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PROFESSION

Doç.Dr. A.R Zafer SAYAR1

Muharrem KARATAŞ2

ÖZ
Günümüzde dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içerisindedir. Dün-

ya ekonomisindeki ve teknolojideki hızlı gelişim ve dönüşüm ile küreselleş-
menin bir yansıması olarak işletmelerin faaliyetleri ve gerçekleştirdiği finansal 
işlemler eskiye nazaran çok karmaşıklaşmıştır. Bunun neticesinde yeni finansal 
ve politik krizler yaşanmakta, yaşanan bu krizler neticesinde ise yeni süreçler, 
oluşumlar ve düzenlemeler gündeme gelmektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle, 
özellikle muhasebe mesleği de son yıllarda hızlı bir gelişim, değişim ve dönü-
şüm sürecine girmiştir. Dolayısıyla, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarının 
farklılaşması finansal raporlama uygulamalarının değişikliğe uğraması sonucu-
nu doğurmuştur. Bu çerçevede, bağımsız kişilerin denetiminden geçmiş finan-
sal tablolar her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.  Tüm bu gelişmeler 
ışığında, meslek mensuplarının uluslararası gelişmeler ve yeni TTK kapsamın-
da başta muhasebe ve denetim alanlarındaki yeni düzenlemelere uyum sağla-
maları, geleceğe yönelik yol haritalarını çizmeleri ve mesleki uzmanlaşmaları 
büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim, Muhasebe 
Mesleği, Mesleki Uzmanlaşma, Yeni Uzmanlık Alanları, Kurumsallaşma

ABSTRACT
Today, the world is in a process of rapid change and transformation. With 

the rapid developments and changes in technology and world economy, and 
as a reflection of the globalization, business activities and its financial tran-
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sactions have become more complex than before. Due to these developments, 
new financial and political crises are being experienced and the new processes, 
establishments and regulations are come up as a result of these crises. With the 
impact of these developments, especially the accounting professionis in a rapid 
process of improvement, change and transformation in recent years.That is why; 
financial reporting practices have been changed by the variation of the needs of 
external users (financial statement users). In the light of all these developments, 
members of the profession adapt to the new regulations particularly in the fields 
of accounting and auditing, and draw a road map for the future is of great impor-
tance for professional fields.

Keywords: Financial Reporting, Independent Auditing, Professional Ac-
countancy,Professional Specialization, New Specialties, Institutionalization

GİRİŞ
Günümüzde dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içerisindedir. Bu hızlı 

değişim ve dönüşüm yeni finansal ve politik krizleri ortaya çıkarmakta, yaşanan 
bu krizler neticesinde ise yeni süreçler, kurumlar ve düzenlemeler gündeme gel-
mektedir.Bu gelişmelerin etkisiyle, özellikle muhasebe mesleği deson yıllarda 
hızlı bir gelişim, değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. 

Son çeyrek asırda yaşanan finansal krizler, ilk olarak finansal raporlamanın 
ve denetimin yetersizliklerini gündeme getirmiş, sonrasında tekrarlayan çalkan-
tılı olaylar ise bunların kalitesinin artırılmasını ve denetimin gözetiminin sıkılaş-
tırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Gelinen noktada finansal raporlama ve denetim daha etkin, şeffaf ve güvenilir 
kurumsal raporlamayı elde etmeye, böylece daha bilinçli yatırım kararları sağlamaya 
doğru yönelmektedir. Bu nedenle, muhasebe meslek mensupları hem kurumsal ra-
porlama hem de denetim ve güvence hizmetlerindeki kaliteyi artırmaya yönelik bir 
yaklaşım benimsemelidirler. Kaynakların en verimli ve etkin şekilde dağıtılmasına 
imkân tanıdığından, bu yaklaşımın işletmenin paydaşlarının ve dolayısıyla bir bütün 
olarak toplumun tamamının faydasına olacağı çok aşikârdır (FEE, 2014:4).

Tüm bu gelişmelerin bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde, bireysel 
olarak hizmet sunan muhasebeciler ve küçük muhasebe büroları, hem düzenle-
melerin önemli ölçüde yoğunlaştığı ve sıkılaştığı hem de müşterilerin daha ka-
liteli ve farklı hizmetler almak için sürekli artan talepleriyle dolu olan bir pazar 
içerisinde mücadele edeceklerdir (CPA Australia, 2014:1).
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Bazı meslek mensupları; vergi ve mevzuata uyum gibi geleneksel alanlarda 
hizmetler veren önemli firmalar kurarken, bazıları ise başta bağımsız denetim 
olmak üzere şirket derecelendirme ve değerleme, kurumsal yönetim ve derece-
lendirmesi, adli muhasebecilik, sistem ve süreç ile hile denetimi, entegre rapor-
lama, vergi risklerinin değerlendirmesinin yanı sıra eğitim, finansal planlama 
ve yeni finansal raporlama uygulamaları ile ilgili danışmalık yapma gibi katma 
değeri yüksek hizmetlere yöneleceklerdir.

Çalışmamızın amacı, son dönemlerde yaşanan gelişmelerin ve dönüşümün 
muhasebe mesleğine olası etkilerini ve özellikle de muhasebe mesleğinin yeni 
uzmanlık alanları olmak üzere, meslek mensuplarını bu süreçte nelerin bekle-
diğini ve meslek mensuplarının yaşanan gelişmelere ayak uydurabilmeleri için 
neler yapmaları gerektiğini ortaya koymaktır.

Bu amaçla, çalışmamızda ilk olarak bağımsız denetim alanında yaşanan 
uluslararası ve ulusal gelişmeler kısaca açıklanacak, bunların muhasebe mes-
leğine etkileri ile yeni iş alanlarına değinildikten sonra finansal raporlama ile 
ilgili gelişmeler ve muhasebe mesleğine etkileri ile yeni iş alanları ele alınacak 
olup, son olarak uzmanlaşma, farklı ve yeni uzmanlık alanlarıile kurumsallaş-
maya duyulan ihtiyaç incelenecektir.

2.  BAĞIMSIZ DENETİM ALANINDA YAŞANAN ULUSLARARASI 
VE ULUSAL GELİŞMELER, BUNLARIN MUHASEBE MESLEĞİNE 
ETKİLERİ İLE YENİ ALANLAR

2.1 Bağımsız Denetim Alanında Yaşanan Gelişmeler ve Kamu Gözetimi 
Sistemi

Güvenilir olmayan bilgilere dayanılarak alınacak ekonomik kararlar, kay-
nakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına engel olmakta, bunun so-
nucunda finansal bilgi kullanıcıları başta olmak üzere toplumun her kesimi za-
rara uğrayabilmektedir. Bu açıdan, ekonomik karar alıcılar finansal bilgilerin 
güvenirliğine ilişkin bağımsız güvenceye ihtiyaç duymaktadırlar. Söz konusu 
güvencenin sağlanmasına ilişkin uluslararası uygulamalar ve düzenlemeler 
uyarınca kabul gören genel yöntem, finansal bilgilerin bağımsız ve güvenilir 
kişiler veya kuruluşlar tarafından denetlenmesidir (Karataş, 2014:124).

Son global finansal krizde yaşanan çalkantılı olaylar güvenilir ve dolayısıyla 
yüksek kaliteli finansal raporlamaya olan ihtiyacı artırmış ve bunları sağlamak 
üzere kaliteli denetimin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır (IFAC, 2014:4).Ay-
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rıca, işletme faaliyetlerinin ve gerçekleştirdiği işlemlerinin daha karmaşık hale 
gelmesi ve finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarının farklılaşması finansal ra-
porlama uygulamalarının anlaşılabilirliğinin azalmasına yol açmış olup bağım-
sız denetimden geçmiş finansal tablolar her zamankinden önemli hale gelmiştir 
(Karataş, 2014:124).

İşte bu noktada, geçmişte yaşanan bazı olumsuz tecrübeler neticesinde, ba-
ğımsız kişiler tarafından gerçekleştirilen bu denetimlere, diğer bir üçüncü tara-
fın güvence vermesi gündeme gelmiştir. Bu durum ilk kez ABD’de tartışılmaya 
başlanmıştır. Sonrasında AB başta olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde gündeme 
gelen denetime güvence verilmesi olgusu, günümüzde gelişmekte olan ülkelerde 
de uygulama alanı bulmuştur. 

Bu güvence verme sistemine genel olarak kamu gözetimi adını verilmektedir. 
Bu işlevi yerine getiren kurumların adındaki kamu ibaresi yalnızca devleti ifade 
etmek için kullanılmamaktadır. Daha geniş bir kavram olarak, işletme ve dene-
timini gerçekleştirenler dışındaki tüm paydaşları ve tarafları ifade etmek üzere 
kullanılmaktadır.

Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelere paralel olarak, Ülkemizde de6102 
sayılı Yeni TTK ile ticari yaşamın kuralları yeniden ve çağdaş bir yaklaşımla ta-
nımlanmış olup şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenilirlik açısından şirketlerdeki 
murakıplık uygulamasından vazgeçilerek bağımsız denetime geçiş yapılmıştır. 
Bu geçişle birlikte, gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan Ülkemizde-
de şirketlerin daha şeffaf kurumsal yönetim ilkeleriyle çalışması ve dolayısıyla 
küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanmıştır. Diğer taraftan; dünyada ya-
şanan bu gelişmeler ışığında, Ülkemizde de 6102 sayılı TTK hükümleri çerçeve-
sinde Kamu Gözetimi Kurumu kurulmuştur (Karataş, 2014:124).

2.2 Bağımsız Denetim Alanında Yaşanan Gelişmelerin Muhasebe Mesle-
ğine Etkileri

Dünya uygulamalarına bakıldığında, bağımsız denetim faaliyetini yürüte-
bilmenin temel koşulunun o ülkedeki meslek örgütünden mali müşavirlik veya 
muhasebecilik ruhsatının alınması olduğu görülmektedir. Bunun dışında aranan 
mesleki tecrübe ve staj gereklilikleri ülkeden ülkeye benzerlikler ve farklılıklar 
gösterebilmektedir.

Ülkemizde de Yeni TTK uyarınca bağımsız denetçinin,3568 sayılı Kanuna 
göre ruhsat almış YMM veya SMMM unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi Ku-
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rumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye 
şirketi olabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, bağımsız denetim ve bağımsız denetçilik olgusu sadece halka açık 
ve kamusal sorumluluğu olan şirketler için değil, kamu kesimi dahil tüm özel 
sektör işletmelerini, vakıfları, dernekleri, kooperatifleri yani üçüncü sektör ola-
rak adlandırılan sivil toplum örgütlerini de kapsar şekilde genişlemekte, toplu-
mun her kesimi eskisinden daha çok şeffaflık ve hesap verilebilirlik aramakta-
dır (Sayar, 2010:29).

Söz konusu gelişmeler, bağımsız denetim kavramının önemini artırmakta ve 
meslek mensuplarının bu alana yönelmelerine neden olmaktadır.Yeni düzenle-
meler sonrası bağımsız denetimin artan önemi ve bağımsız denetim, muhasebe 
mesleğinin açılım alanlarından belki en fazla gündemde olanı ve bilinenidir 
(Sayar, 2010:29).

Bu itibarla, meslek mensuplarının öncelikle yeni TTK ve uluslararası geliş-
meler kapsamında başta muhasebe ve denetim alanlarındaki yeni düzenlemele-
re uyum sağlamaları gerekmektedir. Bunun için, geleceğe yönelik yol haritala-
rını çizmeleri ve mesleki uzmanlaşmaları büyük önem taşımaktadır.

Diğer taraftan; bağımsız denetim alanındaki bu fırsatın her an bir tehdide 
dönüşebilme ihtimali bulunmaktadır. Zira, küreselleşmenin yarattığı hizmetler 
serbestisi bir fırsat olduğu kadar aynı zamanda bir tehdittir. Örneğin, AB ça-
tısı altında “tek pasaport ilkesi” uygulanmaktadır. Tek pasaport ilkesine göre 
mesleki hizmetlerde mütekabiliyet esası geçerlidir. Buna göre; yerli bir meslek 
mensubumuz AB üyesi herhangi bir ülkede mesleğini icra edebilecektir. Benzer 
şekilde, yabancı bir meslek mensubu da ülkemizde mesleki faaliyette buluna-
bilecektir. Bu durum rekabetin ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşınması 
anlamına gelmektedir. Yoğun rekabet ortamında donanımlı olan meslek men-
supları ve bağımsız denetçiler önemli bir rekabet avantajına sahip olacaklardır 
(Sayar, 2010:30).

2.3 Bağımsız Denetim Uygulamalarının Muhasebe Mesleğine Yeni 
Alanlar ve Uzmanlıklar Açması

Bağımsız denetim, muhasebe meslek mensupların tarafından belki en fazla 
gündemde olanı ve bilinenidir. Özellikle muhasebe meslek mensubu olmak is-
teyen yeni mezunların en çok yöneldikleri alanların başında bağımsız denetim 
gelmektedir. 



ÇÖZÜMM
AL

İ

18
OCAK - ŞUBAT

Ancak, muhasebe mesleğinin yeni açılım alanları bağımsız denetim ile sınırlı 
değildir. Yukarıda belirtilen gelişmeler ışığında bağımsız denetimin ve kalitesi-
nin arttırılmasına yönelik olarak ülkeler bazında yapılan yoğun ve sıkı düzenle-
meler, şirketler tarafından başta iç denetim ve iç kontrol sistemleri olmak üzere 
yeni sistemlerin ve komitelerin kurulmasını, varlıkları ve şirketleri ile ilgili de-
ğerlemeler yaptırmasını, kurumsal yönetim uygulamalarına yönelmelerini, çe-
şitli konularda danışmanlık almalarını ve kredibilitelerini ölçtürmeleri gibi yeni 
hizmetlerin talep edilmesini tetiklemektedir.

Ayrıca, kamu gözetimi otoritelerinin kalite güvence incelemeleri kapsamında 
denetim firmalarının kalite kontrol sistemlerinin oluşturulması ve izlenmesi için 
bu alanda tecrübeli olan bağımsız denetim firmalarından ve bağımsız denetçiler-
den hizmet satın alınması son dönemde ülkemizde de kalite güvence inceleme-
lerinin başlamasıyla gündeme gelecektir.

Özellikle denetim uygulamalarının kalitesinin arttırılmasını teminen ulusla-
rarası standartların uygulamasının yaygınlaşması ile “varlık” ve “şirket” değer-
leme kavramlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Uluslararası Finansal Ra-
porlama Standartlarının temel değerleme kavramlarından birisi olan “gerçeğe 
uygun değer” kavramına dayalı olarak finansal durum tablolarında değerleme 
yapma ihtiyacı, başta “Gayrimenkul Değerlemesi”, “Patent Değerlemesi”, 
“Marka Değerlemesi” ve “Şerefiye Değerlemesi” kavram ve uygulamalarını 
özel bir uzmanlık haline getirmektedir (Sayar, 2010:30).

Benzer şekilde şirketlerin birleşme, devralma ve bölünme gibi yeniden ya-
pılanmalarına yönelik uygulamalar “Şirket Değerlemesi” kavram ve uygulama-
larını yeni bir alan olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu uzmanlık alanlarının ortak 
yönü, hesaplama ve incelemelerinde muhasebe verilerinden hareket etmeleri ve 
muhasebeye dayanmalarıdır. Örneğin, bir şirket değerlemesi yapabilmek için 
uluslararası denetim standartlarına uygun olarak denetlenmiş ve uluslararası fi-
nansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış finansal tabloları esas 
almamız bir ön şarttır. O halde bu yeni alanların tamamı muhasebe mesleğinin 
türevi olan yeni iş alanlarıdır. Bu alanlara meslek mensuplarının ilgi göstermesi, 
söz konusu alanlarda bilgi birikim ve donanımlarını artırmaya yönelik çaba ve 
çalışmalar içinde olmaları gerekmektedir (Sayar, 2010:30).

Sermaye ve finans piyasalarında gerçekleşen reform niteliğinde düzenlemeler 
neticesinde yeni bir uzmanlık alanı olarak derecelendirmekarşımıza çıkmakta-
dır. Derecelendirme (rating) kredi derecelendirme ve kurumsal yönetim dere-
celendirmesi olarak iki alt uzmanlık alanı olarak görülmektedir. 
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Şirketlerin veya şirketlerin ihraç etmiş oldukları finansal araçların yüküm-
lülüklerini yerine getirebilme dereceleri ya da kalitelerinin belirli kriterlerle 
(derecelendirme metodolojisi) ortaya konularak sonuçta bir not verilmesi iş-
lemi kredi derecelendirmenin konusudur. Kurumsal yönetim derecelendirmesi 
ise şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelerinin yine uygun bir 
derecelendirme metodolojisi ile notlandırılmasıdır (Sayar, 2010:31).

Bağımsız denetçilik ve değerleme uzmanlığı gibi kredi derecelendirme uz-
manlığı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı da muhasebe mesleği-
nin türevi olan alt uzmanlık alanlarıdır. Zira, kredi derecelendirme uzmanlığı-
nın temel bilgi kaynağı denetlenmiş finansal tablolardır. Denetlenmiş finansal 
tablolar üzerinden yapılacak başta rasyo analizi olmak üzere finansal tablo ana-
lizleri ve diğer değerlendirmeler bu uzmanlık alanının temel kaynağıdır. Ben-
zer şekilde, kurumsal yönetim derecelendirmesi, kurumsal yönetim ilkelerine 
uyumun derecesini belirlemeye yöneliktir. Kurumsal yönetim ilkelerinin en 
başında ise şeffaflık, kamuyu aydınlatma ve finansal raporlama uygulamaları 
gelir. Bu nedenle kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı da meslek men-
suplarımızın ilgilenmesi gereken ve gelecekte önemi daha da aratacak yeni bir 
uzmanlık alanıdır (Sayar, 2010:29).

İç kontrol ya da iç denetim sistemi sağlıklı olmayan bir işletmenin kaliteli 
finansal raporlama yapması mümkün değildir. İşletmeler her geçen gün verim-
liliklerini daha fazla artırabilmek için iç kontrol sistemlerindeki zaafları tespit 
etme gereksinimi içine girmektedirler. Bu nedenle iç denetçilik ve iç kontrolör-
lük mesleğin bir diğer alanı olarak muhasebe mesleğinin yeni açılım alanların-
dan birisidir (Sayar, 2010:29).

3.FİNANSAL RAPORLAMAYLA İLGİLİ GELİŞMELER ve 
MUHASEBE MESLEĞİNE ETKİLERİ İLE YENİ İŞ ALANLARI

3.1 Finansal Raporlamada Uluslararası Standartlaşmaya Duyulan İhtiyaç
Geçtiğimiz dönemlerde, sermaye oluşumu büyük ölçüde ulusal düzeyde 

gerçekleşmekte, sermaye artırmakisteyen şirketler tarafından çoğunlukla ken-
di ülke sınırları içindeki fon sağlayıcılara başvurduklarından dolayı hem fon 
sağlayanlar hem de sermaye edinenler aynı ülke içinde yerleşik olduklarından 
ötürü, tüm tarafların muhasebe hesaplarının aynı temelde hazırlanması yeterli 
görülmekteydi (Mackintosh, 2014:1).
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Günümüzde ise iş dünyası çok farklılaşmıştır. Sınırlayıcı ticaret engellerinin 
kaldırılması, finansal piyasaların serbestleşmesi, teknolojik gelişmeler, yükselen 
ve gelişmekte olan ekonomilerin dışa açılması gibi birçok unsur hep birlikte çok 
farklı bir iş ortamına katkıda bulunmuştur. Bugün, küresel rekabet bir kural hali-
ne gelmiş, sermaye piyasaları küresel olarak birbiriyle etkileşim içerisine girmiş 
ve yatırımcılar yatırım fırsatları arayışı içinde dünya piyasalarına ulaşmaktadır. 
İşte, sermaye oluşumunun bu şekilde küreselleşmesi, finansal raporlama uygu-
lamalarında da uluslararası standartlara geçişin temelini oluşturmaktadır (Mac-
kintosh, 2014:2).

Bu gelişmeler neticesinde, işletmeler için genel bir küresel finansal raporlama 
dili olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından UFRS tasarlan-
mış ve böylece işletmelerin finansal bilgilerinin uluslararası alanda anlaşılabilir 
ve karşılaştırılabilir hale gelmesi sağlanmıştır. UFRS, artan uluslararası sermaye 
dolaşımının ve ticaretin bir sonucu olmakla birlikte, özellikle birden fazla ülkede 
iş yapan şirketler için önemlidir. Ayrıca, UFRS gün geçtikçe farklı yerel muhase-
be uygulamalarının birçoğunun yerini almaktadır.

3.2  UFRS’kere İlişkin Yapılan Son Çalışmalar ve Projeler
Son dönemde yaşanan finansal krizler ve özelikle de globalleşme neticesinde 

şirketlerin faaliyetlerinindünyanın birçok yerine yayılmasından ötürü, dünyada 
tek bir finansal raporlama standardı seti oluşturma çalışmalarına başlanmış ve 
2000’li yılların başından itibaren başlayan bu çalışmalar yakınsama projesi ola-
rak günümüze kadar yürütülmüştür. Bu proje planlamaların gerisinde kalmakla 
birlikte, gelinen noktada bazı alanlarda ilerleme kaydedilmiştir. Arada yaşanan 
yeni finansal krizler finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçümü gibi ko-
nuların gündemde önceliği almasına yol açmıştır.

Finansal raporlama ile ilgili olarak halihazırda IASB tarafından birçok reviz-
yon projesi yürütülmektedir. Standartların oluşturulmasında esas alınan Kavram-
sal Çerçeve bölümler halinde yenilenerek aşamalar halinde yayımlanmaktadır. 
Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak UFRS 15, 2015 yılının Mayıs 
ayının sonunda yayımlanmış ve Amerikan Genel Kabul Muhasebe İlkeleri ile bu 
alanda yakınsama sağlanmıştır. Bu Standardın yayımlanması aslında IASB’nin 
de belirttiği üzere, Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile UFRS 
yakınsama çalışmaları kapsamında önemli bir adım olmuştur. Bu standardın ya-
yımlanmasıyla birlikte, son dönemlerde tartışılmaya başlamış olan tek bir global 
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muhasebe standardı setine ulaşılması tam anlamıyla mümkün olacak mıdır so-
rusuna daha olumlu bakılmasına neden olmuştur (IASB, 2014).

Son dönemde tamamlanan en önemli proje ise finansal araçların muhase-
beleştirilmesidir. UFRS 9’un ilk olarak 2013 yılının sonunda yürürlüğe girme-
si planlanırken, 2015 yılına çekilen yürürlük tarihi, geçtiğimiz ay içerisinde 
UFRS 9’un değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi kısımla-
rının da tamamlanmasıyla birlikte bu Standart 2018 yılından itibaren bir bütün 
olarak yürürlüğe girecektir.

Bir diğer önemli değişiklik ise “UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar” ile 
ilgili olmuştur. Yapılan değişiklikle konsolide tablolarda uygulanan özkaynak 
yöntemi artık bağlı ortaklıkların, iş ortaklıklarının ve iştiraklerin bireysel fi-
nansal tablolarda muhasebeleştirilmesinde de uygulanabilecektir. Ülkemizin 
de arasında bulunduğu çoğu ülkede şirketlere getireceği maliyetleri tartışılan 
bireysel finansal tabloların zorunlu tutulması uygulaması artık daha kolaylıkla 
karar verilebilecek hale gelmiştir (IASB, 2014).

Yeni kiralama işlemleri standardı olan UFRS 16 13 Ocak 2016 tarihinde 
IASB tarafından yayınlanmıştır. Bu standart kiralama işlemlerini yöneten mev-
cut UMS 17 Kiralama İşlemleri, UFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşle-
mi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi ve UMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları 
– Teşvikler standartlarının yerini almakta ve UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayri-
menkuller standardında da değişikliklere neden olmaktadır. UFRS 16, kiracı-
lar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda 
ve faaliyet kiralama işlemlerinin bilanço dışında gösterilmesi şeklindeki ikili 
muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut finansal ki-
ralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli 
ortaya koyulmaktadır. Kiralayanlar için muhasebeleştirme mevcut uygulamala-
ra benzer şekilde devam etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır ve UFRS 15 Müşterilerle 
Yapılan Sözleşmeler standardını uygulayan işletmeler için erken uygulamaya 
izin verilmektedir.

Bunun yanı sıra; yakın gelecekte sigorta sözleşmeleri, madencilik, kavram-
sal çerçevenin eksik kalan kısımlarına ve UMS 1’de yer alan dipnot açıklama-
larına ilişkin projelerin tamamlanması planlanmaktadır. 
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3.3Finansal Raporlama Alanında Yaşanan Gelişmelerin Muhasebe Mes-
leğine Etkileri

Yukarıda belirtilen gelişmelerden ve projelerden de görüldüğü üzere, finansal 
raporlama alanında köklü değişiklikler olmasa da yenilikler meslek mensuplarını 
beklemektedir.Bu gelişmelerin, meslek mensuplarına yansıması ise standartların 
uygulamasının yaygınlaşması ile muhasebe mesleğinin artık kaçınılmaz şekilde 
uluslararası geçerliliği olan bir meslek haline gelmesidir.

Bugünün global iş dünyasında başarılı olmak isteyen bir muhasebeci UFRS 
bilgisine sahip olmalıdır. Dünya genelinde UFRS uygulamasında görülen hızlı 
artışın etkisiyle, muhasebe meslek mensuplarından UFRS’yi anlayabilen ve uy-
gulayabilenler daha geniş iş fırsatlarına erişebilmektedirler.

Ayrıca, UFRS’nin global düzeyde kabul görmesi ve yaygın kullanımı, bu stan-
dartlarda yoğun bir şekilde kullanılan finans matematiği ve aktüeryal hesaplamaları 
da ayrı bir uzmanlık alanı haline getirmiştir: Finans Matematiği Uzmanlığı (Aktüer). 
Bu alandaki standartlara yön veren bugünkü değer kavram ve hesaplamaları ile uzun 
vadeli tahmin ve enterpolasyon yöntemlerinin gerekliliği çerçevesinde, matematik 
ve istatistiki bilgi birikimi gerektirmektedir (Sayar, 2010:29).

4. MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ: UZMANLAŞMA, FARK-
LI VE YENİ UZMANLIK ALANLARI ve KURUMSALLAŞMA 

4.1 Uzmanlaşmaya Yönlendiren Temel Etkenler 
Uzmanlaşma; muhasebecilerin yoğunlaşmak istedikleri alanı seçmelerinden 

ve bunu da iyi bir şekilde yapmaya girişmelerinden dolayı geleceğin başarılı 
muhasebecileri için önemli bir silah olacaktır (CPA Australia, 2014).

Günümüzde muhasebe kayıt tutma fonksiyonundan finansal raporlama fonk-
siyonuna hızla geçiş yaparken, muhasebe mesleği de son yıllarda kabuk değiştir-
mekte, farklı uzmanlık alanlarına yönelmektedir (Sayar, 2010, 29).

Son küresel finansal krizde yaşanan çalkantılı olaylar güvenilir ve dolayısıyla 
yüksek kaliteli finansal raporlamaya olan ihtiyacı artırmış ve bunları sağlamak 
üzere kaliteli denetimin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu düzenlemeler 
esas olarak denetim ve muhasebe standartları alanlarına odaklanmaktadır. Yeni 
standart düzenleyici kuruluşlar ile gözetim ve denetim mekanizmalarının oluştu-
rulmasının yanı sıra muhasebe ve denetim standartlarının kalitesinin arttırılma-
sı suretiyle denetimin daha nitelikli olarak yapılması ve genellikle sıkı şekilde 
kontrol altında tutulması amaçlanmıştır (Sanlı, Sayar ve Karataş, 2014).
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 4.2 Farklı ve Yeni Uzmanlık Alanları
 Yoğun rekabet ortamında donanımlı olan meslek mensupları ve bağımsız 

denetçiler önemli bir rekabet avantajına sahip olacaklar, diğerleri ise bu rekabet 
ortamında zorlanacaklardır. Yeni düzenlemeler sonrası bağımsız denetimin ar-
tan önemi ve bağımsız denetim muhasebe mesleğinin açılım alanlarından belki 
en fazla gündemde olanı ve bilinenidir. Ancak, muhasebe mesleğinin yeni açı-
lım alanları finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sınırlı değildir.

 Bağımsız denetçiler denetledikleri finansal tablolarla ilgili belirli sınırlar 
çerçevesinde sorumlu, yetkili ve görevlidirler. Bir bağımsız denetçi yasalara 
aykırılıkları ya da suç unsurlarını denetleme yetkisine sahip değildir, ancak 
bunları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle yükümlüdür. Diğer ta-
raftan; özellikle Enron sonrası yaşanan muhasebe skandalları muhasebe suçları 
alanında yeni bir uzmanlık alanı yaratmıştır: Bağımsız Adli Muhasebecilik. Bu 
alan muhasebe mesleğinin bir türev alt alanı olarak değerlendirilmesi ve ilgile-
nilmesi gereken bir alandır.

 Artan rekabet koşul ve ortamları, yeni iş olanakları ve fırsatları, şirketle-
rin strateji belirleme ve bu stratejilerini yönetme ve kontrol etme gereksinimini 
doğurmuştur. Şirket stratejileri finansal bilgilere, finansal bilgiler finansal tablo-
lara, finansal tablolar ise şirket muhasebesine dayanmaktadır. Şu halde, strateji 
yaratma, yürütme ve kontrolünü üstlenen strateji uzmanlığı da muhasebe mes-
leğinin türevi olan bir diğer uzmanlık alanıdır (Sayar, 2010, 29).

 İşletmeler yoğun rekabet ortamlarında verimlilik düzeylerini artırmak 
ve maliyetlerini en az düzeye indirebilmek, gereksiz harcamalardan kaçınmak 
durumundadırlar. Doğru maliyetleme ve bu maliyetlerin izlenmesi maliyet mu-
hasebesinin,  maliyetlerin yönetimi ile uzun vadeli kararlara ışık tutacak politi-
kaların saptanması ve maliyet analizlerinin yapılması yönetim muhasebesinin, 
maliyet ve kar merkezlerinin belirlenmesi ve doğru yönetilmesi ise sorumluluk 
muhasebesinin alanına girmektedir. Söz konusu alanlarda işletmeler eskisinden 
daha çok uzman danışmanlık hizmetlerine gereksinim duymaktadırlar. Bu ge-
reksinim, muhasebe meslek mensuplarınca karşılanacak bir alt muhasebe uz-
manlık alanıdır (Sayar, 2010, 29).

 Global düzeyde raporlama kavramı, finansal raporlama kavramının üze-
rine taşınmakta ve uluslararası düzeyde sosyal raporlama kavramı ön plana çık-
maktadır. Günümüzde işletmelerden sosyal hayata ve çevreye eskisinden daha 
çok duyarlı ve sorumlu yaklaşmaları beklenmektedir. Başta kamusal sorumlu-
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luğu olan işletmeler olmak üzere, işletmelerden finansal raporları yanı sıra sos-
yal raporlama yapmaları da beklenir hale gelmektedir. Sosyal muhasebe ve ra-
porlama kavramı, kıt kaynakların insan sağlığına yararlı bir şekilde kullanılması 
ve çevreye en az zararla üretim yapılması hususlarına ilişkin değerlendirmeleri 
içeren bir raporlama anlayışıdır. Bu kapsamda çevre muhasebesi ve raporlama-
sı, karbon muhasebesi ve raporlaması konuları sosyal muhasebe ve raporlama 
anlayışına bazı örnekler olarak verilebilir. Özellikle düzenleyici ve denetleyici 
otoritelerin her geçen gün sosyal sorumluluk kavramına daha fazla önem vere-
rek, düzenledikleri ve denetledikleri piyasalar ve şirketler için sosyal raporlama 
uygulamalarını yaygınlaştırdıkları görülmektedir (Sayar, 2010, 29).

Ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi, piyasaların genişlemesi ve finansal 
piyasaların baş döndürücü bir hızla küreselleşmesi; beraberinde her geçen gün 
muhasebe mesleğinde yeni uzmanlık alanları, açılımlar ve ufuklar kazandırmak-
tadır. Özetle, muhasebe mesleğinin türev alt uzmanlık alanlarını aşağıdaki şekil-
de sıralamak mümkündür: 

• Bağımsız Denetim ve Denetçilik
• Değerleme ve Değerleme Uzmanlığı
• Gayrimenkul Değerleme ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
• Patent Değerleme ve Patent Değerleme Uzmanlığı
• Marka Değerleme ve Marka Değerleme Uzmanlığı
• Şerefiye Değerleme ve Şerefiye Değerleme Uzmanlığı
• Şirket Değerleme ve Şirket Değerleme Uzmanlığı
• Derecelendirme ve Derecelendirme Uzmanlığı
• Kredi Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme Uzmanlığı
• Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendir-

me Uzmanlığı
• İç Denetim ve İç Denetim Uzmanlığı
• Bağımsız Adli Muhasebe ve Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı
• Stratejik Yönetim ve Stratejik Yönetim Uzmanlığı
• Maliyet Muhasebesi ve Uzmanlığı
• Yönetim Muhasebesi ve Uzmanlığı
• Sorumluluk Muhasebesi ve Uzmanlığı
• Sosyal Sorumluluk Muhasebesi ve Uzmanlığı
• Çevre Muhasebesi ve Uzmanlığı
• Karbon Muhasebesi ve Uzmanlığı
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• Muhasebe Standartları ve Uzmanlığı
• Denetim Standartları ve Uzmanlığı
• Finans Matematiği ve Uzmanlığı (Aktüer)
• Bilirkişilik
• E-ticaret Muhasebe Uzmanlığı
• Bilişim Teknolojileri Denetim Uzmanlığı
• İhtilaflı İşler Muhasebesi Uzmanlığı
• Yönetim Danışmanlığı
• Vergi Danışmanlığı
• Kalite Güvence Uzmanlığı
 
4.3 Kurumsallaşmaya Duyulan İhtiyaç
Gittikçe karmaşık hale gelen, sürekli değişen ve gelişen bir ortamda şartlara 

uygun olarak varlığını sürdürebilmek zorunda olan meslek mensuplarının yü-
rütmekte oldukları faaliyetlerini daha profesyonel bir temele oturtmak ve paza-
rın dinamiğine uyum sağlamak için daha fazla çaba harcamaları gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra, dünya ekonomisindeki ve teknolojideki hızlı gelişim ve 
değişim ile küreselleşmenin bir yansıması olarak meslek mensuplarından talep 
edilen hizmetlerin çeşitliliği artmış ve meslek mensuplarınınbelirli konularda 
uzmanlaşmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Bu nedenlerden hareketle, sürdürülebilir ortaklıklar kurabilmek ve yö-
netebilmek için muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleri veren meslek 
mensuplarınındaha profesyonel olarak hizmet sunmaları için kurumsal yapılar 
altında bir araya gelmeleri ve halen şirket olarak hizmet verenlerin ise kurum-
sallaşmaları gerekmektedir.

5. SONUÇ
Küresel ekonomi, içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden yeni bir denge nok-

tasına doğru uzanırken ülkelerin ve şirketlerin rekabet gücünün artmasında iş 
hayatında uygulanan kuralların uluslararası standartlara uyumlu olması her za-
mankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Global rekabetle değişen iş dünya-
sının gündeminde; şirketlerin büyüme ve gelişme potansiyellerinin değerlen-
dirilmesi, kurumsal yönetim, kamu güveni, kaliteli finansal bilgi ve şeffaflık 
kavramları öncelikli olmaya başlamıştır (Karataş, 2014: 139).

Yaşanan bu hızlı gelişim ve değişim ile küreselleşmenin bir yansıması ola-
rak işletmelerin faaliyetleri ve gerçekleştirdiği finansal işlemler eskiye nazaran 
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çok karmaşıklaşmıştır. Dolayısıyla, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarının 
farklılaşması finansal raporlama uygulamalarının değişikliğe uğraması sonucu-
nu doğurmuştur. Tüm bu gelişmeler ışığında, meslek mensuplarının uluslararası 
gelişmeler kapsamında başta muhasebe ve denetim alanlarındaki yeni düzenle-
melere uyum sağlamaları, geleceğe yönelik yol haritalarını çizmeleri ve mesleki 
uzmanlaşmaları büyük önem taşımaktadır.

Muhasebe mesleğiyle ilgili olarak son dönemdeki önemli noktaları şu şekilde 
sıralayabiliriz:

• Müşteri Beklentilerindeki Değişimler
• Meslek Mensuplarının Yeni Bakış Açıları Geliştirmeleri ve Yeni Alanlara 

Yönelimi
• Teknolojik Değişime Ayak Uydurulması
• Uzmanlaşma
• İş Hayatındaki Gelişmelerin Muhasebe Mesleğinde Kullanılan Organi-

zasyon Yapılarını Değişime ve Kurumsallaşmaya Zorlaması

Meslek mensupları ile ilgili otoritelerin, müşterilerin ve ekonomik karar alı-
cıların meslek örgütü ile arasındaki ilişki şu şekilde sunulabilir:

Meslek Mensupları
Düzenleyici ve 

Denetleyici Otoriteler

Müşteriler ve Muhasebe 
Meslek Mensuplarının 

Çıktılarının Kullanıcıları

Değişim ve dönüşü-
me ayak uydurma 
(yeni bakış açısı), 

uzmanlaşma ile ku-
rumsallaşma

Yoğun ve Sıkı Düzenle-
meler

Yeni ve çok farklı hizmet 
talebi ile çıktılara güvenin 

arttırılması

Meslek Örgütü

Tümü için eğitim 
olmazsa olmaz temel 

şart

Tüm bu gelişmeler, muhasebe meslek mensuplarının önemini arttırmakla birlik-
te çalışma esaslarını, yöntemlerini ve şekillerini değiştirmelerini ve yeniliklere 
adapte olmalarını gerekli kılmaktadır. 

Dünya geneline bakıldığında, profesyonel muhasebeciler çok çeşitli ve kap-
samlı hizmetler sunmaktadır. Başta finansal bilgilerin hazırlanması, vergi hiz-
metleri, yasal denetim olmak üzere muhasebeciler tarafından finansal olmayan 
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raporlama alanlarında da sürdürülebilirlik, güvence dışı hizmetler, kurumsal 
sosyal sorumluluk, strateji ve yönetim danışmanlığı ile kurumsal yönetişim hiz-
metleri gibi pek çok yenilikçi hizmetler verilmektedir. Bahsedilen faaliyetlerin 
yürütülmesi ile ilgili kurallar arasında dünya genelinde farklılıklar bulunmakla 
birlikte verilen hizmetlerin belirli standartlara göre yürütülmesi artık oldukça 
yaygınlaşmış ve muhasebe mesleği uluslararası geçerliliği olan bir meslek ha-
line gelmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışma ile ülkemizdeki meslek mensuplarına uluslararası 
alanda yaşanan gelişmeler ışığında mesleği icra etmelerinde kendilerine bir yol 
haritası çizerek, öncelikle uzmanlaşmak kaydıyla yönelebilecekleri yeni mes-
leki ve iş alanları hakkında farkındalıklarını arttırmak ve meslek mensuplarının 
yakın gelecekte belirlemeleri gereken stratejilerine katkı sağlamak için muha-
sebe ve denetim alanındaki son gelişmeler ve muhasebe mesleğinin yeni trend-
leri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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