkik elemanlarının ve bankalar yeminli murakıplarının yaptığı 
denetimler de özel amaçlı denetimlerdir (SPK, 1985:30). Türkiye’de bağımsız denetime ilişkin yasal 
düzenlemeler oluşmadan önce, anonim ortaklıklarda devlet organlarınca yapılan denetim (Türk Ticaret 
Kanunu ve 1972 tarihli “Anonim Ortaklıkların Denetimine Ait Tüzük ve Teftiş Kurulu Tüzüğü” 
çerçevesinde) ile Türk Ticaret Kanunu (TTK)’da belirtilen bir denetim organı olan “Denetim Kurulu” 
tarafından yapılan dış denetim söz konusudur (Gücenme ve Arsoy, 2006:315). 

Türkiye’de muhasebe denetimi konusundaki ilk adım, 1970’li yıllarda dış kredi kaynaklarından 
yararlanmak isteyen Türk firmaları, muhasebe denetimi mecburiyeti ile karşılaşmışlardır. Daha 
sonraki yıllarda, Türkiye’ye gelen yabancı sermaye akımının hızlanması ve yabancı sermayeli 
şirketlerin merkezleri için konsolidasyon, uluslararası finansman olanakları, vergi kanunları, TTK, 
Yabancı Sermaye Başkanlığı’na başvuru, yatırım teşvikleri, iş ortaklıkları gibi konularda danışmanlık 
yapmak gibi nedenlerle muhasebe denetimi talep etmeleri ile gelişmiştir.  

Arthur Andersen firmasının Londra ofisinde 1971-72 yıllarında, Burhan Karaçam, Alp Bayülken, 
Cevdet Suner ve Turhan Yetkin çalışmaya başlamışlar ve daha sonra İstanbul’da kurulacak olan ofisin 
ilk elemanlarını oluşturmuşlardır1. Türkiye’de Arthur Andersen firması 1975 yılında, Arthur Young 
                                                
1 Hacı Ömer Sabancı Holding Denetim Daire Başkanı, Fuat Öksüz ile 14.11.2008 tarihinde yapılan görüşme. 



 4

firması ise 1983 yılında İstanbul’da ofis açmıştır. 1982 yılında ise, uluslararası “Coopers and 
Lybrand” firması ile Güven Muhasebe ve Vergi Müşavirliği Bürosu’nun ortaklık yaparak, “Güven ve 
Coopers and Lybrand A.Ş.” kurulmuştur (SPK, 1985:93-103). Pricewaterhouse Coopers ise 
Türkiye’de 1981 yılından beri faaliyet göstermektedir.  

Türkiye’de muhasebe denetimi mesleğinin yasal olarak kurulması çalışmaları 1933 yıllarına 
dayanmakla birlikte, ilk kurallar 1987 yılında önce bankalar, daha sonra sermaye piyasası için 
oluşturulmuştur. 1987 yılında getirilen düzenlemeler sonucunda, yetki almış bağımsız denetim şirketi 
sayısı 35’e yükselmiştir. Bunlardan 8’i uluslararası nitelikteki denetim şirketi iken, 27’si yerli denetim 
kuruluşudur (Uzay,1990:61). 

1989 yılı başında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki denetim firmalarının 
görünümü Tablo 1’de sunulmuştur. Türkiye’de 1989 yılı itibariyle tescil edilmiş 19 denetim firması 
olduğu bilinmekle birlikte, söz konusu araştırma 17 firma ile gerçekleştirilmiştir.   

 
Tablo 1: Türkiye’deki Denetim Firmalarının Gelir ve Faaliyet Alanları (1989) 

Sıra 
No 

Denetim Firma Adı Gelir 
(Milyon TL) 

Ücret Dağılımı (%) Personel Dağılımı (%) 
Denetim Vergi Danış-

manlık 
Denetim Vergi  Danış-

manlık 
1 Arthur Andersen 2.941 54 28 18 60 10 18 
2 Price Waterhouse 2.500 80 20 0 77 (*)  
3 Güven ve Coopers & 

Lybrand 
1.697 32 11 57 17 3 11 

4 Denet Touche Ross 1.378 39 61 (*) 30 2 2 
5 Deloitte haskins & 

Sells 
967 75 20 5 33 3 5 

6 Arthur Young 950 85 10 5 37 (*)  
7 Denge Denetim 340 39 39 22 10 4 9 
8 Moore Stephens (*) 80 20 0 13 1  
9 BDO Binder Baylan 217 53 47 0 14 (*)  
10 Vega Denetim 100+ 95 2 3 16 (*)  
11 Cevdet Suner 

(KPMG) 
(*) (*) (*) (*) 15 (*)  

12 Kavram 97 45 34 21 4 2 1 
13 DFK International 

Denetim Finans 
Kontrol 

96 85 10 0 7 1 0 

14 Özgür Denetim 23 (*)   16 0 1 
15 D & D Denetim (*)    15 3 5 
16 Kural Denetim (*)    19 (*)  
17 İkden Denetim (*)    (*)   
(*) Bilgi Alınamadı 
Kaynak: (European Accounting Focus, 1989:5) 
 
 Türkiye’de muhasebe denetimi mesleğinin gelişimine şahitlik eden ve mesleğin uygulama, 
örgütlenme ve eğitim yönleriyle yakından ilgilenen Prof Dr. Mustafa Aysan ile yapılan görüşmede,2 
Aysan’ın mesleğin gelişimi ve bu gününe ilişkin gözlemleri ve değerlendirmeleri aşağıda kendi 
cümleleri ile sunulmuştur. Sayın Aysan ile yapılan görüşmede tutulan notlar, çalışmanın ilgili 
kısımlarında değerlendirilmiştir. Bu kısımda, Aysan ve arkadaşlarının muhasebe denetimi yapmak 
amacıyla 1970 yılında kurdukları Ariş A.Ş. ve o yıllardaki mesleki gelişmeler kendi cümleleri ile 
sunulmuştur. 
 
 
 
                                                
2 16 Kasım 2007 tarihinde, Finansbank Genel Müdürlüğü, İstanbul’da yapılan görüşme.  
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1.3. Ar- iş A.Ş. Vakası 
 

“Türkiye’de ilk başlarda sistem danışmanlığı yapılırdı. Onaylama işi sonradan başlamıştır. Buna 
ihtiyaç olduğunu uygulamadaki arkadaşlar biliyordu. TMUD (Türkiye Muhasebe Uzmanları 
Derneği)’ne büyük ihtiyaç oldu. Hem teorik olarak hem pratik olarak anlatılması lazımdı. 
Muhasebe kongrelerinde denetim işini öne çıkardık. Ülkeye bu mesleğin önemini anlatmak için üç 
kongrede aktif olarak görev aldım ve hep bu meslek incelendi. Sonradan IFAC’a başkan olacak 
olan bir kişiyi iki kez Türkiye’ye davet ettim ve bu meslek hakkında konuşma yapmasını sağladım. 
O tarihlerde Boğaziçi Üniversitesinde hocalık yapan R.Seatler’a bir dizi konferans verdirdim. 
Devlete sürekli olarak kanun oluşturulması için teklif verdik. 1960’lardan sonra yabancı özel 
firmalar Türkiye’ye yatırım yapmaya başladılar. Yurtdışındaki ana şirket bağımsız denetim 
öngördüğü için ihtiyaç böyle başladı. Türk şirketleri de yabancı bankalardan kredi almak için 
benzer bir onay ihtiyacı içerisinde idiler. 1960’ların başında Newberry adında bir İngiliz 
muhasebeci Taksim’de (İstanbul) büro açtı. Bu amaçla beraberinde birkaç uzman getirdi. Söz 
konusu büroda çalışan sayısı zamanla yaklaşık 50 kişiyi bulmuştur. Daha sonra söz konusu kişi 
Almanya’ya gitmiştir. Newberry’nin bürosu kapatılınca bu büroya hesaplarını denetlettiren Türk 
Dış Ticaret Bankası’nın hesaplarını bir yıl, bizim 1970 yılında A.Ş. olarak kurduğumuz Ar-iş 
Şirketi denetlemiştir. Bu şirket denetim yapmak amacıyla 40 muhasebeci tarafından kurulmuştur. 
New York’taki bir muhasebe denetim şirketi ile işbirliği içinde bu şirketi kurduk. Amacımız; bu 
konuda öncülük yapmak ve muhasebecileri böyle bir yapılanmanın içerisinde tutmaktır. Şirket 10 
yıl kadar faaliyet gösterdi, ancak her ortağın kendi işini yapması dolayısıyla riski sahiplenen biri 
olmadı. Dernek gibi bir şirket kurup, işletmek istedik, ancak çok da başarılı olamadık. Ar-iş’i 
daha sonra İsmail Otar ve arkadaşlarına devrettik. Onlarda bir müddet sonra şirketi tasfiye ettiler. 
Günümüzde hala kendi itibarı ile çalışan yerli denetim firması bulunmamaktadır. Hepsi bir 
yabancı denetim firmasının desteği ile çalışmaktadır. 25-30 yıl önce bizim arkadaşlarımızdan 
Avrupa’da tanınınlar vardı. Bu gün böyle örneklere rastlayamıyoruz. Yabancı bankalara hizmet 
veren yerli denetim firmalarımız yok. Halbuki çok sayıda denetim firmamız olmalı. Türk Ticaret 
Kanunu Tasarısı’nda küçük işletmelere dahi açıklamalar getiriliyor ki, bu durum mesleğe yarar 
sağlar. Bağımsız denetim uzmanlığından bahsediyor ki bizimde yıllardır iki önemli ihtiyacımız: 
1)Finansal rapor açıklama kuralları ile,   2) iyi uzmandır”. 

 
2.  MESLEKİ ÖRGÜTLENME 
 
Prof.Dr. Mustafa AYSAN’ın mesleki örgütlenme ve eğitim konularındaki değerlendirmeleri ise 
aşağıdaki gibidir;  

“Muhasebe denetimi piyasa ihtiyacına göre yapılanmıştır. Ancak 1930’lardan beri örgütlenme 
çabası vardır. 1942 yılında ‘Eksper Muhasipler ve İşletme Organizatörleri Derneği’ 100 üye ile 
kurulmuştur. Derneğin kurucuları arasında İsmail Otar, Osman Fikret Arkun bulunmaktadır. Beni 
aradılar, onlarla görüştüm, derneğe üye oldum ve uzun süre çalıştım. Söz konusu dernek, 
Türkiye’de 1956 yılında başlanan muhasebe kongrelerinin düzenlenmesinde pay aldı. Her yıl 
muhasebe eğitimi yapılan bir okula görev verildi. 1956-57 yılında Ankara Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ilk kongreyi yaptı. 1959 yılında yapılan 3. kongre ile yakından ilgilendim. Kongreler için 
USAID (International Development)’dan şartlı bağış alınmıştır. Söz konusu kurum yardımların 
devam etmesi için ayrı bir dernek kurulmasını önermiştir. Bunun üzerine derneğin adını “Türkiye 
Muhasebe Uzmanları Derneği” olarak değiştirdik. ‘Muhasebe uzmanı’ terimini de ben teklif ettim 
ve kabul edildi. TMUD, TÜRMOB kurulduktan sonra da çalışmalarını devam ettirmiştir. Bence 
TMUD, ‘mesleğin vicdanıdır’. Araştırmalar için böyle bir Derneğe ihtiyaç vardır. TMUD, uzun 
yıllar “Muhasebe Dergisi” çıkardı, muhasebe kongrelerine yardımcı oldu. Osman Fikret Arkun, 
İsmail Otar ve ben muhasebe perspektifimizi geliştirmek için 1972 yılında Dünya muhasebe 
kongresine 20 kişi ile katıldık. IASB’in ilk kuruluş kararı o kongrede verildi. 5 yıl sonra Munih’te 
yapılan kongrede IFAC’ın  da kuruluş kararı alınmıştır. Söz konusu karara 117 ülke imza atmıştır. 
Bunlar arasında TMUD adına benim imzam bulunmaktadır. 1970’lerde “Sevk ve İdare 
Derneğine” gelen yardım paraları ile, “Muhasebe Eğitimi Sempozyumları başlattık. Amaç 
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muhasebe eğitiminin iyileştirilmesi idi. Teklifim üzerine 1968 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesinde “Muhasebe Denetimi” kürsüsü kurulmuştur. 1981-1982 eğitim döneminde 
Muhasebe Enstitüsü bünyesinde muhasebe denetimi yüksek lisans programını başlattık”. 

  Türkiye’de muhasebe denetimi ile ilgilenen meslek mensuplarının tarihi süreçte oluşturdukları 
ve günümüzde biri hariç diğerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü meslek örgütleri ise şunlardır: 
 

a) Muhasebeciler ve Murakıplar Cemiyeti: 1935 yılında İstanbul’da kurulmuş ve kısa bir süre 
sonra kapanmıştır (Yazıcı, 1986:65). 

b)Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD): TMUD, 1942 yılında 14 kişi tarafından 
kurulmuştur. Derneğin amacı Tüzüğün’de şöyle belirtilmektedir (Güvemli, 2001:695); 
“Türkiye’de özel ve resmi her alanda ve çeşitli kademeler için ehliyetli muhasebe elemanları 
yetiştirmek, mevcut muhasebe elemanlarının gelişmesini ve muhasebe bilgilerinin yönetimde ve 
incelemelerde verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, muhasebe 
uzmanlığı mesleğini teşkilatlandırıp ilerletmek, üyelerinin kültürel, sosyal ve iktisadi gelişmelerini 
sağlamak, hak ve menfaatlerini korumaktır”.  
Derneğin statüsünde 1967 yılında önemli bir değişiklik yapılmış olup, o tarihten bu güne kadar 
üye sayısı 100’den 1300’e ulaşmıştır. Dernek tarafından 10 Eylül 1958 tarihinde yayımlanmaya 
başlanan “Muhasebe Mecbuası” daha sonra “Muhasebe Dergisi” adını almış ve 1967 yılına kadar 
muhasebe kongrelerinde sunulan bildirileri yayınlamıştır (www.tmud.org.tr). 

c) Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği: 1977 yılında İstanbul’da kurulmuş, şimdiki adı 
Mali Müşavir ve Muhasebeciler Birliği’dir. Derneğin, 10 ayrı ilde toplam 28 şubesi/temsilcisi 
bulunmaktadır (www.mmmb.org.tr). 

d) Bağımsız Denetim Derneği: 1987 yılında bankalar ve sermaye piyasasına tabi şirketler için 
denetleme zorunluluğu getirildikten sonra, ulusal ve yabancı kökenli 19 şirket tescil edilmiştir. Bu 
şirketler bir araya gelerek Derneği oluşturmuşlardır (Türker, 2006:6). Dernek, Türkiye’de 
bağımsız denetim mesleği ile ilgili hususların ele alındığı en geniş platform olup, amaçları şöyle 
sıralanmaktadır (Bağımsız Denetim Derneği, 2004:6);  

“Bağımsız denetim mesleğini kamu otoritesi dışında, ele alarak geliştirmek bu çerçevede 
üyelerin eğitiminden, denetim mesleğinin tanıtılması ve özendirilmesine, yerli ve yabancı 
mesleki kuruluşlar, otoriteler nezdinde üyelerini temsil etmekten, üyelerinin mesleki 
problemlerine çözüm üretilmesine, aralarında sağlıklı bir ilişkinin kurulmasına kadar birçok 
alanda faaliyet göstermektir”. 

Derneğin kuruluşunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun destek ve teşviki olmuştur. Dernek, 1989 
yılında meslek örgütü kurulduktan sonra faaliyetine son vermesi tartışılmış olup, daha sonra 
bağımsız denetim uygulamalarına yönelik bir platformun gerekli olacağı sonucuna varılarak 
faaliyetine devam kararı alınmıştır. Günümüzde Dernek, özellikle denetime yönelik teknik 
konularda uzmanlık yapmakta, üyesi olan 100’e yakın şirketin ortak sorunlarına çözüm aramakta, 
geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunmakta ve yurt dışındaki gelişmeleri izlemektedir 
(Coşkun, 2006:2).  

e) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB): 1989 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı yasa ile oluşturulan Birlik, 
Türkiye’de SM, SMMM ve YMM’lerin en üst düzeyde meslek örgütüdür. Birlik, 1989 yılından bu 
yana çıkarmış olduğu yönetmeliklerle, oluşturmuş olduğu komitelerle, düzenlemiş olduğu 
kongrelerle mesleğin Türkiye’de gelişimine katkı sağlamıştır. Meslek mensupları TÜRMOB’a 
bağlı odalara üye olmak zorundadır. 2008 yılı başı itibariyle TÜRMOB’a bağlı 70 SMMM 
Odasına kayıtlı yaklaşık 30.000’i SM, 40.000’i SMMM olmak üzere toplam 70.000 meslek 
mensubu bulunmaktadır. Yine TÜRMOB’a bağlı olarak 8 YMM odasında kayıtlı toplam 3.673 
YMM bulunmaktadır (www.turmob.org.tr).  

 
 
 

http://www.tmud.org.tr)
http://www.mmmb.org.tr)
http://www.turmob.org.tr)
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3.EĞİTİM 

Türkiye’de muhasebe eğitiminin başlangıcına ilişkin olarak muhasebe tarihçisi İsmail Otar’ın 
açıklamaları şöyledir; Osmanlı Devletinde Tanzimat’la başlayan ve 1928’e kadar devam eden 
dönemde muhasebe kitapları Fransız kitaplarından tercüme edilmiştir. Cumhuriyet döneminin 
başlarından 1950’ye kadar ise gerek uygulamada (Kamu İktisadi Teşebbüslerinde) gerekse eğitimde 
Alman ekolünü hakim olmuştur  (Aysan vd, 1998:65-68). 1968 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nde ise, AICPA tarafından yayınlanan denetim standartları kapsamında denetim 
eğitimi başlamıştır. Bu eğitim 1970’li yılların sonunda Yüksek Lisans programı olarak “Muhasebe 
Uzmanlığı” programına kadar ulaşmıştır (Türker, 2006:6).   

Masum Türker’e göre 1940’lı yıllardan sonra “Kontrol ve Revizyon” adı altında başlatılan dersler, 
“Denetim ve Revizyon” daha sonraları ise “Muhasebe Denetimi adını almıştır (Türker, 2006:6). Prof. 
Dr. Osman Fikret Arkun’un 1975 yılı Ocak ayında kaleme aldığı “Muhasebe Denetimi” kitabının 
önsözünde; “On yıla yakın süreden beri, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde okuttuğum 
konuları ve bu alandaki tecrübelerimi de ekleyerek, bu kitapta toplamakta yarar gördüm” demektedir 
(Arkun, 1980:8).  

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ersin Güredin ise; “1968 yılında ilk 
kez 3. sınıflara “İşletme Denetimi” dersinin programa konulduğu, daha sonra son sınıflar için 
“Muhasebe Denetimi” dersine programda yer verildiğini” belirtmiştir. Prof. Dr. Ersin Güredin, 
“Denetim” başlıklı ders kitabını,  ilk kez 1981 yılında yayınlamıştır. 

Türkiye’de muhasebe denetimi eğitimi, dersler, yayınlar ve bilimsel toplantılar alt başlıkları 
halinde aşağıda incelenecektir. Bunlardan dersler ve yayınlar, denetçi adaylarının yetiştirilmesine katkı 
sağlarken, özellikle bilimsel toplantılar meslek mensuplarının gelişiminde yararlı olmuştur. 
 
3.1. Dersler 
 

Türkiye’de doğrudan muhasebe ve denetim eğitimi veren eğitim kurumları bulunmamaktadır. 
Muhasebe ve denetim dersleri üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya işletme, iktisat 
fakültelerinde diğer derslerle birlikte eğitim programında yer almaktadır. Üniversitelerin Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksek Okullarında ön lisans düzeyinde açılan “Muhasebe Programları” bulunmakla 
birlikte, bu programdan mezun olanların yasal olarak muhasebe denetçisi olma imkanı 
bulunmamaktadır. Çünkü, Türkiye’de muhasebe ve denetim mesleklerini yasal statüsünü oluşturan 
3568 sayılı Kanun, denetimle uğraşacakların SMMM veya YMM unvanlarına sahip olmalarını (yani 
en az 4 yıllık lisans eğitim almış olmalarını) zorunlu kılmaktadır (Md.2).  
 

Gücenme ve Arsoy (2006), Türkiye’de bulunan 60 üniversitede lisans düzeyinde verilen 
muhasebe derslerini araştırmış ve lisans düzeyinde eğitim programlarında en çok yer verilen 
derslerden birinin muhasebe denetimi (%75) olduğunu saptamıştır. Yüksek lisans düzeyinde ise 49 
üniversitenin eğitim programlarında muhasebe denetiminin yeri %43’dür. Toplam 21 üniversitenin 
doktora programlarında ise, muhasebe denetimi ile ilgili derslerin oranı %33 olarak saptamıştır 
(Gücenme ve Arsoy, 2006:319-320).   
 

Türkiye’deki üniversitelerin çoğunda sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde, işletme ana bilim 
dalında (Bazı üniversitelerde muhasebe veya muhasebe /finansman bilim dalında) lisansüstü düzeyde, 
yüksek lisans (tezli, tezsiz) ve doktora eğitimleri verilmektedir. Üniversitelerin web siteleri 
incelenerek, eğitim programlarında “muhasebe denetimi” derslerine yer veren programlar saptanmış 
olup, bunlar Tablo 2’de sunulmuştur.  
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 Tablo 2: Lisansüstü Eğitim Programlarında Muhasebe Denetimi Dersi Bulunan Üniversiteler 
Üniversitenin Adı Yüksek lisans Programı Doktora Programı 

Marmara Üniversitesi 
(Muhasebe Denetimi) 

-Denetim Teorisi  
- Muhasebe ve Denetim Standartları  
-SPK ve Denetim Uygulamaları 
- İşletmelerde İç Kontrol  
- Maliyet Denetimi  
- İç Denetim 
- Bilgisayar Destekli Denetim     
Teknikleri 
- Hile Denetimi 
- Vergi Denetimi 
- Faaliyet Denetimi 

 

İstanbul Ticaret 
Üniversitesi 
(Muhasebe-Denetim) 

- Denetim Teorisi ve Uluslararası  
Denetim Standartları (Z) 
- İç Kontrol Sistemleri (Z) 

 

Bilgi Üniversitesi 
(Muhasebe-Denetim) 

-Denetim Teorisi (Z) 
- Denetim Standartları (Z) 
- İç Denetim (Z) 

 

Başkent Üniversitesi  Muhasebe Denetimi (S) Uluslararası Denetim Standartları (S) 
Marmara Üniversitesi 
(Muhasebe Finansman) 

Muhasebe Denetim Uygulamaları (Z) Uluslararası Denetim Standartları (Z) 

İstanbul Üniversitesi Denetim İlke ve Teknikleri - İleri Denetim 
- İleri Denetim Uygulamaları 

Akdeniz Üniversitesi Muhasebe Denetim (S) Dış Denetim ve Denetim Standartları 
(S) 

Anadolu Üniversitesi - Denetim Standartları (S) 
- İç Kontrol (S) 

- Bilgisayar Kullanılan Sistemlerde 
Denetim (Z) 
- İç Denetim (Z) 

Balıkesir Üniversitesi - İleri Denetim (S) 
- İleri Denetim Uygulamaları (S) 
- Faaliyet Denetimi (S) 

 

Celal Bayar 
Üniversitesi 

Kontrol ve Denetim Uygulamaları (Z)  

Çukurova Üniversitesi Denetim (S) - İleri Denetim Teknikleri 
- Türkiye ve Uluslar arası Denetim 
Standartları 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi 

Denetim (Z)  

Erciyes Üniversitesi  - Bağımsız Denetim Standartları ve 
Uygulamaları (S) 

Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 

Muhasebe Denetim (Z)  

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 

 İç Denetim 

Gazi Üniversitesi Muhasebe Denetimi (Z) Bağımsız Denetim (Z) 
  (Z) Zorunlu ; (S) Seçimlik 
 

Tablo 2’den de görüleceği gibi, aralarında Türkiye’nin köklü üniversitelerinin de yer aldığı 
birçok üniversitenin işletme anabilim dalında yer alan programlarında muhasebe denetimi alanında 
değişik adlarla dersler de yer almaktadır. Programlarda muhasebe denetimi dersi yanında iç denetim, 
iç kontrol ve faaliyet denetimi adları ile dersler verilmesi, muhasebe denetimi mesleği adına 
sevindiricidir. Diğer yandan İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Bilgi Üniversitesi’nin “Muhasebe – 
Denetim” başlığı ile Marmara Üniversite’sinin ise “Muhasebe Denetimi” başlığı ile yüksek lisans 
programları açması denetim mesleğine, daha donanımlı adaylar yetiştirmek açısından da yararlıdır. 
Nitekim, Marmara Üniversitesi Muhasebe Denetimi Y.L.Programının amacı şöyle belirtilmektedir 
(http://sbe.marmara.edu.tr);  

http://sbe.marmara.edu.tr);
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“Bu programın amacı denetim olgusunu tek bir ders düzeyinden çıkartıp, hem teorik hem 
uygulama düzeyinde birçok alt denetim uygulamasına eleman yetiştirilmesini sağlamaktır. 
Programın bir diğer amacı da az sayıda olan denetim öğretim üyesi birikimine katkıda olacak 
biçimde eğitim vermektir”. 

 
3.2. Yayınlanan Makale, Bildiri, Kitap, Tezler ve Özel Raporlar 

Eğitimin bir başka boyutu ise muhasebe denetimi konusunda yayınlanan makale, bildiri, kitap ve 
lisansüstü tezlerdir. Selimoğlu ve Uzay (2007) tarafından 1995-2006 döneminde yayınlanan bağımsız 
denetimle ilgili toplam 310 makale ve bildirinin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre; a) 
Araştırmacıların bağımsız denetime olan ilgisinin yıllar itibariyle artmakta olduğu görülmüştür. 
Özellikle bu ilgi finansal skandalların yaşandığı 2002 ve 2003 yıllarda en üst düzeye çıkmıştır. b) 
Araştırmacılar tarafından incelenen konular ağırlıklı olarak denetim mesleğini tanıtıcı yönde 
gerçekleşmiştir. Önemli ölçüde incelenen alanlar; meslek ahlakı, hile denetimi, iç kontrol –iç denetim 
ve elektronik (bilgisayar) ortamında denetim konuları olmuştur. Denetim örneklemesi, işlem 
döngülerinin (mali tablo hesaplarının) denetimi, denetim kanıtları, denetim planlaması, denetim 
çalışmalarının tamamlanması ve raporlama, faaliyet denetimi konuları çok az sayıda araştırmacı 
tarafından ele alınmıştır (Selimoğlu ve Uzay, 2007:51). 

 
Türkiye’de 1995-2005 döneminde muhasebe denetimi konusunda yayınlanan kitaplar ve tezlere 

ilişkin olarak Uzay ve Selimoğlu (2007) araştırmasının sonuçları ise şöyledir: a) Bu dönemde 
Türkiye’de yayınlanmış 17’si ders kitabı olmak üzere toplam 72 kitaba ulaşılmış olup, Türkiye’de 
akademisyenler muhasebe denetimi alanında ders kitabı yazmaya 1970’lerin başında başlamışlardır. 
Ancak ağırlıklı olarak ders kitapları sayısı 2000’li yıllarda artmaktadır. b) Bu dönemde muhasebe 
denetimi alanında incelenen toplam 24 doktora tezi, 10 farklı üniversitede gerçekleşmiştir. Bunlardan, 
İstanbul Üniversitesi (6), Marmara Üniversitesi’nde ise (5) adet tez yapılmıştır. Yine bu dönemde 
toplam 134 adet yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Bunların yıllara göre dağılımı incelendiğinde 62 
adeti 1995–2000 yılları arasında tamamlanırken, 72 adeti 2001-2006 döneminde tamamlanmıştır. 
Özellikle 2006 yılında muhasebe denetimi alında tamamlanan yüksek lisans tezi sayısının 19 olduğu 
dikkate alınırsa, Türkiye’de bu alana araştırmacıların gittikçe artan düzeyde ilgi gösterdikleri sonucuna 
varılabilir (Uzay ve Selimoğlu, 2007:197): 

Türkiye’de muhasebe denetimi mesleğinin gelişimine ilişkin yararlı bilgilerin yer aldığı,  özel 
raporlar/yayınların başlıkları ise aşağıdaki gibidir: 

- Muhasebe Uzmanları Derneği tarafından 1974 yılında yayınlanan, “Türkiye Muhasebe 
Uzmanlığı” başlıklı kitapta toplam 22 bildiriye yer verilmiştir. 

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10-11 Mayıs 1985 tarihinde gerçekleştirilen “İşletmelerde 
Bağımsız Dış denetim Semineri”nde sunulan tebliğler ve tartışmalar daha sonra Kurul 
tarafından aynı başlıkta yayınlanmıştır (Sermaye Piyasası Kurulu, İşletmelerde Bağımsız Dış 
Denetim Semineri, Yayın No:3, Ankara, 1985). 

- Para ve Sermaye Piyasası Dergisi’nin Mayıs 1987 ve Şubat 1990 sayıları Türkiye’de bağımsız 
denetime ayrılmıştır. 

- Ankara Ticaret Odası ile Milli Prodüktivite Merkezi’nin birlikte organize ettiği ve 8-9 Aralık 
1989 günlerinde gerçekleştirilen “İşletmelerde Denetim Fonksiyonu” konulu sempozyumda 
sunulan bildiriler, Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Yıl:28, Sayı:17 (Özel Sayı), 
yayınlanmıştır. 

- Dünya Bankası tarafından görevlendirilen Mourice Mould, 1994 yılında, “Türkiye’de 
Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetlerinin Gelişimi” raporunu yayınlamıştır. 
Söz konusu raporu tartışmak amacıyla TÜRMOB, Dünya Bankası ile işbirliği içerisinde 12-14 
Ocak 1994 tarihleri arasında bir sempozyum düzenlenmiş olup, sempozyumda sunulan 
bildiriler ve tartışmalar yayınlanmıştır (Uğur BÜYÜKBALKAN, (Derleyen), Türkiye’de 
Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetlerinin Gelişimi, TÜRMOB Yayın No:15, 
Ankara, 1994). 
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- Muhasebe biliminin 500. yılı nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen 
toplantıda sunulan bildiriler ve tartışmalar daha sonra kitap haline getirilip yayınlanmıştır 
(Oya YILDIRIM, Ayşen DALGEÇ ve Erdal ÖZKOL (Editörler), Muhasebenin Tarihsel ve 
Çağdaş Konumlarından Geleceğine Bakış, TÜRMOB Yayın No:23, Ankara, 1995) . 

- Dünya Bankası’nın hazırladığı bir başka rapor ise “ROSC Raporu” dur. Ülkelerin muhasebe 
ve denetim alanındaki standartlarının, uluslararası standartlardan farklılıklarının belirlendiği 
Türkiye’ye ilişkin rapor, Ekim 2006’da yayınlanmıştır.   

 
3.3. Kongre, Sempozyum ve Konferanslar 

Türkiye’de 1949 yılında vergi reformunda ve 1957 yılında Türk Ticaret Kanunu’nda denetim 
zorunluluğuna ilişkin girişimlerin başarısız olması, muhasebe akademisyenlerinin ve uygulayıcılarının 
Türkiye muhasebe kongrelerini başlatmalarına yol açmıştır (Türker, 2006:6). Aşağıda belirtilen kongre 
ve sempozyumlar, akademisyenlerin toplum gerçeklerini tanımasını ve iş hayatını gözlemesini 
sağlamıştır. Uygulayıcılar ise çalışmalarında bilimsel verilerden yararlanmak imkanını bulmuşlardır 
(Aysan vd., 1998:54). Türkiye’de muhasebe denetimi ile ilgili düzenli olarak sürdürülen başlıca 
bilimsel toplantılar şunlardır: 

a) Türkiye Muhasebe Kongreleri: XX. yüzyılın ikinci yarısında akademisyenler, uygulayıcılar, 
kamu denetçileri ve iş dünyasından temsilcilerin birlikte gerçekleştirdikleri “Türkiye Muhasebe 
Kongrelerinin” ilki 1957 yılında Ankara Üniversitesi tarafından organize edilmiştir. Düzenli olarak 
yapılan Türkiye Muhasebe Kongrelerinden ana teması denetim olanlar şunlardır (Güvemli, 2001:707): 

- XV. Türkiye Muhasebe Kongresinin (1990) başlığı: “Dünya’da ve Türkiye’de Meslek 
Mensuplarının Durumu ve Nitelikleri, Denetim Standartları, AT ve Türkiye’de Meslek 
Standartları” dır. 

- XVI. Türkiye Muhasebe Kongresinin (1997) başlığı; “Ekonominin Denetim Düzeni ve 
Muhasebe” dir. 

- XVII. Türkiye Muhasebe Kongresinin (2002) başlığı; “Muhasebe, Vergi ve Denetimde Yeni 
Yaklaşımlar” dır.  

b) Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumları; 1979 yılında  İstanbul Üniversitesi, İşletme 
Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü tarafından başlatılmış olup, 1988, 1992, 1994 yılları dışında düzenli 
olarak her yıl farklı bir üniversitenin organizasyonunda gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında XXVII. 
Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu yapılacaktır. Muhasebe Eğitimi Sempozyumlardan konusu 
doğrudan muhasebe denetimi ile ilgili olanlar şunlardır: 

-  VI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nun (1984) konu başlığı; “Uluslararası Muhasebe 
ve Denetim Sorunları” dır. 

- VIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nun (1986) konu başlığı; “Yeminli Mali 
Müşavirlik Mesleği, Geleceği” dir. 

- X. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nun (1989), konu başlığı; “Serbest Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Gerekçesi ve Yönetmelik” 
dir. 

c) Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumları; İstanbul Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) 
tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumları” nın ilki 1995 yılında 
yapılmış olup, 2007 yılında 8.cisi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca son yapılan iki sempozyum aynı 
zamanda yine İSMMMO tarafından gerçekleştirilen “1. ve 2. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi 
Sempozyumları” ile birlikte ve aynı zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. İSMMMO, organize ettiği 
sempozyumlara ilişkin bildiri kitaplarını sempozyumundan bir süre sonra tartışma notlarını da ilave 
ederek düzenli olarak yayınlamaktadır. Söz konusu sempozyumlara ait bildiri kitapları, Türkiye’de 
muhasebe denetimi konusuna ilgi duyanlara ve araştırma yapanlara önemli bir bilgi kaynağı teşkil 
etmektedir. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlarının konu başlıkları aşağıdaki gibidir: 

- I. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (1995), “Türkiye’de Muhasebe ve Denetim 
Mesleğinin Geleceği”. 
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- II. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (1996), “Muhasebe Denetimi Mesleğinde 
2000’lere Doğru”. 

- III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (1997), “Muhasebe Denetimi Mesleğinde 
Yetkiler, Sorumlulukları ve Meslek Ahlakı”. 

- IV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (1999), “21. Yüzyıla Girerken Muhasebe 
Denetimi Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler”. 

- V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (2001), “Yirmi birinci Yüzyılda Türk Muhasebe 
Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu”. 

- VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu (2003), “Globalleşmenin Muhasebe Mesleği 
Üzerine Etkileri ve Toplum Çıkarlarının Korunması”. 

- VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (2005), “Muhasebe Mesleği ile İlgili 
Uluslararası Sorunlar ve Son Gelişmeler”. 

- VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu (2007), “Muhasebe Denetiminde Yeni 
Açılımlar”. 

- I. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu (1st International Symposium on Accountancy) 
(2005), “Ekonomik Kalkınma İçin Bilgi ve Muhasebe Mesleği” (Accountancy and the Knowledge for 
Economical Development). 

- II. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu (2007), “Kamu Güveni ve Denetimi” 
(Public Confidence and Auditing). 

- III. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, (2009), “Global Değişim ve 
Gelişmelerin Denetim Mesleğindeki Yansımaları” (The Effects of Global Changes and Developments 
on the Auditing Profession). 

d) Diğer Bilimsel Toplantılar; Yukarıda sırlananlar dışında, içeriğinde muhasebe denetimine yer 
verilen ve düzenli olarak gerçekleştirilen diğer bilimsel toplantıların isimleri aşağıdaki gibidir: 

- İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 1996 yılından itibaren 
gerçekleştirilen “Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumları”. 

- MÖDAV tarafından 2004 yılından itibaren gerçekleştirilen “Uluslararası Muhasebe 
Konferansları”. 

- Trakya Üniversitesi ile MUFAD’ın 2007 yılında gerçekleştirdiği, “ Balkan Ülkeleri 1. 
Uluslararası Muhasebe ve Denetim Konferansı” . 

- TÜRMOB’a bağlı TESMER tarafından 2007 yılında başlatılan “Sürekli Eğitici (Formator) 
Eğitimi Programı” dır.   
 
4. MESLEĞİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 

 
Türkiye’de muhasebe denetimine ilişkin mesleki örgütlenme çalışmaları, bir noktadan sonra 

mesleki eğitim alanında da faaliyetlerin başlamasına yol açmış, bütün bunlar fiili uygulama sonuçları 
ile bir araya gelince, ekonomik koşullarında uygun olması sonucu 1987 yılından itibaren muhasebe 
denetimi (bağımsız denetim) Türkiye’de resmen başlamıştır.  

Türkiye’de muhasebe denetimine yönelik kuralların oluşturulmasında kilometre taşlarını oluşturan 
gelişmeler şunlardır: 1987 yılında bankalar ve sermaye piyasası için bağımsız denetim zorunluluğu 
getirilmesi, 1989 yılında 3568 sayılı muhasebe ve denetim meslek yasasının çıkarılması, 2003 yılında 
Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK)’in oluşturulması, 2006 yılında Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) tarafından uluslararası denetim standartlarının yayınlanmasıdır. 

1989 yılında yayınlanan 3568 sayılı Kanun ile muhasebe mesleği üç grup altında toplanmış, 
muhasebe ve denetim işlevlerinin yapabilecek meslek erbabı birbirinden ayrılmıştır. 3568 sayılı yasa 
kimlerin bağımsız denetimi tabi olduğunu açıkça düzenlememektedir. Türkiye’de gerçek anlamda 
bağımsız denetim faaliyeti sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda yürütülen denetim çalışmalarına 
dayanmaktadır (Güredin, 2007:36). SPK, Seri X ile başlayan düzenlemeleri ile sermaye piyasasında 
bağımsız denetim ile ilgili standartları, uluslararası denetim standartlarına paralel olarak oluşturmayı 
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sürdürmektedir. Diğer yandan, TÜDESK ise, uluslararası denetim standartlarının çevirisini 
yayınlamıştır. 

Günümüz Türkiye’sinde denetim kuruluşları, sermaye piyasası kapsamında yapacakları 
denetimlerde SPK’nın; bankalar veya özel finans kuruluşlarının denetimlerinde Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın; sigorta ve reasürans şirketlerinin denetimlerinde, Hazine 
Müsteşarlığı’nın; enerji piyasasında faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerinde ise Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun ilgili kurallarına uymak zorundadırlar. Gerek SPK düzenlemelerinde gerek 
BDDK düzenlemelerinde denetçinin ilgili yönetmeliklerde açıklık bulunmayan hallerde 3568 sayılı 
Kanun ve bu Kanunla ilgili yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen esaslara göre denetim çalışmalarını 
yürütecekleri belirtilmiştir. 

Mayıs 2004 itibariyle SPK listesine kayıtlı 81, BDDK listesinde 42, Hazine Müsteşarlığı listesinde 
faktoring kuruluşları için 102 ve sigorta şirketleri için 57, EPDK listesinde de 46 adet bağımsız 
denetim kuruluşu kayıtlı bulunmaktadır (Pirgaip, 2004:14).  

24 Mart 2006 tarihi itibariyle, SPK tarafından yapılan basın açıklamasına göre, yaklaşık 2.000 
SMMM ve YMM’nin görev aldığı 94 bağımsız denetim kuruluşu, SPK tarafından sermaye 
piyasasında bağımsız denetimle yetkilendirilmiş bulunmaktadır (www.spk.gov.tr). Söz konusu 
bağımsız denetim şirketleri halihazırda 350 civarında halka açık şirketi denetlemektedir. Ancak 2008 
yılı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen TTK Tasarısı ile, 2009 yılı başında uygulanması beklenen 
Basel II kriterleri gereğince, yaklaşık 3000.000 KOBİ’nin bağımsız denetim hizmeti talep etmesi 
beklenmektedir (Referans Gazetesi, 20.2.2008). Dolayısıyla, yaklaşık 100 civarındaki bağımsız 
denetim firması ile TÜRMOB’a kayıtlı yaklaşık 40.000 SMMM ve 3.600 YMM, Türkiye’de bağımsız 
denetimin arz tarafını oluşturmaktadır.  

Türkiye’de bağımsız denetim kuruluşlarının yapılarını tanımaya yönelik olarak araştırma sayısı 
oldukça sınırlıdır. Ergun (1999) araştırmasında 33 denetim firmasından gelen yanıtlara göre, denetim 
firmalarına, çalışanlarına ve denetim uygulamalarına yönelik yararlı bilgiler edinilmiştir. Türkiye’de 
muhasebe denetiminin çeşitli alt dallarında (iç kontrol, hile denetimi, denetim teknikleri gibi) yapılmış 
ampirik çalışmalar bulunmakla birlikte, sektörün yani denetim firmalarının ve denetçilerin profili tam 
olarak bilinmemektedir.  

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de 4 büyüklerin (Price Waterhouse Coopers, Ersnst & 
Young,  Deloitte Touche Tohmatsu ve KPMG) sektördeki hakimiyeti bilinmektedir. Halka açık 
şirketler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; bu şirketlerin denetimlerinin %77’sinin 4 
büyük denetim şirketi tarafından gerçekleştirildiği saptanmıştır. Diğer yandan, Türkiye’de denetim 
firmalarının belirli alanlarda uzmanlaştığı gözlemlenmektedir. Örneğin; KPMG firması özellikle 
bankacılık ve finansal hizmetler konusuna odaklanmıştır (Özkan, 2007:2). 

Diğer yandan denetim firmaları bir çok alanda hizmet vermektedir. Örnek olarak;  denetim ve 
muhasebe hizmetleri, dış kaynak kullanımı, vergi denetimi ve danışmanlık hizmetleri, kurumsal risk 
hizmetleri, kurumsal finans ve yönetim danışmanlığı gibi. 2001 yılı itibariyle bağımsız denetim 
şirketlerinin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin dağılımı şöyledir: a) denetleme geliri (%72,55), b) 
diğer mesleki gelirler (%25,11), c) diğer gelirler (%4,33) (Pirgaip, 2004:30).    

4.1. Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Türkiye’de bağımsız denetimin güçlü yönleri olduğu gibi güçsüz yani zayıf yönleri de 

bulunmaktadır. 2004 yılında, Türkiye İktisat Kongresi için Bağımsız Denetim Derneği tarafından 
hazırlanan “Bağımsız Denetim Sektörü” raporunda, ülkemiz denetim sektörünün güçlü ve zayıf 
yönleri şöyle sıralanmaktadır (Bağımsız Denetim Derneği, 2004:13-14):  

a) Güçlü yönleri: Türkiye’de muhasebe ve raporlama standartlarının uluslararası standartlar ile 
uyumlu hale gelmesi, bağımsız denetim sektöründe çalışan yüksek nitelikli iş gücü ve mali sektöre 
yönelik denetim zorunluluğunun bulunmasıdır. 

b) Zayıf yönleri: Muhasebe ve raporlama standartlarındaki hızlı değişime uyum, mali sektör 
dışında denetim zorunluluğunun sadece halka açık şirketlerle sınırlı olması, denetim kalitesinin 

http://www.spk.gov.tr)
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izlenmesine yönelik mekanizmaların yeterince işler olmaması, muhasebe standartları ve denetim 
standartlarıyla ilgili yetkili çok sayıda kurumun bulunmasıdır. 

Bir bağımsız denetim şirketinin sorumlu ortağı konumundaki Hüseyin Gürer,  Türkiye’de denetim 
firmalarının yaşadığı sorunları altı grupta toplamaktadır. Bunlar:  

 

- Müşteriler, 
- Düzenleyici kurumlar, 
- Meslek kuruluşları,  
- Meslek mensupları, 
- Personel, 
- Medya ve kamu bilincidir.  

Müşterilerle ilgili sorunların başında teknik bilgi eksikliği gelmektedir. Denetim bilincinin tam 
olarak yerleşmemesi sonucu, denetim süresinin uzaması dolayısıyla maliyetler artmaktadır. 
Düzenleyici kurumlar arasında koordinasyonun geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek 
mensuplarının yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması istenmektedir. Denetim firmaları 
arasında uygulama birliği bulunmamaktadır, dolayısıyla denetim sürelerinde farklılıklar olabilmektedir. 
Denetim firmaları, personel temininde de sorunlar yaşamaktadır. Medyaya ilişkin olarak ise, özellikle 
ileri derecede teknik bilgi gerektiren konularda yeterli bilgiyle sahip olunmadan yapılan yorumların 
kamuoyunu yanlış yönlendirdiği, dolayısıyla denetim anlayışının zedelendiği belirtilmektedir (Gürer, 
2007). 

 
Türkiye’de denetim hizmetlerinin birbirine denk olması ve denetim firması değiştirme maliyetinin 

düşük olması sebebiyle, bağımsız denetim kuruluşları yoğun bir rekabet içinde pazar payı elde etmek 
için sürekli bir rekabet içerisindedirler (Özkan, 2007:3). Denetim firmaları arasında yaşanan haksız 
rekabet, denetim kalitesinden taviz verilmesine yol açmıştır. Nitekim, yapılan bir ampirik çalışmanın 
sonucuna göre, bağımsız denetimin, Türk sermaye piyasasında faaliyet gösteren işletmelerce 
hazırlanan finansal tablolarda sunulan muhasebe bilgilerinin şeffaflığı üzerine bir etkisinin olmadığı 
saptanmıştır (Çürük,2004:149). 
 
4.2. Türkiye’de Muhasebe Denetimini Etkileyen Gelişmeler 
2000’li yılların başından itibaren Dünya genelinde yaşanan büyük ölçekli finansal skandallar, 
düzenleyici kurumların ve uluslararası nitelikteki meslek kuruluşlarının harekete geçmesine yol açmış, 
muhasebe denetimine ilişkin var olan kurallar yeniden ele alınmış ve muhasebe denetiminin kalitesini 
yükseltmeye yönelik, denetçi bağımsızlığını artırmaya yönelik yeni  kurallar ve kurumların (kamu 
gözetim kurulu gibi) oluşturulması gündeme gelmiştir. Aşağıda Türkiye muhasebe denetimi sektörünü 
yakından ilgilendiren yurt içi ve yurt dışı bazı gelişmeler ve bunların muhtemel etkileri 
değerlendirilecektir. Bunlar:  

• Sarbanes Oxley Yasası (SOA) ve AB 8. Yönergesi denetim mesleğine yeni açılımlar 
getirmektedir: ABD’de 2002 yılında yayınlanan SOA’nın etkileri ve AB’de de büyük çaplı 
finansal skandallarla (Parmalat, Ahold gibi) karşılaşılması sonucu AB’de bağımsız denetimle 
ilgili düzenlemeleri gözden geçirme çalışmalarını hızlandırmıştır. AB’de bu amaçla 1996 yılında 
‘Green Paper’ adı verilen raporun hazırlanması ile başlayan ve denetim mesleği için kamu 
politikalarının geliştirilmesine yönelik bir sürecin sonucunda “AB Şirketler Hukuku 8. 
Yönergesi” 17.05.2006 tarihinde kabul edilmiştir3. 8. Yönerge ile SOA’nın benzerlik taşıyan 
bazı yönleri bulunmaktadır. Her iki düzenlemede; 

                                                
3 Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of 
annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and 
repealing Council Directive 84/253/EEC. [Official Journal L 157 of  9.6.2006] (www.europea.eu.int/commit). 
 

http://www.europea.eu.int/commit)
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- finansal skandallardan sonra sermaye piyasalarında kaybolan güvenin yeniden 
oluşturulması istenmektedir. 

- denetim yetkisine sahip bağımsız bir “gözetim birimi” oluşturulmaktadır. AB’de 
EGAOB (European Group of Auditors’ Oversight Bodies) ile ABD’de PCAOB’un 
üstlendikleri roller birbirine benzerdir. 

- denetçilerin bağımsızlığını sağlama gayreti içindedir. 
- denetim ortağı rotasyonunu benimsemektedir. 
- denetçinin yasal sorumluluğu üzerinde durulmakta ve yönetim kurulunun 

sorumluluğuna dikkat çekilmektedir. 
- denetim komitelerinin etkin hale getirilmesi istenmektedir. 

Yukarıdaki benzerlikler yanında, SOA’nın bir yasa, 8. Yönergenin ise bir çerçeve 
düzenleme olması ve Yönergenin SOA’ya göre daha esnek olması ise her iki düzenleme 
arasındaki başlıca farklılıklardır (www.8th-company-law-directive.com). Ancak gerek SOA, 
gerekse yeniden gözden geçirilmiş 8. Yönerge, özellikle denetim mesleği ve uygulanması 
açısından oldukça önemli açılımlar oluşturmakta olup, hiç kimse bunun kapsamını, ne 
zamana kadar ve nereye kadar uzanacağını tahmin edememektedir. 

• Uluslararası nitelikli “Basel Kriterleri” bağımsız denetimi etkileyecektir: Bankalar için 
düzenlemeler getirmekle birlikte reel sektörü de yakından ilgilendiren Basel I ve II 
kriterlerinin muhasebe ve denetim uygulamalarına da etkileri söz konusudur. Haziran 
2004’de son şekil verilen ve AB’de 2007’nin başında, Türkiye’de ise 2009 yılı başında 
uygulamaya geçecek olan Basel II’nin Basel I’e göre getirdiği en önemli yenilik, kredi riski 
ölçümüne ilişkin yeni yöntemler önermesi ve kredi risk ağırlıklarının belirlenmesinde 
bağımsız derecelendirme kuruluşları (Standart & Poors, Moody’s ve Fitch gibi) tarafından 
verilen derecelendirme notlarının kullanılmasıdır. Derecelendirme firmanın risk düzeyinin 
belirlendiği nottur. Derecelendirmede iyi bir not alabilmek için, işletmelerin “Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları” (UFRS)’lere uygun mali tablo hazırlamaları, kayıt dışı 
işlemlerini kayıt altına almaları, sermaye yapılarını güçlendirmeleri, yönetim ve 
organizasyon yapılarına önem vermeleri gerekmektedir. Ayrıca Basel II’ye geçilecek olması, 
bağımsız denetime tabi olmayan binlerce firmanın finansal tablolarının bağımsız 
denetimden geçmesine ve Türkiye’de denetim sektörünün büyümesine de katkı 
sağlayacaktır.  

• TTK Tasarısı bağımsız denetim mesleğine yönelik önemli yenilikler getirmektedir: 
Çalışmalarına 2000 yılında başlanan TTK Tasarısı, mevcut sistemde beklentileri 
karşılayamayan “denetçilik (murakıplık) organı”nı kaldırmıştır. Yeni düzenlemede anonim 
ortaklıkların bağımsız denetimi dış denetçiler tarafından gerçekleştirilecektir. Tasarıda 
büyük sermaye şirketi – küçük sermaye şirketi ayrımı getirilmiştir. Söz konusu ayrım özetle 
üç ölçüte dayanmaktadır: a) aktifte gözüken zarardan arındırılmış bilanço toplamı, b) 
ortaklığın son bir yıldaki satışları ve c) çalışan sayısıdır. Bu üç ölçütten ikisini yerine getiren 
şirketler büyük şirketler olarak sınıflandırılmıştır (Tasarı Md.1501). Tasarıda küçük anonim 
ortaklıklara denetçi olarak iki SMMM veya iki YMM atama imkanı tanınırken, büyükleri 
bağımsız denetim firmalarınca denetlenecektir (Tasarı Md.400/1). Tasarıda ayrıca; “Bu 
denetimden geçmeyen finansal tablolar ve yıllık rapor düzenlenmemiş hükmünde olacaktır” 
ifadesi ile bağımsız denetimin önemi açıklanmaktadır (Tasarı Md.397/1). Özet olarak, TTK 
Tasarısı ile denetim hizmetleri tabana yayılmakta, muhasebeci denetçi ayrımı azalmaktadır.  

2008 yılı içerisinde yasalaşması beklenen TTK Tasarısı ile 2009 yılı başlarında uygulanması 
başlayacak Basel II kriterleri gereğince, yaklaşık 300.000 KOBİ’nin UFRS’lere uygun 
olarak finansal tablo düzenlemesi ve bu tabloların bağımsız denetimleri söz konusudur. 
Bağımsız denetimler, bağımsız denetim şirketince ve SMMM veya YMM’ler tarafından 
gerçekleştirilecektir. Bu amaçla bir çok mali müşavir bir araya gelerek denetim şirketi 
kurmaya başlamıştır (Referans Gazetesi, 20.2.2008).  

4.3. Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Sonuç 

http://www.8th-company-law-directive.com)
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Yukarıda açıklanan gelişmelerin de etkisiyle, önümüzdeki dönemde Türkiye’de muhasebe denetim 
sektörünün kapsamı genişlemekte, mevcut kurallar uluslararası standartlara uygun hale getirilmektedir. 
Dolayısıyla, bağımsız denetim ile ilgili mevcut bazı eksiklik veya zayıflıkların zaman kaybetmeden 
giderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede aşağıda bazı öneri ve öngörülerde bulunulmuştur. Bunlar:   

• Düzenleyici kurumlar arasında koordinasyon geliştirilmelidir: Rosc (2006) Raporunda 
Türkiye’de bağımsız dış denetimle ilgili yasal düzenlemelerde görülen çok başlı yaklaşım 
(bölünmüş yapı)  eleştirilmektedir. Ayrıca Türkiye’de finansal tabloların bağımsız denetimi ile 
ilgili yetkili kişi ve firmaların IFAC tarafından yayınlanan uluslararası eğitim standartlarına ve 
AB Şirketler Hukuku 8. Yönergesi’nde belirtilen eğitim, staj gibi gerekliliklere uyum 
sağlaması önerilmektedir. Buna karşılık, Türkiye’de muhasebe denetimi ile ilgili düzenleyici 
kurumlar, SPK’nın getirdiği “bağımsız denetim lisanslama sınavı” nedeniyle birbirleriyle 
davalık durumdadırlar (Referans Gazetesi, 20.2.2008). 

• Türkiye’de denetim firmalarının sayısı artırılmalıdır: Büyüyen Türkiye ekonomisi ve 
küreselleşmenin de etkisiyle, güvenilir bilgi, kurumsallaşma, şeffaflaşma muhasebe denetimi 
mesleğinin değerini artırmıştır. Türkiye’ye son yıllarda yabancı sermayenin doğrudan veya 
dolaylı yoldan yatırım yapmak isteği gittikçe artmaktadır. Türkiye’den banka ve şirket satın 
almalar veya yerli şirketlerin yurtdışındaki şirketlerle iş birliğine gitmelerinde bağımsız 
denetim firmalarına önemli görevler düşmektedir. 

• Türkiye’de muhasebe denetim sektörünün profili çıkartılmalıdır: Türkiye’de mühendisler 
dışındaki diğer meslek örgütleri profil çalışmasına yeterince önem vermemektedir. Bağımsız 
Denetçiler Derneği veya TÜRMOB tarafından kapsamlı bir profil çalışması sonucunda, 
denetim firmaları ve denetçilerin yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilebileceği gibi, var 
olan sorunlar ve beklentiler de  öğrenilmiş olacaktır. 

• YMM’lerden yönetim danışmanlığı konusunda daha çok yararlanılmalıdır: Mevcut yasal 
düzenlemeler sonucunda, YMM’ler ağırlıklı olarak vergi denetimi yapmaktadır. Halbuki, 
özellikle Anadolu’da YMM ile sözleşmesi bulunan bazı firmalar, nakit yönetimi, sermaye 
yetersizliği, yoğun rekabet, yaşanan ekonomik krizlerin etkisi ile YMM’lerden de yeterince 
yönetim danışmanlığı hizmeti alamadığı için iflas durumuyla karşılaşılabilmektedir. 

• Denetçi adaylarının eğitimine daha çok önem verilmelidir: SPK’nın düzenlemelerine göre; 
denetçi yardımcılarına verilecek eğitimin sonuçları, bağımsız denetim kuruluşlarınca veya 
ilgili meslek kuruluşlarınca yapılacak sınavla değerlendirilir. Bu kurslar, toplam iki yüz 
saatten az olamaz (SPK, SeriX/22 Tebliğ, İkinci Kısım, Md.9). Bu maddenin işlerlik 
kazanabilmesi için meslek örgütlerince söz konusu değerlendirme sınavların yapılması ve 
eğitim programları düzenlenmesi gerekmektedir. 

• Meslek içi eğitime ve sürekli mesleki gelişime önem verilmelidir: IFAC’a üye meslek örgütü 
olarak TÜRMOB tarafından, meslek mensuplarının sürekli mesleki eğitimi konusunda, IES 7 
(IES- International Education Standard, Continuing Professional Development)’de belirtilen 
programların oluşturması gerekmektedir. Diğer yandan meslek mensupları da sadece yasalar 
emrettiği için değil, kendileri ve mesleklerine olan saygılarından dolayı sürekli mesleki 
gelişmeye önem vermelidir. 

• Denetim standartlarında teklik sağlanmalıdır: Türkiye’de uluslararası muhasebe 
standartlarının uygulama alanının (kapsamının) genişlemesi, muhasebe denetimi için olumlu 
bir gelişmedir. Çünkü; iyi belirlenmiş muhasebe standartları denetçinin yorumuna açık 
konuları azaltacağı için çok önemlidir.  Benzer gelişmenin denetim standartları içinde 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Türkiye Denetim Standartları (TDS)’leri belirleyecek kurumun 
da TMS’ler de olduğu gibi tek bir kurum olması, yani TÜDESK tarafından oluşturulması 
gerekmektedir.   

• Türkiye’de “Kamu Gözetim Kurulu” oluşturulmalıdır: SOA’nın yayınlanması ile başlayan 
yeni süreçte, muhasebe denetimi konusunda yaşanan en önemli gelişmelerden biri, mesleğin 
kendi kendisini düzenlemesinin yeterli olmamasından hareketle, denetim çalışmalarında 
kalitenin iyileştirilmesi ve kontrolü için kamu yararı gözetilerek, bağımsız bir gözetim 
kurulunun denetim firmalarının izlemesi uygulamasının başlatılmış olmasıdır. ABD’de 2002 
yılında PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), İngiltere’de ise 2003 yılında 
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POBA (Professional Oversight Board) bağımsız bir kurul olarak faaliyet başlamıştır. Diğer 
yandan 8. Yönergesi ile AB’ye üye ülkelerin yasal denetçilerinin ve denetim firmalarının 
faaliyetlerini yasalara uygun ve kaliteli bir biçimde gerçekleştirebilmek amacıyla bir gözetim 
sistemi oluşturmaları öngörülmüştür. Türkiye’de de önümüzdeki dönemde benzer bir 
Kurul’un oluşturulması çalışmaları başlatılmalıdır (Uzay, 2006:204). 

• Türkiye’de meslek mensuplarına yönelik “kalite güvence sistemi” oluşturulmalıdır: 
Bağımsız denetimde kalitenin yükseltilmesinde kalite kontrol çalışmalarının, denetimin ve 
disiplinin etkisi muhakkaktır. Ülkemizde meslek mensuplarına yönelik kalite güvence sistemi 
oluşturma çalışmaları TÜRMOB tarafından sürdürülmektedir. 

• Türkiye’de “İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Raporlama” uygulaması 
yaygınlaştırılmalıdır: SOA’ya göre ABD’de halka açık şirketlerin yöneticileri finansal 
tabloları imzalamak ve finansal raporlamaya ilişkin olarak “şirketimiz iç kontrol sistemi etkin 
ve verimli olarak çalışmaktadır” beyanını yazılı olarak vermek zorundadır. Ayrıca bu beyanın 
bağımsız denetçiler tarafından da onaylanması ve bu konuda rapor düzenlenmesi 
gerekmektedir. Uluslararası gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de hisse senetleri borsada 
işlem gören şirketlerden başlayarak benzer uygulamaya geçilmelidir. 

• Ekonominin geneli ile ilgili eksiklikler giderilmelidir: Türkiye’de ciddi boyutlardaki kayıt 
dışı ekonominin varlığı muhasebe ve denetim mesleğini de olumsuz yönde etkilemektedir. 
Kayıt dışı faaliyetleri olan işletmelerde hazırlanan finansal tablolar gerçeği tam olarak 
yansıtmadığı için muhasebeci hak ettiği değeri görememekte ve bu tabloları denetleyen 
denetçinin verdiği güvencenin geçerliliği de sınırlı olmaktadır. Aşağıda örnek olarak sunulan 
iki gözlemin günümüzde de hala önemli ölçüde geçerliliğini koruması, sorunun ciddiyetini 
göstermektedir. 

Türkiye’de incelemelerde bulunan yabancı bir uzmanın 1962 yılında yazdığı bir mektupta 
(Aysan, 1971:14); “…Bankaların bu sahada karşılaştıkları asıl problemin, müşteriden istenen 
bilgilerin şeklinden ziyade, bankaya sunulan bilginin doğruluk ve gerçeğe uygunluk 
bakımından sağlığına tam olarak güvenilememesi keyfiyeti olduğu sonucuna vardım”. Diğer 
bir örnek ise, Aralık 1989’da gerçekleştirilen “İşletmelerde Denetim Fonksiyonu” konulu 
sempozyumda söz alan zamanın Maliye ve Gümrük Bakanının ifadesi şöyledir; “Türkiye’de 
halen belge düzeni sağlanamadı. Hala alış-verişler faturasız, fişsiz yapılıyor”.  

Sonuç olarak, çalışmamızda ayrıntılı açıklandığı gibi, Türkiye’de muhasebe denetim alanında 
yıllar süren mücadelelerin sonucunda uygulama, eğitim, mesleki örgütlenme, düzenleyici kurallar gibi 
alanlarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bununla birlikte kayıt dışı ekonomi ile mücadele başta olmak 
üzere gerek genel ekonomi ile ilgili sorunların çözülmesi, gerekse muhasebe ve denetim mesleği ile 
ilgili olarak eksikliklerin giderilmesi, kurumlar arasındaki iş birliğinin sağlanması durumunda, 
Türkiye’de önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir muhasebe ve denetim ortamına kavuşulması 
mümkün gözükmektedir.  
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