
T U R ~ Y E ' D E  MUHASEBE, FINANSAL RAPORLAMA, DENEflM 
K~ZMETLERXN~N G E L ~ S I M ~  VE SAYISTAY HK-DA RIR DERLEME (*) 

1. Bu rapor Diinya Bankas1 tarafindan son y~llarda muhasebe, fi- 
nansal raporlama ve denetim sektoriinde meydana gelen clegi$iklikle- 
rin onemini ve sonuglar~ni Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti'ne sunmak 
amaclyla hazirlanmi$tlr. Ayrlca s6z konusu geli$melerin ba$ari ve fay- 
dalarlnln siirebilmesi iqin muhtemel stratejiler ve faaliyetlerle ilgili 
oneriler sunulmaktadlr. Bu oneriler, oallikle soz konusu sektoriin, Av- 
rupa ekonomik aktivitelerine ve ge$itli muhasebe ve denetim mewuatl- 
na sahip Avrupa Toplulugu'na daha yaygin katilimlni saglayacak degi- 
$ikliklere cevap verebilmesini saglayacaktlr. Raporda, Diinya Bankasi 
ve Hiikiimet'in, Diinya Bankasi kaynakli projeler igin finansal raporla- 
ma ve denetim diizenlemeleri iizerine oneriler de sunulmaktadlr. 

2. Hiikiimet ozellikle Maliye Bakanhgi, Hazine ve Sermaye Piyasasi 
Kurulu iiniversitelerdeki seqkin ogretim uyeleri ve muhasebe dalinda uz- 
man kigilerle beraber son 5-10 yil iqerisinde Turk ulusal muhasebe sistemi- 
nin olugumunda belirgin bir ~ehgme kaydetrnigtir. Bu katlular, ekonomik ve 
sosyal alanlarda ilerlemelenn ger~eklegtirilmesi ve finansal raporlama ve 
denetim alanlmnda onemli de&gikliklerin olugtu@~ Avrupa ve Asya k~tala- 
nnin potansiyel ekonomik geligmelerine katilimin saglanabilmesi a~~sindan 
Tiirkiye'ye onemli faydalar sati;lamighr. 

3. Kurumlann ve kigilerin bu kahlan, muhasebe, finansal raporlama 
ve denetim konularindaki ve mesleki alandaki eligimin hizini mtirmigtir. 
Bu ra or son 10 yilda yapilanlann devamini sa;f y P a d acak ve geligimine katki- 
da bu unacak yo1 ve yontemleri onermektedir. 

4. FIerhangi bir sektorun geligim siireci iqerisinde o anda mevcut en 
yuksek bilgi ve motivas on duzeyi do@ltusunda alinan kararlar sonucu 
meydana gelen olaylar, i 1 eride bir talum gozlemciler tarafindan miikemmel 
olarak nitelendirilmeyebilir. G e ~ m i ~ i n  elegtirilmesi ancak yapici oldugunda 
biiyiik yarar saglar. Bu sebeple, elegtirilerin, raporda ongoriilen stratejiyi, 
stratejik ve belirtilen bir qok onerileri geligtirecek bir mekanizma ol=& kul- 
lanilabilmesi iqin her turlu qaba sarfedilmigtir. 

(*) Sayigtay Bqdenetgisi Erhan Giil mafindan Diinya Bankasi raporundan derlen- 
migtir. 

Dunya Bankasi Danigmanlarindan Mr. Maurice Mould, 1992 ylli Kasiin ayinda iil- 
kemize gelerek aragtma ve incelemelerde bulunmug ve Ocak 1993 tarihli "Tiirkiye Cum- 
huriyeti Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetlerinin Geligimi" bagllkli bir 
rapor hazirlamigtlr. 

Bu derleme, sijzii edilen rapor haklunda blr fikir verebilmek amaciyla okuyucu1ar1- 
mlzln bilgilerine sunulmaktadir. 



5. Bu rapor, Tiirkiye'deki muhasebe, finansal r;lporl:lrna ve denetirn 
hizmetleri sektoriindeki mevcut durumu ve karnu ve ozel sektijrle olan ilig- 
kisini gozden geqirmektedir. Kamu ve ozel sektordeki ve genel olarak mes- 
lekle ilgili kigi ve kuruluglann goriiy ve onerileri incelenerek; ozellikle belli 
kurulug ve aktivitelerle ilgili stratejik hareketlerin ve ijnerilerin uygun bu- 
lundugu dummlarda, daha guq problemleri ortadan kaldlrabilecek bir strate- 
ji onerilmigtir. Rapor ayni zamanda 1956-Tarihli Tiirk Ticaret Kanunu (mu- 
hasebe ve denetim ile ilgili kisimlan) ve 1989 yil ve 3568 sayilr Serbest Mu- 
hasebecilik, Serbest muhasebeci Mali Mii5avirlik ve Yeminli Mali Miigavir- 
lik Kanunu ile ilgili ijnerileri ve incelemeleri gijzden geqirmektedir. 

6. 1992 yilr sonunda, muhasebe, finansal raporlama ve denetim hiz- 
metlerini sunan temel, onemli ve etkili iiq profesyonel grilp waslnda giiveil 
eksikligi bag gijstermigtir. Her gubun gijriig ve endigelerinde hakli oldugi: 
kabul edilmektedir, ancak geliyme ve biiyiimenin saglanabilmesi iqin, mes- 
legi tehdit eden somnlara qoziim bulurlmasi yolunda uyum iqinde hareket 
edilmesi gerekmektedir. Sijz konusu sorunlar agagida srralanm~gtir: 

(a) Hiikurnetin 2000 yilina kldar meslegin geli~imini menfaat gijzet- 
meksizin ozendirecek en uygun bnlcanlik, boliim veya birimi berlirleyeme- 
mesi; Maliye Bakanl:&nin, meslegi geligtirme sorun~lulu~ur~i~ gijniillu o!a- 
mk kabul etmesi mevcut ve gelecekteki ekonomik durum aqisindan uygun 
olmayabilir ve hatta Bakanligln qikxlanns ters diigebilir. 

(b) Sermaye Piyasas~ Kurillu ve Merkez Bankas1 oibi kuruluglar kendi 
gereksinimlerini kaqiladiklan halde genel kabul g(hm~y ulusal muhasebe 
ve denetim standartlmnin ve bu hizmetlerin geligmesi iqin ulusal sorun~lu- 
lugun belirli olmamas~; 

(c) Meslegin geligme%ini engelleyen yetersiz bir (ozellikle 1990 ve 
sonrasi i ~ i n )  Tiirk Ticaret Kanunu ve diger olumsuz sebeplerden do lay^, mu- 
hasebe ve denetim hizmetlerine olan talebiri yetcrince artmamas]; 

(d) Muhasebeci ve dcnetqilerin yetersiz perfornlanslann~ gosteren da- 
va dosyalannin ve hukuki raporl'mn eksikligi; 

(e) 1989 yil ve 3568 sayili Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebe- 
ci Mali Miigavirlik ve Yei~~inli  Mali Mugavirlik Kanunu ile meslegin ve 
mesleki fiialiyetlerin boliinmesi; 

(0 ~zel l ik le  denetimde mesleki egitim ve tecriibenin yetersizligi; 

(g) Mesleki ahlak kurallmriin ve mesleki egitimin eksikliiji; 

(h) Yerli firmalann bilgi ve teknik destekter~ yoksun olmalar~; 

(i) Kamuya ait teftig, denetim ve izleme sistemlerinin gereginden faz- 
la geligiyor olmasr ve Hiikiimet'in de bu hizmetlere olan giiveninin rutmasi. 
Ancak ekonomi biiyiidiikqe, soz konusu talebin kargilanrnas~, yeterli saylda 
egitilmig personel eksikligi ve finansmall yetersizligi neclenleriyle giiqlege- 



ceginden; denetim ve tasdik hizmetlerinin, ijzel sektore devredilerek Dev- 
let'in uzmanlannln bu hizmetlerin kalitesini izlemeleri ve kontrol etmeleri 
meslegin saglam temellere otturtulmasi apsindan faydali olacaktir. 

(j) (i) maddesinin dogal bir sonucu olank, vergi tasdik ve denetimleri 
ve buyuk girketlerin denetimleri hususlannda; meslek n~ensuplannin yete- 
rince bagimsiz ve Devlet'in talep ettigi duzeyde tecrubeye sahip olmamasl 
l~eklindeki gorugiin Devlet'in belli kesimlerinde yerlegmi? olmasi. 

7. Kamu ve ozel sektordeki muhasebe, finansal raporlama ve denetim 
hizmetlerinin mevcut statu ve perfonnanslna ve 2000 ylli i~eresinde bu hiz- 
metlere olan tahmini talebe dayali ve ayni zamanda yukarldaki sorunlara ce- 
vap verebilecek, nluhasebe alaninda birlik saglayacak bir strateji onesilmek- 
tedir. Bu strateji gunlai gerek tirecektir: 

. Denetim, yonetim muhasebesi, kamu muhasebesi gibi spesifik ko- 
nulard'lki iglevsel tecrubeye ve seviyeye belirleyici slnavlara dayali olarak 
profesyonel alanda ayinmlann yapilmasi; ancak kanuni farkliliklann orta- 
dan kaldinlarak meslegin birlik i ~ i n d e  gel ipesinin saii;lanmasl. 

. Kamu ve ozel sektijrde muhasebe, finansal raporlama ve denetim 
hizmeti verenlerin mesleki yeterlilige ve mesleklerini yerine getirmede tn- 
rafsizlik, miikemmeliyet ve mesleki ahlaka sahip olmalannin saglanmasi; 

. Kamu ve ijzel sektor arasinda profesyonel muhasebe personelinin 
3egigiminin ger~eklegtirilmesi; ve 

. Devlet adina ozel sektor denetim f~aliyetlerinin etkinligini izlemek 
i ~ i n  kunllan Kamu denetim kadrolarinin kademeli olarak geligtirilmesi. 

8. Agagicla belirtilen stratejik olaylar belirlenen stratejiyi destek- 
ieyecek entegre bir paket olarak iinerilmektedir: 

. Hiikiimet, muhasebe tasarilarin yhnetiminden ve Turk Ticaret 
Kanunun geligtirilmesi ve yonetiminden sorumlu olacak en uygun yet- 
kili merci veya mercilere yo1 gosterecek bir Komisyon atamalidir. 

. Sayi~tay, Turk Gene1 Denetim Birimine doniigtiiriilmelidir. 

. Tiirk Standartlari Enstitiisii, Turk Muhasebe Standartlari'nin 
hazirlanmasi ve geligtirilmesinden sorumlu olmalidir. 

. Kamuda muhasebe denetim ve teftig alanlarinda ~ali$an Devlet 
memuru adaylarin diger konular~n yani sira muhasebe ve denetimi de 
kapsayan Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik (SMMM) sinavina gir- 
meleri gereklidir. 



. Serbest Muhasebeci Mali Miigavirler (SMM) ile Yeminli Mali 
Miigavirler (YMM) aras~nda kanundaki farkl~liklar ve bu saygln mes- 
legin birligini zedeleyen ayrl Oda ve Birlikler de ortadan kald~nlmali- 
dir. 

. Birlik'ce diizenlenen mesleki sinavlar~n standartlar~, tarafs~z 
onerilere a c ~ k  olmal~dir. 

. Birlik, 1994-2000 yillari arasinda agamali olarak 7 yill~k bir 
program ile denetim firmalari ve denetcilerin iicret kaqil~gi olarak di- 
ger denetim firmalarini incelemelerini ve buna bagli olarak da mecburi 
sigorta yiikiimliiliigiinii getirmelidir. 

. Maliye Bakanl~gi, vergi incelemesi ve denetimin Bzel sektore ak- 
tarilmasi iglemini h~zlandirmalid~r. 

. Bakanlar kredi talep eden firmalarin, SPK'nun muhasebe stan- 
dartlarina veya tercihen UMS 29'u da kapsayan UMStna gore haz~rlan- 
mi$ en az iki yillik mali tablolarini incelemelidirler. 

. Ulusal hesap planinin ekonomiye zarar verebilecegi kabul edil- 
melidir. 

. Hiikiimet, kamu ve ozel sektor kurumlarinin mali tablolarini in- 
celeyen ve denetci firmalarin faaliyetlerini ayrint~li olarak gozden gegi- 
ren miifetti8, hesap uzmanlari, gelirler kontrolorleri ve denetgilerin 
hizmetleri iqin harcanan zamana gore bir iicret tesbit etmelidir. 

. lItnya Bankasi kaynakli projelerin denetimlerinin Hazine kont- 
rolorleri adina ozel sektor denetgileri tarafindan yap~lmasi hususunda 
Hiikiimet ve Banka anlaSfnalidirlar. 

9- ~ne r i l en  stratejik aktiviteler raporun idnde ve sektordeki ku- 
rumlarin belirli faaliyetlerini iceren Ek'lerde sunulmugtur. 



A ~ a g ~ d a ,  stratejik faaliyetlerin detayli tanimlamalan ve stratejinin 
ama~lanna ulagabilmesi i ~ i n  esas alinacak temeller belirtilmektedir. 

(a) Bakanllg~n Muhasebecilik ve Ticaret Kanunlar~na Dair So- 
rumluluklar~: 

Devlet 3 1 ,Aralik 1994 tarihi itibariyle Serbest Muhasebecilik, Ser- 
best Muhasebeci Mali Mugavirlik ve Yeminli Mali Mii~avirlik Kanunu'nun 
yonetiminden ve yeni bir Turk Ticaret Kanununun hazirlanmasi ve geligi- 
minden sorumlu olacak en uygun otorite ya da otoriteleri belirlemek uzere 
bir komisyon atamalidr. 

Komisyon, Muhasebe Kanunu'nun Ticaret Kanunu'nu destekleme 
potansiyelini degerlendirmeli ve qagdag Avrupa, Asya ve kuzey Amerika 
ulkelerinin girketler hukuku esaslannin da adapte edilmesiyle, Ticaret Ka- 
nunu aqisindan da faydali olacak yeni muhasebe ve denetim standartlannin 
duzenlenmesini saglamalidir. 

Bir qok ulkelerin bakanllk birimlerinde, faaliyetlerinin yonetimini ba- 
sitlegtirecek, kolaylagtlracak ve verimliligin artnracak yasalann qikanlmasi 
aleyhinde bir tutum mevcut olabilmektedir. Muhasebe ile ilgili mevzuat da 
dahil olmak uzere, soz konusu tutumun Tiirkiye'de de geqerli oldugu diigu- 
nulmektedir. 

Zamanin Maliye Bakani, bakanllk qaliganlannin da yardmlan ile Ser- 
best Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mugavirlik ve Yeminli Mali 
Mugavirlik Kanunu'nu 1989 yilinda Meclis'ten geqirmeyi bagarmigtir. Bu 
geligme, muhasebe, finansal raporlama ve denetim hizmetlerinin geligme- 
sinde olumlu bir a d m  olarak degerlendirilmektedir. Yapilmasi gereken bu 
sektoriin ekonomiye katkida bulunabilmesinin saglanmasi iqin bu olumlu 
geligmenin devarn ettirilmesidir. Ilgili kanun ancak 40 yil suren muzakereler 
sonucu gerqeklegebilmigtir, ancak bir qok ulkenin yasama sisteminde de ol- 
d u b  gibi, Meclis'te kolayca kabul edilmesini saglayan ancak daha sonraki 
yillarda sorunlara yo1 aqabilmesi mumkiin olan bir takim tavizleri iqermek- 
tedir. 

Cegitli bakanliklar ve departmanlar iqindeki qikar iligkileri, pegin hu- 
kumler ve gerekli yetkililerin eksikligi gibi sorunlar muhasebe, finansal ra- 
porlama ve denetim hizmetlerinin (ve meslegin) geligimi ve yonetimi iqin 
gerekli tarafsiz sorumluluga sahip bir adayin bulunamamasina yo1 aqmakta- 
&r. Maliye Bakanligi bu aqidan qok degerli bir a d m  atmiStir, ancak gu anda 
Hukumet'in acil olarak yapmasi gereken: 

- Muhasebe, finansal raporlama ve denetim hizmetlerinin ve mes- 
legin geliaimini siirdiirmek, 



- Tiirkiyefnin Avrupa ve Asya pazarlarinda oniimuzdeki on yil 
iginde &atli bir gekilde yerini almasinl saglamak amaciyla Turk Tica- 
ret Kanunufnu yeniden diizenleyerek girketlerin finansal yonetim stan- 
dartlarini en iist diizeye ulagtirmaktlr. 

~u iki faaliyet birbiriyle i ~ i ~ e  olup, kamu ve ozel sektorden sqilen ba- 
glmslz uzmanlann olugturaca@ bir Hiikiimet Komisyonu (*) tarafindan tec- 
fibe kazanmak amaciyla Avrupa ve Asya iilkelerine yapilacak ziyaretler si- 
raslnda (Malezya, Singapur, Danimarka, Hollanda, Ingiltere gibi) yabanci 
umanlann da goriigleri alinarak verimli bir gekilde yiiriitiilebihr. Bu komis- 
yon 2000 yilinda AET'na giri 1 kolaylag~rmak amaciyla kanunda yap~lmasi 
gereken degigUUeri tarih iti % ariyle gosteren bir takvime ore ~aligrnalid~. 

I baglamlg olmasini gere tirmektedir. 
i Bu da, komisyonun Gall malanna 31 Arallk 1994'ten geG o mamak kaydiyla 

(b) - Sayigtay'in Rolii 
Sayigtay, diger sorumluluklari yanmda, denetim rehberi olugtu- 

rup qkarma, kamu ve ozel sektor denet~ilerine denetim yetki belgesi 
verme ve Devletin kendi denetim hizmeti, is kontrol ve miifettiglik hiz- 
metlerinin verimliligi konularlnda Parlamentoya teminat verme so- 
rumlulu u ile teshiz edilmig bir Gene1 Denetim Kurumuna doniigtiiriil- 
melidir. B( iikiimete, biri Tiirk biri yabancl iki uzmanl bu konu ile ilgili 
bir fizibilite raporunu 31 Arallk 1993 tarihine kadar hawrlamak iizere 
gorevlendirmesi tasviye edilir. 

Sayigtay , Anayasa ~er~evesinde ~aligan bir kurumdur ve ticari faali- 
yetler ile glrketlerdeki yolsuzluklann belirlenmesi ve anla~mazliklann go- 
ziimlenmesinde mahkemelere gidilmesi konusundaki mil11 anlayigin da ti- 
ik bir 6rneii;idir. Saylgtay'in gu andaki statiisii ve perfonnansl ek 3 de (Bkz. 

fhliirn III) detayll olarak belirtilmigtir. 
Kapor ~aligmalan esnaslnda, Devlet'in teftige, i~ kontrole ve i~ ve dig 

denetime yonelik bir gok organizasyonu oldugu anlagllmig~r. Bu organizas- 
yonlar, belirli kanunlar ~er~evesinde Devlet kuruluglannin, ozel sektiir kigi 
ve kuruluglannin performanslannin degerlendirilmesi ve denetlenmesi iize- 
rinde yo&nlagmiglardir. 

--------------- 

(*)Komisyon, Parlarnentodan ve girketlerden hukuk, ekonomi yonetimi, finansal 
yonetim, bankaclllk, vergi, muhasebe, denetim vs. dallannda uzmanlagmlg kigilerden olug- 
malid~r. 



denetim hlavuzu olugturmamigtlr. Ust duzey standartlarda hizmet verdikle- 
rini savunan denetim fmalan olmasina ragmen SPK haricinde (ki ancak 47 
firmayi tanimigtir) bunu domlayacak bir mekanizma mevcut degildir. Ge- 
rekli otonteye sahip tek olasi organizasyon Bagbakanllk Yiiksek Denetleme 
Kuruludur. Ancak bu kurul da diizenli olarak inceleme yapmak iqin gerekli 
kapasiteye sahip dealdir. 

Saylgtay, Parlamentoyu, hiikiimet ve kamuoyunu bilgilendirmek 
amac~yla, Devlet faaliyetlerinin denetiminde halen uygulanan uygun- 
luk denetimi yerine daha yaplcl bir yontem olan Performans veya, diger 
bir ifade ile, Paranln karg111 I Denetimini (Value for Money Audit) ger- 
qeklegtirmek iizere, roliinii $ egigtirmek egilimindedir. Ad1 gecen kuru- 
lugu bir Genel Denetim Kurumu haline doniigtiirecek bu degigiklik teg- 
vik edilmelidir. Ancak reformun bu qamada blrakllmayip daha da ge- 
ligtirilmesi onerilir. Genel Denetim Kurumu Bagkanl iilkedeki en yiik- 
sek denetqi slfatlnl tqlmall ve bu niteligi ile denetqilik meslegine kamu 
ve o ~ e l  sektorde onderlik edebilme yeterliliginde olmalldlr. Bununla be- 
raber bu onerinin son boliimii, Birlik ve Odalarln sorumluluk ve yetki- 
lerini azaltmaya degil, denetqilerin degigikliklere iligkin onerilerinin 
isabetini degerlendirmek iqin bagvuracaklarl bir kurum (souding bo- 
ard) olugturulmas~na; kamuya yararll degigikliklere sebeb olacak ve 
kamu qlkarlarlnln korunmaslnl temin edecek bir kontrol mekanizma- 
slnln saglanmaslna yoneliktir. 

Paragraf 5.17 de (bir ustteki) belirtilen son oneri ~ogunlukla Genel 
Denetim Kurumu Ba$kaninin geleneksel rolii ve bu kurumda zaman zaman 

oriilen profesyonelllk ve perfonnans eksikligi nedeni ile diger iilkelerde 
Eeniiz yaygm olarak u gulanmamaktadlr. Ancak u slrada Tiirkiye de oldu- 
gu gibi muhasebe ve d' enetim mesleklerindeki hiz 3 1 degigimin ya andig1 za- 
manlarda Devlet denetiminde daha genig mesleki rol arayigi iqin d e olan sijz 
konusu en yiiksek denet~inin (Genel Denetim Kurumu Bagkani) ulusal de- 
netimin geligimi ve yonetimi iglemlerine aktif kahliminin saglanmasi uygun 
olabilir. 

Bu sorumluluk, (Genel Denetim Kurumu Bagkaninin sorumlulugu) 
digerlennin yaninda, yeniden diizenlenmig bir Ticaret Kanunu qer~evesindc 
kamu ve ozel sektor i ~ i n  denetim standartlan tesbit etmeyi ve yiiriitmeyi; de- 
n e t ~ i  ve denetim firmalanna yetki belgesi vermeyi; ve denetim kalitesi ve 
perfonnansi ile ilgili butiin ulke gikarlanni gozeten bir Milli Denetim Ko- 
mitesine ba kanlik etme i gerektirebilir. Bu tur bir Komite, mesela, SPK, 
Merkez Ban I asi, bankaci I' ik ve sigortachk konulannda konulannda ve mu- 
hasebecilik mesleginde soz sahibi kigi ve kuruluglar ile Maliye Bakanligi gi- 
bi bakanliklan igennelidir. 

(c) Turk Standartlarl Enstitiisii 
Turk Standartlan Enstitiisii gerekli destek saglanarak Tiirk muhasebe 

standartlanni geligtirip yayinlayacak bir otorite olarak diizenlenmelidir. Ye- 
ni diizenleme onaylanana kadar 1 Ocak 1994'ten itibaren ge~ici  bir tanzim 
olmali aksi takdirde Ticaret Kanunu'nda degigikliklerle duzenlenmelidir. 



(d) Kamu Sektoriinde Istihdam Edilecekler Isin Nitelik 
Belirleyici Muhasebe Slnavlarl 

Hazine, Maliye, Sanayi ve Ticare t Bakanllklm gibi kilit kuruluglarda 
gorev alacak elemanlar, muhasebe, teftig ve denetimle ilgili duzey belirleyi- 
ci sinavlarla birlikte 1 Ocak 1996'dan ge~erli olmak uzere Muhasebe Kanu- 
nunda tanimlanan serbest muhasebeci mali mugavirlik sinavina da tabi tu- 
tulmalidir. 

(e), (f), (g) Muhasebe Kanunda Yap~labilecek Degi~iklikler 
Serbest muhasebeci mali mugavir ile arasindaki kanuni farklillk ve bu 

iki mesleki sinlflandmna i ~ i n  ayn Oda ve Birliklerin varligi; ortak nitelik be- 
lirleyici sinav ile karnu maliyesi, vergi, muhasebe, bilgisayar gibi uzmanlik 
alanlannda hizmet verecek olan muhasebeci ve denet~ilerin belirlenmesi 
amaciyla yapilacak ayn uzmanlik sinavlmyla zamanla ortadan kaldnlma- 
lidir. 

(h) Maliye Bakanllg~ Vergi Miikellefleri Beyanlarln~n Denetimi 

Maliye Bakanligi vergi ve muhasebesi ve denetimin ozel sektore 
transfer edilmesi siirecini hizlandmali ve ken& kaynaklmni, vergi mukel- 
leflerinin vergilendirilebilir gelirlerini dogru beyan edip etmediklerinin 
kontrolunu yapacak ozel sektor denetim firmalannin ve mugavirlerinin ka- 
pasite ve kabiliyetlerini belirlemek uzere kii~iik bir denetim ekibi olugtur- 
malidlr. 1994-2000 yillan arasinda soz konusu planin uygulama takvimini 
de Maliye Bakanligi belirlemelidir. 

(i) Kredi Bor~lular~nln Mali Tablolarlnln Denetimi 

Kredi verecek olan bankalmn, her kredi mugterisinin kredi depart- 
manlm veya onaylanmig bkmali analist tarafindan havrlanmig mali analiz- 
lerini yaptirmalm istenmelidir. Kredi aqlmasi iglemi tamamlandiginda 
bor~ludan kredinin geri odeme suresi bitene kadar yillik denetlenmig mali 
tablolmni hazirlamasi istenmelidir. Bankalmn zarar gonnelerinin engel- 
lenmesi a~isindan gart goriilen bir diger husus da, UMS 29'un (Hiperenflas- 
yonist Ekonomilerde Final Raporlama) etkilerinin mali tablolmnda ya da 
hesaplarda notlar geklinde gosterilmesidir. Bor~lulann kredi dosyalan yillik 
denetlenmig mali tablolm ile beraber Bankalar Yeminli Murakiplarina ve 
bankanin anlagmali oldugu bagimsiz denet~ilere verilmelidir. 

(j) Hesap Plan1 

Hdciimet, mali raporlamalmn ihtiya~lanna en iyi gekilde cevap vere- 
bilecek mali tablolar halinde sunulmasinin gerekliligini, ulusal hesap plan1 
gibi bir uygulamanin ekonomi i ~ i n  zararli olabileceBni ve Gagdag muhasebe 
ve bilgi iglem teknikleri sonucunda gelivn pek ~ o k  deagik rapor sonu~lmni 
desteklemek i ~ i n  Uluslararasi Muhasebe Standartlannin mali raporlamalar- 
da tutarlillk ve do@ulugu verimli bir gekilde saglamak a~ is~ndan  acilen ge- 



ligtirilmesini kabul etmelidir. Boylece kamu veya ozel sektordeki kuruluglar 
mali tablolan, kullanimina en uygun gekliyle elde edebilecek ve alternatif 
sunuglara se~enek tanimayan ortak bir hesap planinin yasal bir yukumluluk 
olarak uygulanmasi zorunlulugu ortadan kalkacaktir. 

Kigi ve kuruluglann mali tablolanndan yararlananlar ~ o k  ~egitli bilgi- 
lere ihtiya~ duymaktadlrlar. Bu nedenle, tiim kullanicilann ayni derecede 
faydalanabilecegi gene1 bir form hazirlamak mumkun degildir. Ancak en 
onemli husus, mali verilerin tutarli bir gekilde toplanmasi, biraraya getiril- 
mesi ve siniflandmlmasi&r; bo lece bu veriler mali tablolarda sunuldugun- 
da, bu tablolardan fa dalanan igiler verilerin belli bir standartta, ornegin d i: 
Turk muhasebe stan artlama gore aynldigini bilerek, tablolann siniflama 
ve sunug kurallanni anlayacak ve daha sagllkli ve guvenilir bir gorug edine- 
bileceklerdir. 

Turkiye'de ve dunyadaki ekonomik faaliyetlerin ~egitliligi ve sahasi- 
nin genigligi gozonune alindiginda, ulusal hesap plani geligtirme ~aba lan  
gereksiz kalmaktadir. Uzun zamandir ulusal bir hesap plani kullanmakta 
olan Fransa' da, gimdi bu uygulamayi kaldnarak, AET'nun ongordugu gekil- 
de, mali raporlamalann ilgili ekonomik faaliyete uygun bir formatta hazlr- 
lanmasinin uygulanmasina Galigmaktadn. 

(k) Kamu Hizmetleri 1gin ~cretlerin Belirlenmesi: 
Devlet, teftig ve denetim hizmetleri i ~ i n  kuruluglardan ucret talep et- 

meli, boylece ornegin bankalann saglikli i~ kontrol sistemleri geligtirilerek 
Devlet'e odenecek olan teftig ucretini asgari diizeye indirmelerini ve Dev- 
let'in teftig hizmetlerinin verimliligini elegtirebilmelerini sawlamalidir. 
Benzer olarak Yuksek Denetleme Kurulu veya Sayigtay da oze f sektor fir- 
malannin tale ettiii;i ucretler duzeyinde denetim ucretleri talep etmelidirler. 
Bu dunlm, gir R etleri etkili i~ kontrol sistemleri kurmalan yonunde cesaret- 
lendirirken Yuksek Denetleme Kurulu'nun ucret tarifelerini de tartigabilir 
duruma etirmektedir. SPK'da denetim firmalannin diger denetim firmala- 
nni ince f emeleri i ~ i n  bir ucret talep etmelidir. 

Gene1 bir kural olarak, Devlet'in teftig ve denetim hizmetleri belli bir 
donem i~erisinde omegin, 1995-2000 yillarl arasinda agamali olarak iyileg- 
tirilmeli ve en onemli amaG da bu hizmetlerden yararlananlwa Devlet'in en 
yiiksek kalitede teftig ve denetim hizmetleri verdifjini kanltlamak olmalidr. 

(I) Banka Finansmanl~ Projelerin Denetimi 
Say1 tay bir Devlet denetleme organ1 olarak faaliyete geGene kadar, 

Devlet ve & unya Bankasi, 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren Diinya Bankasi 
finansmanli projelerin denetimini Hazine kontrolorleri yerine ozel sektor 
denet~ilerinin yapmasi ve Hazine kontrolorlerinin yapilan bu iglemlerin ba- 
gimsizlik ve kalitesini tasdik etmeleri yolunda anlagmaya gitmelidirler. Bu 
anlagma aynca her bir roje i ~ i n  Hazine kontrolorlenne verilecek mali tablo- 
lann ve denetim rapor f) annin format ve niteliklerinin banka tarafindan proje 
gruplanna ve denet~ilere bildirilmesini de gart kogmahdir. 



111- ULUSAL DUZEYDE ONEML~ KURULUSLAR 

a) Meclis-Sayqtay 
Saylgtay, Yuksek Denetim kurumu veya Genel Denetim Muru- 

mu'un Turkiye'deki karglllgld~r. Anayasanln 160. Maddesi'ne uygun 
olarak kurulmugtur ve Parlamentoya ylll~k olarak rapor hazirlamakla 
yukumludur, fakat Sayqtay' In as11 giiqlu oldugu nokta belli konular~ 
(ve her makamdan gih~slar~)  mahkeme onune ykartabilmesidir. ' 

Sayigtay'in bu yetkilerinin onemini anlayabilmek i ~ i n ,  Tiirkiye'nin 
mevcut sosyo/politik ve hukuk sistemi i~erisinde; yasa, kural ve mevzuata 
uygunlugun saglanmaslnda buyuk o l~ude  mahkemelere giivenildigini ve 
guvenilmeye devam edildigini bilmek gerekmektedir. Turkiye'de bu siste- 
me, kanunlara uyulmasinin saglanmaslnda mahkemeleri son caydlrlci mer- 
ci olarak kabul etrnesine ragmen bu son hakeme gitmeden once yasalxa ria- 
yeti kanunlarla Devlet kuruluglarina verilen yetkileri kullanarak temin eden 
birqok ulkeye nazaran daha fazla guvenilmektedir. 

Sayigtay'in kurulugu 18. yuzyila rastlamasina ragmen, Franslz mode- 
line dayali bir mahkeme olarak kurulmasi 1862'den ijnce degldi. Bu kurulu- 
gun mahkeme geklinde faaliyet gostermesinde; Turk mahkemelerinin kanu- 
ni takibin uygulanmaslni talep ederek, kanuna aylun durumlarda hapis ceza- 
si verebilme yetkilerine sahip olmasi da onemli rol oynamigtir. Bu nedenle, 
ayni yetkilere sahip olan Sayigtay, Devletin qikarlan iqin incelenmesi gere- 
ken tum konularla ilgili her turlu bilgiyi elde edebilmektedir. 

Sayigtay ozellikle agagida verilen kuruluglann kanun, kural ve mev- 
zuata uygunlugunu inceler: 

(a) Bakanllklar ve meakezi kamu kuruluglan gibi gene1 biitqeli kurum- 
1x3 

(b) Katma but~eli kurumlar (Karayollan Gn.Md. gibi) 
(c) Belediyeler, Yerel yonetimler gibi ozel biit~eli kuruluglar 
(d) 164 fon ve doner sermaye kuruluglan 

Sayigtay, kamu Iktisadi Tepbbiisleri (Bkz. Yiiksek Denetleme Kuru- 
lu'a ait boliim) ve Bagbakanliga bag11 15 fonun denetimlerini yapmamakta- 
dir. 

Yukanda belirtilen butun bu kuruluglann yillik denetimini yapabil- 
menin fiziksel imkansizligina ek olarak, Sayigtay'in Parlarnento'ya veya 
herhangi bir merciye rapor sunmak zorunda olmayigi, bu kurulugu etkisiz 
hale getirmektedir. Sayigtay raporlanni yayinlayabilir veya dosyalayabilir 
ancak uzun yillardan beri dosyalama yolunu tercih etmigtir. Bunun sonucu 
olarak Sayigtay, yapici elegtiriler iqeren ve hassas olan politik konulara degi- 
nen raporlar yayinlayarak, Parlamentolanna sunan diger iilkelerdeki ben- 
zerlerinin unune sahip olamamigtlr. 



Ancak bu durum Tiirkiye'de bugiinlerde degigme agama~indad~r. Sa- 
igtay'in gu andaki Bagkani kurumun roliinde, sonlmluluklannda ve bulgu- 

L n i n  raporlanmasinda onemli degigiklikler irnermektedir. SayiStay Bag- 
kaninin Meclise incelemesi i ~ i n  sundugu son i i ~  rapora eklenen a lklarna va- 

enetim yaklaglrnina iligkin olarak ileri siirii f en Gneriler 
ni genig anlamda diger iilkelerdeki benzer yfiksek de- 

iyla ayni seviyeye getirecektir. 

Saylgtay Ba>kanl, ~allgmalannl modern denetim kurumlarrlyla aynl 
diizeye ge~rmek iqn, kurumun yapisinda ve faaliyetlerinde koklii degigikler 
yapmak istemekte ve bu ama~la  da Parlamento'ya ag?.@hld degigik irnerile- 
rini i~eren bir mektu (denet~ilerin ger~ekle~tirdigl ihtisas denetimlerini 
i~e ren  son i i ~  raporu I: apsayan) gondermig bulunmaktadir. 

Kamu varllklarl ve mallarlnln fiziksel denetimi 
Program degerlendirmeleri 
1s kontroliin etkinligi 

uslerinin (Devlet daireleri yerine ) geligmesi ($irk&- 

Ulusal denetim standartlarlnlll geligtirilmesi 
Bilgisayar destekli denetim 
Bu degigiklikler, kurulu~lann verimlilik, etkinlik ve tutumlulugunu 

I belirlemek amaciyla yapilan denetimlerin geligimini destekleyecektir. Ya- 
I sal'arl ihlal eden lclgilere ka r~ i  gerekli iglemin ya ilmasini saglayan bugiinkii f uygularnaya devam edilecek ve bunlann sonug an da r apo rh l  dahil edile- 
rek Bakanliklara ve Parlamento'ya sunulacaktir. 

Bu koklii degigikliklerin baganlmasi i ~ i n ,  mevcut personelin ve yeni 
ise allnacak olanlann egitiminde iinemli de.gigiklikler yapilmasi geregi Sa- 

. , yigtay Bagkani tarafindan benimsenmektedir. Yurtdl51 egitimin hizli vt: ve- 
nmll brr gekilde yapllabilnlesi amaclyla, Ingilizce egitimine yijnelinmesinin 
sebeplerinden birisi de budur. 

- Oneriler 
Muhtemelen ad1 Gene1 Denetim Kurumu olarak defiistirilecek 

plan Sav~stav. ~elecekte Tiirkivede milli denetimin teskilatlandlr~lma- 
sina temel teskil edebilecek bir kurulustur. Ancak uzun vaclede percek- 

u veni kavram (veni seklivle Sav~stav) dieer mevcut 
Devlet denetim kurun~ la r~n~  da icine alacak bicimde ve asar~daki hedef- 
leri gerceklestirmek iizere olusturulrnal~d~r: 

- (a) Bakanllklarin, Devlet kurum ve kurulu~larlnln iq kontrol me- 
kanizmalarlnln iyi bir biqimde tesis edilmesini ve etkili qahgmasinl sa& 

(b) Devlet faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik ve t ~ t u m l u l u ~ u n u  
iilqme esaslar~na dayall seqilmig performans denetimlerini uygulamak; 



(c) Ulusal denetim standartlarlnl belirlemek; ve 
(d) Ozel sektor firmalarlnln standartlarlnln ve performanslarl- 

nln verimliligi ve etkinligi konusunda Meclis'e rapor sunmak. 
Bu hedeflere ulagabilmek $in, strateji ve zamanlama tablolannin ge- 

ligtirilmesi, mevcut ve gelecekteki personel i ~ i n  yurt igi ve yurt diginda kisa, 
orta ve uzun vadeli egitim programlan duzenlenmesi ve orta vadeli teknik 
yardimin saglanmasi i in mali kaynaklara ve Hukumet'in (Meclis'in) anaya- 
a1 degigiklikler yapila \ ilmesi i ~ i n  onayina ihtiyaq duyulacaktir. Hukumet, 
31.12.1993 tarihinden geC olmamak uzere bu onenlerle ilgili on fizibilite ra- 
poru hazirlamalan i ~ i n  bir Turk ve bir yabanci uzmandan olugan bir komis- 
yonu gorevlendirmelidir. 

Bugunku Sayigtay'in ve muhtemelen gelecekteki gene1 Denet~inin 
(Gene1 Denetim Kurumu Bagkani) anayasal konumu sebebiyle ve Devlet 
nezdindeki mevcut denetim tegkilatlannin makul kabul edilebilecek kaygi- 
1x1 nedeniyle, uygun bir zaman er~evesi iginde reformlann yapilmasrni te- 
minen, onaylanan degigiklikler k 'akkinda tavsiyede bulunacak ve bu degi- 
gikliklerin yapilmasina nezaret edecek bir Parlamento/Hukiimet komisyo- 
nunun kurulmasi gerekli olacaktu. Yukanda bahsedilen ilk fizibilite raponl- 
nun hazlrlanmasini ve komisyonun organize olup galigmalanna ba~lamasini 
saglamak gorevini ustlenecek en u gun kumm (performans denetimlerine 
oncelik veren) Devlet Denetleme 2' uruludur. Onerilen fizibilite raporu i ~ i n  

g apilacak degigikliklerin zamanlanmasi onemli olmakla beraber Hukumet 
u komisyonun tavsiyelerini 1994 yili sonuna kadar vermesini tegvik etme- 

lidir. 
Bu eni organizasyon yukanda onerilen faaliyetler ~ergevesinde ha- 

reket eder E en; ozel sektor denetim fmalannin yabanci kaynaklardan sagla- 
nan imkanlarla gergeklegtirilen tiim projelerin denetimlerine dair hazirla- 
dlklan raporlan da incelemeli ve goru~unii belirtmelidir. 

b) Cumhurbagkanl~j$-Devlet Denetleme Kurulu 
Devlet Denetleme Kurulu, devlet bunyesindeki en kiiguk denetim teg- 

kilatidir, fakat tamamen Cumhurbagkaninin direktifleri dogrultusunda Ca- 
ligtigindan en etkili ~aligan orgut niteligindedir. 

Kurul, halihazirdaki anayasal, or utsel ve politik sistem i~erisinde, E konuyla ilgisi ve glkan olabilecek bagka amu kurumlanni olaya kangtma- 
dan, Cumhurbagkanfnin ulusal oneme sahip meseleleri inceleyebilmesi i ~ i n  
yararli bir mekanizma olmaktadir. 

Meclis'e rapor vermek zorunda olmayan Say1 tay'in da, benzer bir go- H revi iistlenmesi mumkiindiir, ancak Anayasa dam tusunda faaliyet goster- 
diginden Cumhurbagkanligi direktiflerine uymak veya herhangi bir maka- 
ma rapor vermek zorunda degildir. 

c) Meclis-Yiiksek Denetleme Kurulu 

Yiiksek Denetleme Kurulu'nun 1938 yilinda kurulugunu, Sayigtay'in 
o zamanki yetki ve teknik beceri eksikliBnden dolayi, 1930'dan 1960'a ka- 
dar sayilan ve biiyukliikleri hizla biiyuyen Kamu iktisadi Te~ebbusleri'nin 



gozetimini verimli bir ~ekilde yapamamasindan kaynaklanmi~ oldugu sanil- 
maktadir. 

1dari olarak Ba~bakanliga bag11 olmasina ragmen, Kurul, Meclis'in et- 
kin bir araci olarak gorev yapmakta ve Kamu Iktisadi Te$ebbusleri'nin per- 
formanslan'nin sorumlulu~unu tagid1ii;indan raporlanni yine Meclis'e sun- 
maktadir. 

- ~ n e r i l e r  
Denetlendigi kuruluglann saylsindaki duguge ragmen Y iiksek Denet- 

leme Kurulu, KIT'ler ve bag11 organizasyonlan i ~ i n  temel denetim sorumlu- 
luklan tagiyan kurum olmaya onumiizdeki yillarda da devam edecektir. Sa- 
ylgtay'ln rolii ve tegkilatlnl de igtirme konusunda Hiikiimet ve Parla- 
mento'yu ikna etmesi halinde f? iiksek Denetleme Kurulu'nun eleman- 
larlnl ve mesleki birikimini Saylgtay'mkilere katmak icin uzun donemli 
bir strateji geligtirilmelidir. Kurulun modem tekniklerle yeniden egitil- 
mesi halinde ulkedeki denetim performansina onemli katkilar yapabilecek, 
yuksek birikimli bir ~ekirdek kadroya sahip olduguna giiphe yoktur. 

Soz konusu egitim programi, Sayi~tay ve Yuksek Denetleme Kurulu 
denet~ilerinin yurt &gi merketlerde eatim gordiikten sonra, Kurulun sorum- 
lu oldugu sektoler i ~ i n  ozel denetim gruplan olugturmalanni i~eren bir stra- 
teji olarak derhal baglatdabilir. Ancak bu elamanlmn urda dijndiiklerinde 
mevcut usul ve kurallara giire degil, yurt diginda edincheri yeni teknik ve 
standartlara iligkin tecriibeler doij;rultusunda ~a l i~ma lan  saii;lanmalidir. Bu 
nedenle ilk egitim goreceklerin kidemli denet~ilerden olu~an ku~iik bir ,wp 
olmasi ve u~ seneye kadar bir siire i ~ i n  yabanci bir denetim kurumunda ~ a 1 i ~ -  
mak iizere yurtdigina gonderilmesi ve bunlara daha sonra Kurul (ve Sayig- 
tay'dan) diger egitilecek denet~ilerin katilarak evsahibi iilkede birlikte egi- 
tim gormeleri ve ekip olarak dondiiklerinde Kurul ve Sayigtay'da yeni dene- 
tim merkezleri kurmalan onerilir. 

d) Hazine Kontrolorleri Kurulu - 
lGsa vadede Kurul yerli ve yabanci uzmanlann yonetiminde Kurulan 

gelecekteki rolunii belirlemek amaciyla, 30 Haziran 1994 tarihinde sonu$- 
landlnlmak uzere bir qaligma baglatmalidir. Bu ~aligma hazine kontrolorle- 
rinin denetimin mevcut durumdaki yiiriittiigu nitelikleri de gozoniine alina- 
rak Kurul'un (a) denetim firmalarlnin sorumluluklanni yerine getirmelerini 
saglamas1 ve (b) Hazine'nin ban Devlet faaliyetleri i ~ i n  "~uvenilir" deneti- 
me ihtiya~ duymasindan dolayi &ger ozel sektor denetim grmalan ile reka- 
bete girmesini gerektirmesi a~ilanndan faydali olacakbr. (b)'nin baganli 01- 
mas1 durumunda, Hazine Kontrolorleri tarafindan denetime tabi tutulacak 
olan fmalar, kontrolorlerin egitimlerini ve faaliyetlerini desteklemek ama- 
ciyla Hazine'ye iicret odemelidirler. 

Uzun vadede Kurul'un faaliyetleri, Gene1 Denetim Birimi'nin 
(Bkz.Saylgtay) faaliyetleri icerisine Hazine, Bankacll~k ve Kambiyo ile 
ilgili ozel bir boliim cercevesinde dahil edilmelidir. 



MUHASEBE, MALI BILDIRIMLER VE DENETIM 
HIZMETLERININ GELI~MESINI ICEREN RAPOR 

ONGORULEN FAALIYET ZAMAN TABLOSU 

31 Aralik 1993 tarihine kadar 

Hiikumetin, 31 Aralik 1993 tarihine kadar biri Turk, biri yabanci 
olmak iizere iki uzmandan olugan bir komisyon atamas1 onerilmekte 
dir. Bu uzmanlar mevcut Say~gtay kanunlar~na dayanan bir Genel De 
netim Birimi kurulmas~ teklifini iseren bir fizibilite raporu haz~rlaya 
caklard~r. 

Muhasebe standartlanni belirleyecek olan TSE'nin gereksinimlerinir 
degerlendirilebilmesi i ~ i n  lusa bir fizibilite ~aligmasinin 31 Arallk 1993 ta 
rihine kadar tamamlanmasi gereklidir. 

1 Ocak 1994 tarihinden itibaren 

Gerekli destek saglanarak TSE, Tiirk muhasebe standnrtlanni geligti- 
recek ve uygulayacak yetkiye sahip lalinmalidlr. Bu tiir bir atama, yasal ola. 
rak kabul edilinceye veya Ticaret Kanunu'nda gerekli degigiklik yapllincay~ 
kadar 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren ge~ic i  olarak yiiriirliikte olacaktir. 

Muhasebeciler Odasinirr, mesleki egitim ve meslek ahlalu gereklerin: 
tasarlama ve yayginlagtirma konularindaki yetenek ve kapasitesi 1 Ocak 
1994 tarihinden itibaren geligimi hizlandmak amaciyla acilen Hiikiimet ta- 
rafindan gozden ge~irilmelidir. 

Hesap Uzmanlan Kurulundan seqilen yeterli Ingilizce bilgisine sahir 
uzmanlar, 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren (CPA) veya muhasebeci olmays 
hak kazanabilmek iqin ABD ve Avrupa'daki muhasebe firmalannda gore\ 
almalidirlar. 

Merkez Bankasi, 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren bankalann ve Ban- 
kalar Yeminli Murakiplarinin kredi talep eden firmanin kisa vadede 
(SPK)'nm muhasebe standartlanna veya tercihen UMS 29 numarali standar- 
ti kapsayan UMS'ye gore ve orta/uzun vadede UMS'ye gore hazirlanmi? er 
az iki yillik mali tablolanni incelemeleri ?artin1 getirmelidir. 



30 Haziran 1994 tarihine kadar 
Bankalar Yeminli Murakiplan Kurulu'nun, onumiizdeki 5- 10 sene 

i~erisinde anlamli bir gozetim programina dayanan ve yeterli sayida perso- 
nel i~eren bir geligim stratejisine ihtiya~ duydugu anlagilmaktadr. Bu strate- 
ji, Kurul'un sorumlu oldugu (ve Merkez Bankasi'nin onayladis) bankalar ve 
diger kurumlara yonelik olacak ve Kurul ile baBmsiz denet~ilerin de dahil 
oldugu bankacillk gozetiminden sonimlu kuruluglar arasindaki baglan kuv- 
vetlendirecektir. 30 Haziran 1994 tarihine kadar yerli ve yabanci uzmanlar 
soz konusu strateji iizerinde bir rapor hazirlayacaklardir. 

Kisa vadede Hazine Kontrolorleri Kurulu bir yerli ve bir yabanci uz- 
manin hazirlayacagi ve kurulun gelecekteki roliinii belirleyecek bir ~aligma 
baglatmalidir. Bu ~aligma 30 Haziran 1994 tarihine kadar tamamla~malidir. 

31 Aral~k 1994 tarihine kadar 
Yerli ve yabancl yiinetim uzmanlan, ozel muhasebe ve denetim ~ i r -  

ketleri gibi diger ulusal kaynaklarin ~u anda hesap uzmanlan tarafindan ya- 
pilan gorevi kademeli olarak devralmalanna y6nelik yontemleri 3 1 Aralik 
1994 tarihine kadar belirlemelidirler. 

Hukumet, yeni bir Turk Ticaret Kanunu'nun geligtirilip uygulanmasi- 
nin yani slra Serbest Muhusebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mugavir ve Ye- 
minli Mali Miigavirlik kanunu'nun uygulanmasindan sorumlu olacak yetkili 
merci veya merciler konusunda oneriler getirecek bir Komisyonu 3 1 Aralik 
1994 tarihine kadar atamahdir. 

1 Ocak 1995 tarihinden itibaren 

Hesap Uzmanlan Kurulu, Maliye ve Giimruk Bakanligi'na bir tasm 
gotiirerek; Bakanligin 1 Ocak 1995'den itibaren belirli biiyiiklukteki (6rne- 
gin ciro veya aktif degerlerine gore) ~irketlerden Sermaye Piyasasi Kuru- 
lun'ca belirlenmig muhasebe standartlarini uygulamalanni istemesini oner- 
melidir. 

1 Ocak 1995 tarihinden itibaren, Kurul, listesinde yer alan onayladig~ 
denet~ilerden, Kurul'un bu firmalara yiinelik gozetim masraflar~na katilma- 
lan i ~ i n ,  lisans iicreti almalidir. 

Her sigorta girketi 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren bagimsiz denet~i- 
sinden sigorta girketlerinin yiinetim ve faaliyetlerini belirle en kanun, kural 

temelidir. 
i; ve mevzuata uyumluluk derecesini gosteren bir sertifdcayi zirlamasini is- 

Buna ek olarak, 1 Ocak 1995 tarihenden itibaren sigorta girketlerinden 
muhasebe kayitlarlni UMS 29'u da kapsayan UMS'na uygun bir gekilde dii- 
zenlemeleri ve denet~ilerin denetimlerini Uluslararasi Denetim Kilavuzuna 
gore yapmalan istenecektir. 



Sayigtay Hukumet denetim birimi olarak faaliyete geqene kadar, Hu- 
kumet ve Banka 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren banka kaynakli projelerin 
denetiminin, Hazine kontrolorleri adina baBmsiz denetqiler tarafindan ya- 
pilmasi konusunda anlagmaya varmalidirlar. Hazine kontrolorleri denetqi- 
lerin goriigunu onaylayip, denetimin tarafsizlik ve yeterliligini belirten bir 
rapor duzenlenmelidir. 

Hiikumet 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren karnu ve ozel sektor kurum- 
lannin ve kigilerin mali tablolanni, muhasebe defterlerini inceleyen ve de- 
netim firmalannin icraatini aynntili olarak gozden geqiren miifettig, hesap 
uzmanlan, gelirler kontrolorleri ve denetqilerin verdikleri hizmetler iqin en 
azindan bagimsiz denetqilere odenen esas zaman iizerinden bir iicret tesbit 
etmelidir. 

31 Arallk 1995 tarihine kadar 

Hiikiimet ve meslegn igbirligi iqinde olmak istedigi yabanci iilkelerin 
profesyonel muhasebe kuruluglanyla siirekli mesleki egitim ve meslek si- 
navlan konulannda uyum saglanmasi amaciyla, 31 Araltk 1995 tarihinden 
once, Birlik tarafindan ger~eklegtirilen profesyonel s~navlar dtgardan gele- 
cek onerilere aqik tutulmalidir. 

1 Ocak 1996 tarihinden itibaren 
Hazine ve Dig Ticaret Miistegarli&, Maliye ve Gumriik ve Sanayi ve 

Ticaret Bakanllklanna alinacak adaylann muhasebe, teftig, denetim ve diger 
konularda yapilan sinavlara ek olarak 1 ocak 1996'dan itibaren Serbest Mu- 
hasebeci Mali Mugavirlik sinavina da katilmalan saglanmalidir. 

Adaylann, Hesap Uzmanlan Kurulunda iki sene hizmet verdikten 
sonra Birlik tarafindan hazlrlanan sinava girmeleri tavsiye edilmektedir. Bu 
sinav 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Kurulun gu andaki sinavinin yerini 
alacaktir. Baganli adaylar kanuna gore SMMM olarak gorev yapmaya hak 
kazanacaklardir. 

Maliye Bakanligi, vergi muhasebesi ve denetimi iginin ozel sektore 
devredilmesini hizlandirarak; kaynaklanni muhasebeci ve denet~ilerden 
olugacak bir Teftig Kurulu kurmak i ~ i n  kullanmalidir. Soz konusu kurul, 
ozel denet~ilerin ve denetim fmalannin Bakanlik tarafindan istenen taraf- 
sizlik ve kalite standartlanni yakalamalan iqin gerekli beceri ve kapasitele- 
rini degerlendirecek ve boylece vergi miikelleflerinden dogru ve giivenilir 
gelir beyani elde edilmesini saglayacaktir.Bakan1ik bu planin 1994-2000 
donemi i~erisinde ne zaman uygulanacagi konusunda tavsiyede bulunmali- 
dir. 



TURKIYE 

MUHASEBE, FINANSAL RAPORLAMA VE DENETIM 

KILIT N O K T A L A R D A ~  ULUSAL KURUMLAR 

Bu ek, Tiirkiye'deki muhasebe, finansal raporlama ve denetim konu- 
sunda faaliyet gosteren veya bu alanlarla ilgilenen a~agidaki kilit kurumla- 
rln kisa bir tekrarini saglamaktadlr. A~agidaki liste, sayilan kurumlarin mu- 
hasebe, tefti? veya denet~i  biinyenin Devletin ve iirgiit yapisi i~erisindeki 
onceligin giistergesi degildir. 

Cumhurbagkanl~g~ 

Devlet Denetleme Kunllu 

Meclis 

Sayqtay 

Yiiksek Denetleme Kurulu 

Ba~bakanl~k 

Tefti? Kurulu 

Hazine 

Bankalar Yeminli Murajkiiplan Kurulu , 
Hazine Kontrolorleri Kurulu 

Sigorta Sirketleri Giizetim Kurulu 

Bankacil~k ve Kambiyo Boliimii 

Maliye ve Giimriik Bakanllg~ 

Gelirler Genel Miidiirliigii 

Tef t i~  Kurulu 

Gelirler Kontrolorleri 

Giimriik Kontrolorleri 

Hesap Uzmanlarl Kurulu 

Muhasebat Genel Miidiirliigii 



isigleri Bakanligi 

Teftig Kurulu 

Sanayi ve Ticaret Bakanl~gi 

Sermaye Piyasasi Kurulu 

Merkez Bankasl 

Bankacilik ve Kambiyo Boliimii 

Serbest Muhasebeci Mali Mu~avir ve Yeminli Mali 
Mu~avirler Odalari Birligi 

Muhasebeciler Birlikleri 

Turk Standardlari Enstitiisii 

Muhasebe ve Denetim Sirketleri 

Ulusal Sirketler 

Uluslararasi baglantili girketler 




