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Giincellik 
1. Yirmibirinci yuzyilin egiginde yagayageldigimiz degigim, bagdon- 

diiriicu bir hiz kazanmignr. Ekonomide, sosyal hayatta, kiiltiirde, bilimde, 
teknolojide, kisacasi her alanda esen degigim riizgannin degmeden ge~tigi  
higbir Sey yoktur. 

~ - 

Son zamanlarda toplumumuzda demokrasi, her alanda geffaflagma, 
vatandag haklu gibi kavramlar daha bir derinlik ve onem kazanmakta; bir an- 
lamda bu kavramlmn ete kemige biiriindiiriiln~esi nrayiglari siirmektedir. 
Deyim yerindeyse diinya kii~iilmekte ve artik her danda glob;\llegrneden ya 
da entegrasyondan soz edilmektedir. ~zelle$tirrne, teorik ve pratik boyutla- 
nyla toplumumuzun giindeinine girmigtir. ~lkemizin giindemini iggal eden 
bir bagka olgu Cn toplumumuzun her kesimini sarsal: yolsuz!uk iddialuidir. 

Bu olgular ve geligmeler toplumuniuzun gerqek anl;:rzda bir muhase- 
beye ve bagims~z denetime olan ihtiyaclni daha da a:::nn;tk:adir. 

Bu ihtiyaca parale1 olafitk, iilkemizde muhasebe rx~lk ~erqek iqsel di- 
namiklerine kavugma yoluna girmektedir. Muhasebe vergi top!aminin bir 
araci olarak degil, kendisine mikro ve makro anlamda r;ok iglzvler yiiklenen 
bir kavram o1a:ak nlgilanmaya baglanrnigtlr. Giiniir;lii-.de mahasebe Devle- 
tin yani sira y6neticiierinY yahr~mcllamn, kredi kuruml:u~n~n, n~eslek kurc- 
luglannln ve h;;ttn medyanin ilgi alanlar~ iqine sokulnlaktt:dir. 

3rrka bir anlrctim!: :nuhaseke, bir qok kesir,.. : :--::A dili haline g-1- 
mektcdir. Muhasebecililk ve 'cz~irnsiz decetgiligi!: g,i.fsr::.r ijnem kazscd:g: 
bir s*eg y22:i2x:k~2&1. 

Bu bakimlardan, Diinya Bankasicca hazirlanan "Tiirkiye'de Muhase- 
be, Finansal Raporlama ve Denetim Hizrnetlerinin Geligimi" konulu rapo- 
run temas ettigi konu ve sorunlarin tartigilmas~nin tam zan~an~dir. 

Otorite Eksikligi 
2. Raporda, meslegin geligimi &in objektif kararlar uretecek bir otori- 

teye olan ihtiyag vurgulanmaktadir. 

--------------- 
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Ger~ekten iilkemizde bu alanda otorite qoklugunun yaratngi bir otori- 
te boglugu bulunmaktahr. 

Raporda Maliye Bakanliginin bu ige girmig olmasinin ilerde salunca- 
lar doguracagi belirtilmektedir. Ancak bu tespite kanliyor olmak1a.birlikte 
bir olgunun altlnin ~izilmesinde de yarar giirmekteyiz. MesleBn tarihsel ge- 
ligmine baluldginda Maliye BakanliBnin meslege olumlu katlulm da yad- 
sinamaz. 

Dogal olam ve ozleneni meslegin kendi is dinamigiyle kendi otoritesi- 
ni yaratmasidr. 

Ancak bu agamada, Raporda sozu edilen otorite ihtiyacinin ~ o k  kan- 
limli bir kurul olugturularak kargilanmasi daha uygun olacaktir. 

Standartlar 
3. Raporda, "genel kabul g h u g  ulusal muhasebe ve denetim stan- 

dartlannin ve bu hizmetlerin geligmesi isin ulusal sorumlulugun belirli ol- 
mamasi" bir eksiklik olarak dile getirilmektedir. 

Bu tespitin yerinde oldugu kugkusuzdur. 

Konuya once muhasebe standartlan asisindan yakla~acak olursak, ka- 
bul edelim ki, muhasebe standartlan kavrami yadsinacak bir konu degldir. 
Muhasebe standartlan hayatin isinden gelen dinamik ilkelerdir. Bu yiizden 
bu standartlann degigen kogullara ayak uydurmasi sok kolaydir. 

Ancak iilkemizde 1.1.1994 de uygulanmaya baglanan Tekdiizen Mu- 
hasebe Sistemi de bir olgu olarak kargim~zdadir. 

Tekduzen Muhasebe Sisteminin hazlrlanmasinda genel kabul gormiig 
muhasebe ilkelerine agirlik verildiginden ileride muhasebe standatlanna 
ge~ig  daha kolay olacaknr. Ancak Tekduzen Muhasebe Sisteminden muha- 
sebe standatlanna gec;ig hafife all'nmamalicur. Standartlara ge~igin mekaniz- 
malannin ve zamanlamasinin gok iyi planlanmasi gerekmektedir. Bu ba- 
kimdan, bir yandan Tekduzen Muhasebe Sistemi uygulamalan siirdiiriiliir- 
ken diger yandan standarlan olugturan ~aligmalannin yaganmig deneyimler 
~g~ginda  baglatilmasi ve zaman i ~ i n d e  muhasebe standartlanna dayali bir 
muhasebe anlayigina ge~ilmesi yerinde olacaktir. 

Denetim standartlan meselesine gelince, bu standartlara olan ihtiyaci- 
miz apkti-r. 

Ancak bu vesileyle bazi ger~eklerin gozden uzak tutulmamasinda da 
yarar vardlr. 

Kamu kesiminde denetim gelenegi sok uzun bir ge~mige daanmakta- 
dlr. Bu gelenegin yazh ve yazlli olmayan kurallar yarattla ve bu kurallmn 
denetim standartlanna yaklagan,~ok onemli yanlmnin bulundugu da bir 
ger~ektir. Kamu kesiminde denetim standartlanna olan ihtiya~tan ~ o k  dene- 



tim anlayiglnda degigiklige ihtiya~ bulunmaktadx. Kamu kesiminde d ~ g  dt 
netim kavraminln iyice ozumsenmesi gerekir. 

0zel  kesimde kamu kesiminde oldugu kadar koklu bir denetim gele 
negimizin bulunmadigi agikardr. Denetinl standartlanna bu kesimin ihtiya 
CI bu bakimdan daha fazladu. 

Bu vurgulamalan yaparak, ulusal denetim standartlannin belirlenme 
si onerisini destekliyoruz. Ulusal denetim standartlmndan kamu ve oze 
sektijrii birlikte kavrayan standartlan kastettigimizde kugku yoktur. 

Muhasebe ve denetin~ ihtiyac~ 
4. Raporda muhasebe ve denetim hizmetlerine olrm talebin yeterince 

artmamasinin meslegin geligimini engelledig ifade edilmektedir. 

Bu tespite yiirekten katiliyoruz. 

Toplun~um~izda bu alanda var olan ihtiyaq talebe doniigmemigtir. fhti- 
yacin varligi ticari davalann goklugundan da bellidir. 

Muhase benin belli standartlara dayanmamasi, b;l~imsiz &g denetimin 
yoklu2:1 ticari davalan artmlg; dava siirecinde, deyim yerindeyse, bilirkigi- 
lik hegemonyasinin kurulmasina yo1 agmlgtlr. f~letmeler agisindan getirile- 
cek bir dl? denetim zorunlulu~u bir yandan davn saylsini azaltacak, diger 
ymdan da davalarln objektif bieimde sonu~landmlmasini saglayacaktir. 

Sorumluluk 
5. Raporda, muhasebeci ve deneteilerin yetersiz performanslanni 

gijsteren dava dosyalannin ve hukuki raporlarin eksikligi vurgulanmakta-. 
d ~ r .  

Muhasebecinin hukuksal. sorurnl~u!u~unun mevzuatimizda net 01ar'a.k 
i;;.:ir!rnmemesi onen?':: 5 r  eksikliktir. Ancak gu :~k::lyi da bclirt~nek:.. ya- 
rar v x d ~ r ;  iilkemizde her meslek iqin sorumluluk kerrrami yeterince gelig- 
mig ve yerlegmi~ de@ldir. Yani sorunun gene1 bir sorun olduCju gereeii;i unu- 
tulmamalid~r. 

5. Raporda, meslegin ve mesleki faaliyetlerin biS1iinmugluii;iinden soz 
edilmektedir. 

Ger~ekten meslek, hem oda olarak hem de kamu-ozel sektiir olarak 
boliinmugtur. 

Kamu ve 0zel  Sektor bolunmii~liiP;unun lusa donemde a ~ i l m a s ~  ~ o k  - - 
kolay degildir. Coziim meslegin geligmesine baglidir. ~eligme-birlegmeyi 
de beraberinde getirecektir. Onemli olan meslegin geligmesini saglayacak 
onlemlerin bir an once hayata ge~irilmesidir. 



Meslegin gene1 durumu 

6. Raporda mesleki ahlak kurallatlnln noksanligi belirtilmekte; ozel- 
likle denetim alanlnda mesleki egitim ve deneyimin yetersizliBne dikkat qe- 
kilmekte; yerli firmalann bilgi ve teknik destekten yoksun olmalan vurgu- 
lanmaktahr. 

Bu saptaq.alar d o m  olmakla birlikte bazi gerqeklerin varligi da go- 
zar& edilemez. Ozellikle karnu kesiminde bir mesleki gelenek ve belli dav- 
rani? bi~imleri olugmus; mesleki bir olgunluga erigilmigtir. Bu balamdan ye- 
ni metod ve tekniklere kolaylikla adaptasyon saglanabilir. 

~ lkemizde  kamu kesiminde ~aliganlann ozel sektore geqiglerinde za- 
man zaman birtaklrn yasal kolaylklann getirilmesi, qogu kiginin algla&gi 
gibi bunlara bir imtiyaz taninmasi amacina degil, kamudaki bilgi birikimi- 
nin ozel kesime transferini saglamak amacina yoneliktir. ~zel l ik le  son za- 
manlarda ozel sektorden kamu kesimine yonetici geqigleri de ivme kazan- 
migtn. Ayni gey muhasebecilik ve denetqilik meslegi iqin de geqerlidir. 

Bu goriiglerde bir oz savunma olarak algilanmamali; rapordaki tespit- 
leri hafife al&Bmiz biqimde anlagilmamalidn. Ancak do@ degerlendirme 
yapabilmek i ~ i n ,  bu gorii~lerin de alti qizilmelidir. 




