
BAŞLANGIÇ

Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları hak-

kında gelişimi ve günümüzdeki son durumun bir özetini yapmak, konuyla

ilgili olarak karşılaşılan ihtiyaçları ve güçlükleri ortaya koymak, konunun

taraflarını tanımlamak ve konuyu bir panel ortamında dinleyicilerle birlikte

tartışmaktır.

Bu çalışmada izlenen yol, öncelikle konuyla ilgili literatürü incelenmesi ve

bu konuda edinilen bilgi ve deneyimleri süzgeçten geçirilmesi şeklindedir.

Bu çalışma, XVIII. Türkiye Muhasebe Kongresinde yer alan bir panelde yer

alan bir bildirinin gövdesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma söz konu-

su panelde verilen sürede ele alınabilecek nitelikteki konuları kapsamaktadır.

PROFeSYONeL mUHASeBe meSLeĞİNDe TARAFLAR

Profesyonel muhasebe mesleği karmaşık ve çok boyutlu bir çevre içinde

icra edilen bir meslektir. Profesyonel muhasebe mesleğinin icra edilmesi ser-

best veya bağlı gibi çeşitli şekil ve ortamda icra edilir. Profesyonel muhasebe

mesleğinin icra edilmesinde imza sorumluluğu gerektiren ve gerektirmeyen

durumlar söz konusu olabilir.

Profesyonel muhasebe mesleği daha ziyade ihtiyacı olanlara ürettiği bil-

gileri sunar. Bu bilgiler finansal bilgiler olabileceği gibi bazen finansal olma-

yan bilgilere gereksinim duyulabilir. Devlet ve devletin kurum ve kuruluşları,

müşteriler, satıcılar, firma içinde çalışanlar ve yöneticiler, mevcut ve potansi-

yel yatırımcılar ve kredi verenler, genel anlamda kamu genellikle firma ile
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ilgili karar alma durumunda kaldıklarında bilgiye gereksinim duyarlar.

Dolayısıyla söz konusu kişi, kurum ve kuruluşlar, profesyonel muhasebe mes-

leğinin müşterisi durumundadırlar. Geniş açıdan bakıldığında profesyonel

muhasebe mesleği, firma ile ilgili bilgi gereksinimlerinin karşılanmasıyla top-

lumda değer yaratan bir meslek konumundadır. Bu nedenle de profesyonel

muhasebe mesleğini etkileyen taraf sayısı birden fazladır.

Firma sahipleri, yaptıkları yatırımın uzun süreli olmasını ve sürekli bir

şekilde kendilerine dönüş olmasını beklerler. Firmaya mali kaynak sağlayan-

lar, sağladıkları kaynakların getirileri ile birlikte kendilerine dönmesini bek-

lerler. Firmaya mal veya hizmet sunanlar, emek verenler, verdiklerinin karşı-

lığını zamanında ve eksiksiz olarak almak isterler. Devlet kendi payının doğru

hesaplanmasını ve zamanında kendine ödenmesini bekler.

Profesyonel muhasebe mesleğini etkileyen, profesyonel muhasebe mesle-

ğinden beklentileri olan bunların dışında da kurum ve kuruluşlar vardır.

Bunlar daha ziyade başkalarının haklarını korumak ve denetlemek amacıyla

faaliyet gösteren düzenleyici durumundadırlar. Sermaye Piyasası Kurulları,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulları bu gruba giren önemli örnek-

lerdendir.

Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu ile yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak

kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumu olarak

kurulmuştur. Temel görevi ve amaçları ise şunlardır:

• Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak,

• Tasarruf sahiplerinin, yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunması-

nı sağlamak,

• Ülkemiz sermaye piyasasının işleyiş kurallarını belirlemek,

• Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi

şekilde yararlanmalarını sağlamak,

• Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararları-

nı korumak,

• Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak.

Sermaye Piyasası Kurulu, bu amaç ve görevleri doğrultusunda zaman

zaman profesyonel muhasebe mesleği ve mensuplarından çok önemli katkılar
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beklemektedir. Çünkü sermaye piyasalarındaki toplumun tam olarak güveni-

lir biçimde bilgilendirilmesi profesyonel muhasebe mesleğinin finansal rapor-

lama ve denetim hizmeti ile mümkün olabilecektir.

Benzer şekilde ülkemiz bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlen-

mesi doğrultusunda, idari ve mali özerkliğe sahip bir şekilde oluşturulan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da profesyonel muhasebe mes-

leğini zaman zaman etki altında bırakmaktadır. Bankalarda mevduat şeklinde

toplanan kamusal nitelik arz eden fonların ihtiyaç sahiplerine kullandırılma-

sında profesyonel muhasebe mesleğinin finansal raporlama ve denetim hiz-

meti önem arz etmektedir. Bu nedenle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurulu profesyonel muhasebe mesleği ve meslek mensuplarından bu konuda

önemli destek beklemektedir.

Kuşkusuz en önemli etkileyen birim ülkemiz Maliye Bakanlığı, onun

kurum ve kuruluşlarıdır.

Ülkemiz profesyonel muhasebe mesleği kendi kendini düzenleyen (com-

mon law) bir yapıda değil, yasal olarak düzenlenen (legal law – code law)

şeklinde oluşmuştur. Bu nedenle bir yasası vardır. Bu yasanın yürütücü maka-

mı her ne kadar Bakanlar Kurulu olsa dahi, yasanın işleyişindeki yetkilerin

büyük bir bölümü Maliye Bakanlığı’na bırakılmıştır. Dolayısıyla ülkemiz

profesyonel muhasebe mesleği çoğu zaman Maliye Bakanlığının adeta vesa-

yeti altında gibidir.

mUHASeBe meSLeĞİ HİZmeTLeRİNDe ALGILANAN kALİTe
Ve GeRÇekLeŞeN kALİTe

Kalite nedir? Kalite dendiğinde karşımıza pek çok tanım çıkmaktadır. En

yaygın olanları, kusursuz veya eksiksiz olma veya kabul edilebilir sınırlar

içinde eksiklik ve kusur taşıma mükemmel olma veya amaca uygun olma şek-

lindeki tanımlardır.
Amaca uygunluk veya ihtiyaçları karşılama açısından yaklaşıldığında,

kalite tatmin yaratabilecek özelliklerin veya karakteristiklerin bir bütünü ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin ezik durumdaki bir kasa domates, salata-
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ya koymak için uygun olamayabilir, salça yapmak veya yemeğe koymak açı-
sından mükemmel olabilir.

Kalite ile ilgili hem objektif hem de sübjektif unsurlar ortaya koymak
mümkündür. Ölçülemeyen veya belli bir yüzde ile yaklaşılan his, tat, koku,
güzellik gibi gözlemlenebilen veya yorumlanabilen; huy, tutum, karakter gibi
insanlar tarafından sahip olunan unsurlar sübjektif unsurlardır. Ağır, hafif,
ince, kalın, sert, yumuşak gibi ölçülebilen veya sayılarla ifade edilebilen
unsurlar ise objektif unsurlar olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Kalite ile ilgili bir diğer boyut ise kişilerin algılaması ile ilgilidir. Bunu
gerçekleşen kalite ile algılanan kalite şeklinde sınıflandırmak ve ikisi arasın-
da her zaman bir fark olabileceğini unutmamak gerekir. Bu durum özellikle
soyut bir nitelik arz eden müşterilere sunulan hizmetlerde daha yaygın bir
şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Profesyonel muhasebe mesleğinin ürünü, müşterilerin isteği doğrultusun-
da hizmeti üretmek ve onlara sunmaktır. Muhasebe hizmeti, denetim hizmeti,
analiz hizmeti vb hizmetler hep soyut özellikler içermektedir. Dolayısıyla, ger-
çekleşen kalite ne kadar amaca uygun olursa olsun, söz konusu gerçekleşen
kalitenin müşteriler tarafından algılanması önemli olmaktadır. Bunun için pro-
fesyonel muhasebe meslek mensubu müşteri beklentilerini doğru zamanda ve
doğru bir biçimde algılayabilmeli ve ürünlerine buna göre sunabilmelidir.

Profesyonel muhasebe mesleği tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini
belirleyebilecek olan unsurları kısaca aşağıdaki sınıflandırmak mümkündür.

• Güvenilirlik (reliability); gerçekleştirilen performansta tutarlılık ve müş-
teriyi bağlı kılma.

• Cevap verilebilirlik (responsiveness); hizmeti sunmak için istekli ve
hazır durumda olma.

• Yetkinlik (competence); hizmeti ortaya koyabilmek için gerekli bilgi,
beceri ve deneyime sahip olma.

• Erişilebilirlik (accessibility); müşterilerin kolay bir şekilde erişimine
açık olma veya yaklaşılabilme.

• Naziklik (courtesy); nazik, kibar, saygılı, düşünceli ve dost olma.
• İletişim (communication); sürekli bir şekilde müşterileri onların anlaya-

cağı dilde bilgilendirme.
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• İnanılırlık (credibility), dürüst, inanılır ve güvenilir olma.

• Sağlamcılık/tutuculuk (security); şüphe, risk veya tehliken uzak olma.

• Anlama/bilme (understanding/knowing); müşteri ihtiyaçlarını tanıma,

anlama ve bilme.

• Somutlaştırma (tangibility); sunulan hizmeti somutlaştırma ve hissedile-

bilir kılma.

Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan unsurlardan herhangi birinde meyda-

na gelebilecek zafiyet, çok kaliteli bir şekilde sunulmuş muhasebe meslek men-

subunun bir hizmetinin kalitesiz bir şekilde algılanmasına neden olması mümkün

olabilir. Dolayısıyla, muhasebe meslek mensubu tarafından sunulan hizmetin

kalitesini güvence altına almak veya söz konusu hizmetin kalitesinin algılanması-

nı sağlamak, yukarıdaki unsurların tümünün sağlanmasına bağlı olabilir.

Profesyonel muhasebe meslek mensubu sürekli bir şekilde çok önemli

değişikliklere maruz kalan bir çevrede faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla

birlikte, profesyonel muhasebe mesleği günümüzde çok iyi bir iletişim bece-

risi ve üstün düzeyde teknik uzmanlık gerektirmektedir. Algılanan kalite

düzeyi yüksek olan bir hizmeti sunabilmenin temel koşulları arasında profes-

yonel muhasebe mesleği için dürüstlük, bağımsızlık, isteklilik, mesleki değer-

ler ön planda olması gerekmektedir.

kÜReSeLLeŞme Ve ULUSLARARASI STANDARTLAŞmA

Küreselleşme son yılların önemli moda kavramlarından biridir.

Küreselleşme dendiğinde karşımıza pek çok tanım, pek çok görüş çıkmakta-

dır. Küresel ilişkilerin yaygınlaşması, küresel ölçekte sosyal yaşamın organi-

ze edilmesi, küresel bilinçlenmenin yaygınlaşması, küresel toplum bilincinin

oluşması, ulusların, devletlerin, teknolojilerin ve piyasaların küresel boyutta

bütünleşmesi, birbirine bağlı kalmanın yaygınlaşması akla gelen tanım ve

görüşler arasındadır.

Küreselleşme ile kişiler, kurum ve kuruluşlar, uluslar ve devletler, daha

hızlı, daha detaylı, daha ucuz bir şekilde dünya çapında erişim sağlayabil-

mektedir. Küreselleşme dünya üzerinde önemli bir dönüşüme neden olmakta
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ve bu konuda adeta tarihsel izler bırakmaktadır. Küreselleşme ile yaratılmaya

çalışılan liberalleşme stratejisi gelişmemiş toplumlar ve fakir insanlar üzerinde

ekonomik bir kâbus gibi etki yapmaktadır. Küreselleşmeye kapitalizmin yeni

bir şekli olarak da görmek mümkündür. Finansal piyasaların küresel boyutta

büyümeleri ve küresel boyutta işlem yapılmasına olanak vermeleri küreselleş-

menin etkilerindendir. Sermaye piyasaları uluslar bir nitelik kazanmış ve aynı

zamanda büyümüştür. Bu oluşum, pervasızca gerçekleşmekte olan bir oluşum-

dur ve herkes tarafından görülebilir veya hissedilebilir niteliktedir.

Özetle, küreselleşme emperyalizmin günümüzdeki şeklidir. Küresel ser-

maye, küresel standartlarını da beraberinde taşımaktadır. Diğer bir ifade ile

uluslar arası hareket eden sermaye, hareket ettiği yerde kendi standardını ya

da uluslar arası standardı görmek istiyor. Aksi halde haklı bir şekilde hareket

etmekten çekiniyor.

Küreselleşmenin bir sonucu olarak günümüzde pek çok meslek, mal, hiz-

met, vb unsurlara uluslar arası standart getiriliyor. Örneğin, ISO 9001–16949

standardı ile ilgili sertifikası olamayan yan sanayici niteliğindeki küçük ve

orta ölçekli firmalarımız, otomotiv sektörüme mal satamıyor. CE sertifikası-

na sahip olmayan mallar, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilemiyor. Bunlar

sadece birkaçı. Bu örnekleri genişletmek mümkündür.

Profesyonel muhasebe mesleği uluslar arası standartlaşmadan en çok

nasibini alan mesleklerdendir. Verdiği hizmetlerden biri olan muhasebe ve

finansal raporlama standartlaşmada en önde giden oluşumlardan biridir. Bu

standartlaşma, ürüne yönelik bir oluşumdur. Profesyonel muhasebe mesleği-

nin icra edilmesi sonucu oluşacak ürünlerden biridir ve otuz yıldan fazla bir

süredir uluslar arası standarda bağlanmıştır ve günün koşullarına bağlı olarak

sürekli güncellenmektedir. Bu standartlaşma hem özel sektör işletmeleri için

hem de kamu kesimi işletmeleri için ayrı ayrı ortaya çıkmaktadır.

Profesyonel muhasebe mesleğinin kendisi de oldukça ağır standartlaşma

altındadır. Mesleğe giriş, meslekte ilerleme, mesleğin unvan ve yetkisini

alma, mesleği icra ederken sahip olunacak nitelik, tutum ve davranışlar, mes-

lekte sürekli gelişim, mesleğin çeşitli alanlarında uzmanlaşma uluslar arası

standartlaşmanın etkisi altında kalmıştır ve kalmaya devam etmektedir.
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Kuşkusuz bu tür standartlaşmalar, profesyonel muhasebe mesleğinin olu-

şumundaki ve işleyişindeki ihtiyaçlarda ve gereklerdeki uluslar arası farklı-

lıkların azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Henüz ülkemiz profesyonel muha-

sebe meslek mensupları için geçerli olmasa da profesyonel muhasebe meslek

mensuplarının kendi ülkeleri dışında da hizmet vermesinin yolunu açabile-

cektir.

IFAC – IAASB INTeRNATINAL AUDITING AND ASSURANCe
STANDARDS BOARD

IFAC Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 1977 yılında kurulmuştur.

Kurulduğu günden bu yana IFAC profesyonel muhasebe mesleğini güçlü kıla-

rak ve güçlü uluslar arası ekonomilerin gelişimine katkı sunarak toplum çıkar-

ları doğrultusunda faaliyet göstermektedir. IFAC bu faaliyetlerini bünyesinde

oluşturduğu, kurullar, komiteler ve çalışma grupları tarafından hazırlanan ve

yayınlanan bildiri, yönerge ve standartlar ile gerçekleştirmektedir.

IAASB Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları kurulu baş-

langıçta yani Mart 1978’de Uluslararası Denetim Uygulamaları Komitesi

IAPC olarak kurulmuştur. Başlangıçtaki çalışmaları daha ziyade finansal tab-

loların denetimi üzerinde olmuş ve bu çalışmalar Kanada, Almanya ve

Avustralya gibi ülkelerden kabul görmüştür. Nitekim diğer gelişmiş ülkelerin

bu tür çalışmaları zaten mevcuttur. Gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde

gerekse Birleşik Krallık topluluğunda geçerli yönerge ve standartlar söz

konusudur.

IAPC’nin yayınlanan ve uygulamaya konan çalışmaları 1991 yılına kadar

bildiri (paper) ve yönerge (guideline) düzeyinde kalmıştır. IAPC ilk standar-

dını 1991 yılında yayınlamıştır. Böylece günümüze kadar gelen ve ISAs şek-

linde kısaltılan International Standards on Auditing yaşama geçirilmeye baş-

lanmıştır.
IAPC’in adı değiştirilerek 2002 yılında IAASB’e dönüştürülmüştür.

IAASB’nin günümüz itibariyle vizyonu uluslar arası toplum çıkarları doğrul-
tusunda adapte edilebilecek veya uygulamaya konulabilecek denetim ve
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güvence hizmetleri ve diğer hizmetler ile ilgili uluslar arası denetim standart-
larını geliştirmek ve yayınlamaktır. Kuşkusuz bu standartlar, yukarıda değinil-
diği gibi küreselleşmenin bir ürünüdürler. Bu standartların temel hedefi, yatı-
rımcıları diğer bir ifade ile kaynak sahiplerini korumak, bu konuda ulusal veya
yerel standart yayınlayıcı veya düzenleyici kurumlara rehberlik etmektir.

IAASB tarafından gerçekleştirilen önemli çalışmalardan biri son yıllarda
tamamlanan “basitleştirme” veya “sadeleştirme” (clarity) projesi olmuştur.
Günümüze kadar yayınlanan bildiri, yönerge ve standartlar tekrar gözden
geçirilmiş, anlaşılırlığının arttırılması ve diğer dillere çevirinin kolaylaştırıl-
ması açısından basitleştirilmiştir.

IAASB tarafından günümüze kadar 1 adet kalite kontrol üzerinde standart
yayınlanmıştır. (Quality Controls for Firms that Perform Audits and Reviews
of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services
Engagements.) Bu standart muhasebe ve denetim firmalarının yaptıkları
denetim faaliyetleri, finansal raporlama hizmetleri ve bunların dışındaki diğer
hizmetleri gerçekleştirilmesinde kalite kontrol sisteminin oluşturulması ve
işletilmesi ile ilgili sorumluluklarını içermektedir.

IAASB tarafından geliştirilerek yayınlanan diğer standartları ise aşağıda-
ki gibi gruplandırmak mümkündür:

• Tarihi finansal bilgilerin (finansal tablo ve dipnotlarının) denetlenmesi
ile ilgili Uluslararası Denetim Standartları (International Standards on
Auditing – IASs)

• Tarihi finansal bilgilerin gözden geçirilmesi ve yorumlanması ile ilgili
Gözden Geçirme Sözleşmeleri Üzerine Uluslararası Standartlar (International
Standards on Review Engagements – ISREs)

• Tarihi finansal bilgilerden ziyade herhangi bir konudaki bilgilenmeyi
güvence altına alacak hizmetler ile ilgili Güvence Altına Alma Sözleşmeleri
Üzerine Uluslararası Standartlar (International Standards on Assurance
Engagements – ISAEs)

• Profesyonel muhasebe meslek mensupları tarafından sunulan diğer ilgi-
li hizmet sözleşmelerine uyulacak esasları içeren Diğer İlgili Hizmetler
Üzerine Uluslararası Standartlar (International Standards on Related Services
– ISRSs)
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Ayrıca IAASB tarafından yukarıda belirtilen standartların uygulamaya

konması doğrultusunda geliştirilmiş ayrıca uygulama yönergeleri ve tebliğler

de söz konusudur.

OYUN TeORİSİ Ve SON SÖZ

Pek çok bilim insanı bin dokuz yüz kırklı ve elli yıllarda oyun teorileri ile

ilgilenmişlerdir. Bu konuda ekonomi alanında sekiz oyun teorisyeni Nobel

Ödülü’ne layık görülmüştür. Oyun teorisi uygulamalı matematik biliminin bir

dalı olarak ortaya çıkmıştır ve sonraları sosyal bilimlere, özellikle ekonomi

alanına uygulanmıştır. Eşit koşullara sahip olan oyuncuların geliştirdikleri

stratejilerle oyun oynanır ve sonuca gidilir. Genellikle bir taraf kaybeder,

diğer taraf kazanır. Aynı anda iki tarafın kazanması söz konusu değildir.

Bazen berabere biten oyunlar da olabilir.

Yaşayan her organizmanın en temel amacı yaşamdaki olumlu unsurları en

çoklamak, olumsuz unsurları en aza indirgemektir. Uzun ve mutlu ömür, bol

kazanç, iyi bir servet, yaşayan her kişinin amaçları arasındadır. Güne başlayan

her bir birey, o günü ve sonrasını hep kazançlı geçirmek ister. Hiç kimse bugün

ben kaybedeyim diye güne başlamaz. Dolayısıyla birer birey olarak hepimiz,

bir tiyatro oyunu olarak görebileceğimiz bu yaşam sahnelerinde birer oyuncu

olarak rol yapıyoruz. Sonuçta bazen kaybediyor, bazen kazanıyoruz.

Küreselleşme oynanan oyunu, küresel hale getiriyor. Küreselleşmenin bir

sonucu olarak karşımıza çıkan uluslar arası standartlaşma bir amaç mıdır,

yoksa bir araç mıdır, iyi düşünmek gerekir.

Amaç ise niçin?

Araç ise ne için?
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