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Muhasebenin Tantmr ve onemi 
Muhasebe, igletmelerarasi karglllkli iligkiler ve igletmeiqi olaylar ne- 

deniyle ortaya qikan deger hareketlerini kaydeden, siniflandlran ve anlamli 
bir biqimde ozetleyerek, vanlan sonuqlan yorumlayan ve boylece igletme il- 
gililerine amaqlanna uygun yararli bilgiler saglayan bilimdir. 

Muhasebeye oneminden otiirii "ijletmenin dili" ya da "igletmenin si- 
nir sistemi" denilmektedir. Hatta ban yazarlar daha da ileriye giderek, mu- 
hasebeyi igletmenin "do la~~m sistemi" olxak adlandmaktadxlar. Gerqek- 
ten, insan vucudundaki besinler dolagim sistemi aracili%iyla organlara nasil 
ulagiyorsa igletmelerde de ilgililerin ihtiyaq duyduklan bilgiler muhasebe 
sistemi araciliglyla saglanir. Muhasebenin onemi sadece giiniimuzde degil, 
qok eski zamanlarda da mevcuttu. ~ rneg in ,  1363 yilinda Abdullah Puser 
Muhamrned bin Kiya el Mazenderanin yazcfigi Risale-i Felekkiye "Kitabus 
Siyagat" ad11 eserde muhasebenin onemi goyle belirtilmektedir : "Giizel ve 
tesirli konujanlarla, kalem erbablnca, muhasebe fenninin difer yiiksek ve 
en degerli fenlere nishetle daha gerefli old~ig'zinda ittifak edilmektedir. 

~ l k e  ve devlet ijleri ile iilkenin ihtiyaglar~, hesap klirall olmadlkga 
yiiriimez ve bat11 olur. Maliyenin gelir ve giderlerinde kalem hakim olmaz, 
onlarrn dogru yuriitiilmesine yarayacak hesap aplmazsa, bu igler krsa za- 
manda bozulmaya yiiz tutar. 

Kurals~z ve ehik hesabln devlet ijlerincie ne kactnr bozukl~lg'a yo1 aC- 
ngt wikardzr. Bu sebeple ileri gelen hakimler ve biiyiik akiller, muhasebe il- 
minin temelinin koyulmasl, her is igin o ije gore hesap aglmasz ve kuszisi 
kural koyulrnasl esaslarlnda ittifak ettiler" denilmektedir. 

IGsaca, iyi bir muhasebe, igletrnenin yonetim ve geligmesi iqin onemli 
bir araq, kotii ve diizensiz bir muhasebe, igletrnenin batrnasini qabuklagbran 
onemli bir silahtir. Bu anlarnda iyi muhasebe, yonetim ve geligtirme araci, 
kotii muhasebe ise bozma, yok etme silahid~r. 

--------------- 
(*) Vergi Haftas dolay~siyla 24 Mart 1992 tarihinde Trabzon Defterdarllglnca dii- 

zenlenen panelde sunulan bildiridir. 



Muhasebenin araG ya da silah olugu, iilke iktisadi iqin de ge~erlidir. 
Muhasebenin 6zellikZer-i : 
Bu konuda yapilrmg bir aragtumaya gore bir muhasebecide aranan en 

onemli ozelligin do&-uluk ve diiriistliik oldugu tespit edilmigtir. Bundan 
sonra aranilan ozellikler ise gene1 ve haberlegme yetenegi olarak belirtilmig- 
tir. Bir muhasebeciyi meslek mensuplanndan aylran en onemli ozellik, onun 
rakamlarla u$$agmasini seven, sayilara yatkin bir kigi olmasidir. Sayilara 
yatkin olmayan bir muhasebeci kulagi pasli bir miizisyen gibidir. 

Aynca, Kutadgu Bilig de muhasebecinin ozellikleri goyle siralan- 
maktadir : "Muhasebecini ~ o k  do@, itimat edilir, iyi ve diiriist olmasz la- 
zzm. Gozii tok, tavzr ve karakteri giivenilir olmalz. Akzllz olmasznzn yanznda 
haya sahibi bulunmalz. Her tiirlii i~lem kagzda gegirilmeli, akla giivenilme- 
meli, kayda gegirilmeli" denilmektedir. 

fktisadi aqidan ileri iilkelerde muhasebeci ilgi ve say@ goriir, iktisadi 
aqidan geri ve geligmekte olan iilkelerde muhasebeci agagilanir, dahasi mu- 
hasebeci, muhasebeci oldugunu soylemeye bile utanlr; kendine meslegine 
oziine uymayan sanlar yalugurrr. 

Tiirkiye'de muhasebeciye ilgi ve saygi azalrmg ve onem verilmez ol- 
dugundan, bir yandan igverenlerce muhasebeciye katip gibi kii~iiltiicii san- 
lar verilirken, ote yandan serbest ~aligan muhasebeciler de kendilerine mu- 
hasebe uzmani, eksper muhasebecisi gibi sanlar yakigtirmaktadirlar. 

fnsan, konumuz aqisindan muhasebecinin tutum ve davraniglannin 
hesabini verecegine inan&@ oranda olqiilu, dengeli, hoggoriilii ve ozgiirdiir. 
Bu dlqiide, insanliga, bulundugu organizasyona, topluma ve iilkeye yararli 
olur. 

Bu kadar onem verilen muhasebecinin yapti@ iglemlerden dolayi Ser- 
best Muhasebecilik, Serbest Mali Miigavirlik ve Yeminli Mali Miigavirlik 
Kanunundan onceye kadar hukuken sorumlu tutulmasi diigiinduriiciidiir. 
Ozellikle vergi hukuku a~isindan muhasebecinin hata ve suqlm, igletmeye 
aittir. fgletme ilgilileri hatanin muhasebeciye ait olduDnu ispatla vergisel 
sorurnluluktan kurtulamazlar. Bu duruma iirnek T'fK Md. 67 gosterilebilir. 
Ancak, bazi kanunlarda belirtilmemesine ramen  insan olarak muhasebeci- 
nin kaynaklann ve tiiketicinin korunrnasi ile vergisel alanda sosyal sorumlu- 
1ugu vardlr. 

Vergi Bilincinin Gel@tirilmesinde Muhasebecinin Rolii 

Cagdag vergilemede en etkin yol, beyan usuliidiir. Bu usul miikellefle- 
rin kendi kendilerini vergileme usulii olarak da adlamlmaktadlr. Bu usu- 
liin dayanak noktasi, miikellefin vergi kargisindaki durumunu en iyi kendisi- 
nin belirleyecegidir. Ancak, beyan usuluniin bagmli olmasi, genig o l~ude  
miikellefin vergi bilincine ve idarenin mukelleflere ait bildirimlerin dogru- 



lugunu aragtmada gosterecegi baganya baglidir. Vera idaresinin, sayilan 
giiniimiizde milyonlarla ifade edilen miikellefleri teker, teker ele alip incele- 
yemeyeceD gergegi goz oniinde bulunduruldugundan, burada en onemli g i i  
rev mukelleflere diigmektedir. Buna gore, baganll bir vergilemenin temel 
garh, mukelleflerdeki vergi bilincinin geligtirilmesidir. Ancak, miikellefler- 
deki vergi bilincinin geligtirilmesi, sadece miikellef agisindan ele alinacak 
bir konu deBldir. Cunkii, miikellefler vergiye iligkin iidevlerini $0; ou zarnan 
tek baglanna yerine getirecek durumda degildirler. Miikelleflerin biiyiik bir 
boliimii, vergiye iligkin odevlerini yerine getirmede muhasebeciye ihtiyaq 
duyarlar. 

Guniimiiz toplum hayatinda, ekonomik ve teknik geligmelere paralel 
olarak, birgok meslek dalinda oldugu gibi muhasebecilik meslegide geligmig 
ve bugiin artik bu meslek ozel bir oaetime, tecriibeye ve uzmnnlagmaya ihti- 
yaq gosteren bir meslek haline gelmigtir. Bu meslegin onemini ve geregini 
kavrayan ulkeler, bu meslege iligkin kanuni duzenlemeleri bundan yaklagik 
yiiz yil once yapmig bulunrnaktad~rlas. ~ lkemizde ise, bu meslegin onetni 
oldukqa geq kavranmg ve meslege iligkin kanuni diizenleme bundan bir kaq 
yil once yapilmigtlr. Ancak, kanunu qlkmig olrnasina ragmen, iilkemizde bu 
meslek tam anlamiyla iglerlige kavugmug degildir. Oysa, gelignlig iilkelerde 
serbest muhasebeciler vergi mukelleflerinin kayit ve hesaplanni incelemek 
mali tablolmni onaylam'ak gibi onemli bir karni~ hizmeti gormektedirler. Bu 
suretle devlet, kendi memurlarl aracili; c r i  y la miikellefleri denetlemenin mali 
kiilfetinden kurtulmaktadu. Bu tur denet~mler, vergi beyannrttnesinin veril- 
mesinden once yapilmakta ve beyannamenin ekleri olan bilanqo, kar ve z,uar 
hesabi ve oteki tablolann onaylanmasi geklinde olmaktadlr. 

Serbest muhasebecilere sorumluluk verilmesi halinde, miikellefle 
vergi idaresi arasinda adeta araci konumunda olan muhasebeci vergi bilinci- 
nin yerlegmesinde biiyiik katkilar saglayacaktu. Bu sayede vergi giivenligi 
artacak, vergilemeden beklenen ama~lar  daha kolay ger~eklegecektir. 

Vergi miikellefi genellikle muhasebecisi araciligiyla, verecegi vergi- 
nin matrahlni belirler, yani verginin tarhini yapar, bir beyanname ile uyurn 
saglar, vergiyi iidemesi gereken safhaya getiir yani tahakkuk ettirir ve vergi 
dairesine oder. Goriiliiyorki, verginin matrahi, tarhi, tahakkuku, dahasl 
iidenmesi, muhasebeci ile gok yakindan iligkilidir. 

o te  yandan muhasebeciler vergi toplamada kendilerine biiyiik gorev- 
ler diigen meslek mensuplandlr. Aksine, isletmenin iidemesi gereken vergi- 
lerin hig iidenmemesi ya da eksik iidemesine yardmci olan muhasebeci, as- 
linda milli ekonomiye, hatta topluma kotiiliik yaptigin1 bilmelidir. Muhase- 
becinin Myle bir davranigi, aslinda vergi kaprnaana yardmcl oldugu iglet- 
mesinin de aleyhindedir. Ciinkii, bu tiir davranigin yaygin oldugu iilkelerde, 
devlet para basma yolu ile vergi toplarna yoluna gider ki bu da son derece sa- 
luncali bir davranigtir. 



Son ylllarda, Maliye ve Gumriik BakanhB vergi miikelleflerine k q i  
hasim bir tavlrdan uzlagan ve itilafa dugmek istemeyen bir tavra girrnigtir. 
Bu nedenle, mukelleflere bir qok avantajlar saglayan kanuni degigiklikler 
yapilrmgtlr. Bu degigmelerle geqmigte yapilan hatalar ortadan kaldinlarak, 
mutegebbis ve yoneticilere daha rahat hareket etme imkanlan verilmek is- 
tenmigtir. Bununla birlikte bundan once yapilmig hatalann devam etmeye- 
cegi de beklenmektedir. 

Gerqekten Maliye ve Gumriik Bakanligi ile mukellefler arasinda bu 
bahar havasinin devam edebilmesi iqin igletme sahip ve yoneticilerinde 
onemli zihniyet degiyikliklerinin olmasi gereklidir. rgletme dig1 bir pkar 
grubu olarak devletin, igletrne kargisindaki durumu, abartilmadan diger qi- 
kar gruplanndan farkli olarak ele alinmalidir. Muhasebeyi sadece kanuni 
zorunluluklan yerine getirmek iqin kabul eden bir anlayigtan uzaklagilarak 
bilgi almak ve kararlarda kullanilmak amaciyla var olan bir kontrol ve plan- 
lama araci olarak giirmek gereklidu. Bununla devlet ve vergi miikellefi ara- 
sindaki itilaflara yo1 aqan giivenilmez muhasebe bilgi anlayigi da ortadan 
kalkacaktir. 

rktisat aqidan ileri iilkelerde vergi kanunlan ile muhasebe arasinda 
qok yalan iligki ve uyum vardr. Hatta, bu ulkelerdeki muhasebenin norm ve 
standartlan vergi kanunlanndan once belirlenir. Aynca, yine bu iilkelerde 
vergi mukellefi ya da muhasebeci kadar, vergi dairesi memur ve yetkilileri 
de muhasebeyi iyi bilmek zorundadirlar. 

Cagdag vergilemede en etkin yontem olan beyana dayali vergilendir- 
menin en buyuk destekleyici unsuru olan muhasebecilik mesleginin birqok 
ulkede oldugu gibi iilkemizde de istenilen diizeye gelmelidir. Yiikumliilerle 
daha yakin igbirligine girmek ve gerektiginde onlar iqin egitici faaliyetler 
duzenlemek etkin bir vergi bilincinin temel prtlanndandi. Ancak, bu suret- 
le vergilemede beklenen mali, ekonomik ve sosyal fonksiyonlar geqeklese- 
bilecektir. 

Tiirkiye'de vergi kanunlan, muhasebenin dogal kanunlan, igletmenin 
muhasebe diizeyi, yukumlu ve sorumlulann ahlak, kultur ve bilgi diizeyi, 
uygulanabilirlig ve daha birqok etken gozoniinde bulundurulmaksizln, yal- 
niz maliye aqisindan ve maliyecilere, tiiccar ve sanayici temsilcilerinin go- 
riigleri domltusunda diizenlenmemelidi. 

Vergi kanunlan, iilkenin geqeklerine uygun basit ve kolay anl~ilabi- 
lir bir biqimde yapilmalidlrlar. Aynca konan istisna, muafiyetler ve qegitli 
oranlar da kolayllkla anlagilmalidlr. 
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