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AB.S'RRAC~ 

~he aim of this thesis is to study the histerical asp

ecta, forms of management, education a~d applications of pro

fessions of accountancy and financial consulta.nt. 

In the first chapter of this study was examinated the 

histerical aspects of "Prc·fession: of Accountancyıa. :lin the World 

and ~key. After a long expe:ctation period. in our country, 

under the infiuen:ces of d.j.fferent pressure groups was become 

legitimate in the ye:a:r 1989. 

In the second chapter was exarninate:d "Prof'ession Lıaw 

3568" and arrangements under the relevant regulations and ma

nagement form of thi.s prc·tession. 

In the final chapter was examinated the e·ducational. 

problems o:f candidates and belongings to profession of accon-· 

tancy, e:specially practical and theeric aspects of it and tra

ining and examination matters. 

"Harmonization in ·3ducation and applica.tionı' wa.s exami

nated too and wa.s given sc.me offers to solve the· present and 

future problems. 



öz· E~ 

Bu çalışınada, muh:.-:sebecilik ve mali,:.mü·şavirlik meslek

ler:iiruhnı.; tarihi. gelişimi, örgütlenme, e ği tim ve uygulama konu

ları incelenmiştir. 

Çalışmanın.· birinci bölümünde; Dünyada ve ~"Urkiye' de 

"Muhasebecilik Me.sleği"nin tarihi gelişimi ele al"'!hrnıştır. Ül

kemizde, uzun bir bekleyiş döneminden sonra, çe~i tli kesiml.,er

den gelen taleplerin de etkisiyle:, ekonomik kalkınma için b:Lr. 

zorunluluk durumuna gelen meslek, 1989 yılında yasallaştırJ.l

mışt:Lr. 

İkinci bölümde; "3568 Say:ulı. Meslek Yasası" ve ilgili 

yönetmeliklerle getir±J..en düzenlemeler ve. me·sleğin örgütlenme:

si incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise; meslek adaylarının ve meslek men

suplarının eğitim sorunu ele alıhmış, teorik ve pratik eğitim 

ile staj, sınav gibi konvlara değinilmiştir. 

"Uygulamada ve Eği·timde Uyumlaştırma" üzerinde durula

rak, geliştirilen önerilerle çalışma tamamlanmıştır. 
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Bir uzmanlı...lr konu~rı..vıun bilim dalı olarak kabul edilme

si ve kurallarının belir1enınesi kadar, o dalda faaliyette bu

lunacak kü;:ilerin ta:ı:::..ımlı:cnması, hak, sorumluluk ve yetki sınır

larının belirlenmesi de ön.emlidir. 

Bu kural ve sınır ·oelirleme süreci bazen kendiliğinden, 

zaman içinde diğer olayla:.ı~·d.an ve gelişmele:rden etkilenerek (ge. 

rekli ortamın oluşmasıylı:ı) bazen de zorlama yoluyla (kanun gü~ 

etiyle) olabilmektedir. 

Muhasebecilik mesleği, insanlaı.rın ss~hip oldukl2.rı ik

tisadi değerleri ve bu değerler karşısındaki parasal yükümlü

lükleri bilmek, kontrol etmek ve sahip olv~an değerleri daima, 

kendi yararıarına ols.cak biçimde _arttırmak veya azalmalarına 

engel olacak önlemleri ı::tJ.mak düşlliJ.cesiyle ortaya çıkmıştır., 

Ekonomik ve kül tür el gelişmeye ba~ğlı ola.ralt insa.nlı;ı.r 

arasında hesaple,şmanın ve finansal bilgi verme gerekliliğiı;ıin 

önemi hızla artmıştır. Bu bilgi akı§ını sağlayan iki öğeden 

birisi defter, belge, kayıt ve rapor düzeni olurken, diğer ö

ğe bu düzeni kurup yürüt·~cek olan muha.sebe elemanı olmuştur. 

Kuşkusuz muha.sebe, ticaretin, ma.l d.eğişiminin ba.şla.dı-

ğı çağlardan beri değişi:f biçimlerde kullanılmış ve uygulama-

dan alınan sonuçlara. gör;3 bu alanda yöntemler, teknikler, a

raçlar, ilkeler ve stands.rtla.r geliştirilmiştir. 
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SErm:G~T i\IUHASEBSCİLİK VE MALİ N~_s.AVİHLİR 

I- SERBES1' NliJHASEBECİLÜ< VB MALİ MÜŞAVİHLİGİN DOGU~:u VE GELİ

ŞİNiİ 

A- iVluhasebecilik Mesl~l;inin. Tarihçesi 

1. Dof:,'U.şunda.n Onôo:'\u.zuncv .. Yüzyıla Kadar Muhasebecilih: 
l 

Mesleği 

Elronomik gelişmeye bağlı olan:ı.k d.egişen ihtiyc;.çları ve 

zoru.n1ulu1cları karşılanw.k üzere ortaya çıl~an mEı.li nitelj_lrteki 

i;s.lemlerin l~ryı t yöntemleri, tic<:ıTi he.yatın örıenı };:::;zam~ ı;Sı 

yer ve z;:ımHn.l::,rcJ.c;. ,n·eli']rD8 göstermiştir. Kesin bir tarih ve be:l-

r:e.ye cl;;ı.y;:=ı.ndırılı:ı.rna:naklcı. birlikte, bir }-;:ayıt yöntem:i_ ole.rcıJ::: mu-

hasebenin ilk Ç8ts;la:ı. c::. kadar uzandı[:J_ arılaşılnu3.k:tt:ı.llJ.r. 

GU.nümüze ulaşan s·;;_merJ Babil, Es1d Mısır, Eski Yunan ve 

Roma uyr;arlJ_kların8. ait belgeler de bu görU .. S'.Ü kuvvetlendirmek

tedir. İlkçağ uygarlıkları arasında, ticaretin ve özel teşeb

büsün en yaygın olduğu Babil ve Eski Mısır'a ait pek çok bel-

gede; ortaklık ve komisyon sl:)zleşmelerine, kredi mektuplarına, 

makbuzls.ra., hazine iş·ıemlerine, işçi ve memur ücre-'cler·ine ~üt 
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Sanayile~>me çağına gi.rilmesiyle işletmelerin büyU.klül-c

leri, faaliyet alanları ve sermaye gereksinmeleri genis:lemiş, 

buna. bağlı olarak tek kişi işletmelerini.n yetersiz kalmasıyla,, 

şirketleşme ve halka e.çıb:,.a sürecine girilmiştir. 

Ülke içinde ve ulu~:;l<:Lra.rası düzeyde sermaye hareketleri

nun önem kszanınasıyla 1 mali piyasalar oluşmuştur. özellikle u

zun vadeli ya.tırıın ve fina.nsma...11. kararlarının buluştuğı.:ı sermaye 

piyasalarında d oğru, anlaş ılır ve güvenilir 'bilgi alma ger el{-

sinimi ortaya. çıkmış, yatırım yapma düşüncesindeki tasarruf 

sahiplerinin yatırım yapı.la.cak işletmeler hakkında gerektiği 

biçimde bilgilendirilmesi. önemli bir sorun olmuştur. 

Bunun yanında vergi gelirlerinin arttırılınası ve etkin 

vergi kontrolunu..11. sa.ğlanrı~ssı gibi amaçiarlı:ı. geliştirilen çağ-

daş vergi sistemleri, mükt~llef-devlet ili§ki.lerini. oldukça 

karmaşık hesaplamals.r ya.pn::ayı ve mevzuatı sürekli izlemeyi ge-

rektiren düzeye çıkarmışt~r. 

Bütün bu gereksinmeleri karşılamak üzere uygular.aa ala

nı bulan muhasebe mesleği, belli bir leuralçı bağlı plmaksızın 

rakamları bir yerlere kaydetmek şe_klindeki katiplik ya da ka

yıt memurluli,u düz eyinden 1 toplumların uygarlık ve ekonomilc 4~e-

lişmişlik düz eylerine par:::ı.lel olarak, bir uzmanlık dalı duru

muna gelmiştir. Mesleğin l:D.zandıltı değer ölçüsünde de bir çok 

ül1';:ede yasal düzenlemt!lere konu olduğu görülmektedir. 

Ondokuzuncu ;y-üzyıL.n ikinci yarısında İn.gil tere ı de baş-

la.ya,n muhasebe mesleğini ,;r::ı,sallaştırma çalışmaları, ülkemizde 

ancak iki yıl önce sonuçlm:dırılabilmiştir. Başta batı Avrupa 

ülkeleri olmak üz ere, ABI:·: Japonya, Avusturalya. gibi birçok 

ülkede ekonomik gelişmenir.:. temel bir ·unsuru olarak 1-::abul edi

len ve yasa.l dayanağa kc:nruşturulan muhasebecilik mesleğinin 
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ülkemizde yıllarca ihmal edilmesi hiç süphesiz önemli ekonomik 

ve mali kayıplara neden olmuştur. 

Bir taraftan mesle 1se duyı.üan gereksinim ve bununle bir-'"" 

likte meydana. gelen gelişmeler 1 cU.ğer ta.raftan ticaret haya.tırt-

da miktarlar ve tutarla.r ·:JüfJ.rken 7 zamanın küçülmesi; kısa za~~ 

manda önemli fina.nsı:ü bi2.gilerin üretilmesi ve il-E:;:i.lilere ile-

tilmesini gerektirmekte& ;ı'. Iletişim araçl2.rı ve bilgi işl.<rm 

teknolojisindeki gelişmel3r de bu bilgi ihtiya.cının ve bilgi 

ak ı ş ının h ız lc..nmas ında büyük pay s ahi b i olmuş tur • 

Bütün bu gelişmelere bağlı olarak, mevcut olaxıakla.r-

da.n yararlanabilecek ve ilgililerin bilgi ihtiyacını doğru, 

yeterli ve zamanlı olarc:<k karşılayabilecek kişilerin (meslek 

mensuplcı.rırnn) yetiştirilı:ıesi, eğitilmesi de büyük önem ka-

zanı"llı~'tır. Bu amaçla e,~;;itiın veren kururnla.rın, egitim-ögretim 

prograrnlcı.rı; mesleğin gerektirdiği bilgileri verecek §ekilde 

yeniden düzenlenirken, bl'. lrururrılEı.r dıs-ınds'. kalan; rrieslege a-

day olanlara. ve ınesleğin nygTÜEı.yıcısı dururrn.ınd.aJti lctiJj_le:ç_e 

kurs, seminer, sempozyı.J.ın gibi çalışmalarla, gerekl:. bilgi d o;..;; 

nanımının ve uyumlaştırıne:mın scı.ğla.nmasına. çalışılmaktadır. 

Genel olarak serbeı:::t muhasebecilik ve mali müşav:i:rlik 

(muhasebe uzmanlığı) nıes:ı.c~ğini konu. alan tezimizi ·u.ç ana bö=-

lüm.de ele almış bulunuyoruz. 

Birinci bölü1nde; m.csleğirı doğu.şu~ı1cJa.n gJnU .. müze J.{adaı~J:ci 

gelü·meler, Türkiye dışınd.aki baz ı ülkeleTde mesleğin ;)r'J.r··U.-

tülmesi ve ~l'ürkiye ı de yasallaşma öncesi ça.lır;:malar kısaca in-

celenmis_;t ir. 

İkinci bölilinde; 3568 sayılı Meslek ~ases~ ve yönetmelik-

ler le getir ilen düz enlems:t.er ile öngörülen örgU.tleme ~ ~ . 
moue.tı 

(meslek odaLırı ve birlik· ·incelenmiştir. 
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Üçüncü bölümde ise, gehel olarak muhasebeci ve mali 

müşavir eğitimi, getirilen düzenıemelerin e ği time etkisi, sı-· 

mav ve staj gibi konular incelenmiştir. 



bilgiler ;yer almaktaclır(l). 

O devirlerde, her nygarl::ı..kta kendine özgü birta.k::ı..m u1y-. 

gulame.la.r görülmektedir. Fakat bir uygarlıkta.ki eelişmeler, 

diğer uyga.rlıklı:ırdaki gelişmeleri destekiemiş olınaklı:ı. bera

ber bu uygulemaların hepsi, bugünkü çift taraflı kayıt anlayı

şından çok uzaktı. 

Eski Mısır' da daha çok devlet muhasebesi ola.ralc geli

şen ka.yı t yöntemi, Eski Y;;nan • da bankerierin ve bugü . .~.ıkü ban

kacılıi~ın ilk örneklerinin. de ortçı,ya çıkmasıyla, b.:ml<.:a mub.a

sebesiı alanında gelişme gt:stermiştir(2). Roma Uygarlıgı;nda 

ise ticaret, bankerlik ve vergicilik alanlarında iyi düzenlen

miş bir muhasebe uygulamasının izlerine rastlan:ma..l.ı;:ts.dır( 3) .. 

Önemli uygarlıklara sshne olan Anadolu w da dahs. ilk çağ

larda. muhasebe ka.yı t yöntemlerini ve muhasebecileri anlatan 

eserlere rastlanmakta.dır( 4). Bir Anadolu uygarlığı olan Lid

yalılar' ın M. ö. 630 yılJ.a.~r>ında madeni parayı kulla.nınala.rıyla 1 

mul1asebe kayıtları para değeri üzerinden tutulmaya başlanmış-

tır( 5). 

:Dünya muhasebe tarihende Türkler~ den bahsecülınemekte-

dir. Bunun nedeni de önceki deviriere ait yeterli kaynak bu-

lunma..masıdır. 

(1) Mazha.r HİÇŞAŞlVIAZ, ı;rar:L':ısel Geliı;ıimi İ,çerisinde Muhasebenin 
Teorisi ve Teknik Yap1.sı, Ankara İ.T.İ.A. Yayını, s. 4-8 

(2) Göksel YÜCEL, "Muhase~3nin Çağlar Boyunca. Gelişimia, i..ü. 
İ~LETME .FAKtJLTESİ DERG·İSİ, C. ll, S .. 1, Nisan 19S2, s. 2W 

(3) Zülküf KANAT, KDV Hyg:ıüanm.esıyJa B-irljkte ~..J..-0riyl.e 

Defter Tutma, ,Savaş· YE.yı:nları, Anln:traı 1987, s. 37. - HİÇ
ş AŞMAZ , s • 8 , - Ytj CEL ı s • 2 2 O • 

( 4) Hüseyin PUR, "Muhaseb~ Mesleği ve Kuralla.rı", VERGİ DÜNYASI 
DERGİSİ, S. 95, Te~~uz 1989, s. 32 

(5)~ YÜCEL, s.220'·den w. =~~.E~SMİRE, nA Peripatetic History of .Ae

countin,g", ACCOUN11ING-r New Yo:rk 1970, s .. 53. 



Bugü.."l batı ülkeleri.:-ıde, çift taraflı ke.y:ı.t yönteminin 

başlangıcı Ortaçağ İtalyafH 'na. dayandırılmaktadır( 6). İtalyan 

rahip ve matematikçi Luce .. '?aciolo, 1494 yıl:::..nca. Vened.ik'te ya-

yınlanan "Summa de Aritmatica, Geometria, Proportioni et Pro

port·ionalitaıı (Aritmetik, ı}eometri 1 Oran ve Orant:ı.. Ha..K::l.ç:ında 

Özet) adındaki ki tabının S<)n bölümünde, çift taraflı kayıt yön-

temini sistemli bir biçimde açıklamıştır. Ancc:ı.k bu~ yazarın 

kendi buluşu olmayıp daJ::ı.a. önceki uygu.lamaları inceleye::;:--ek edü.1>-

diği bilgileri aktarmaktan ibarettir(7).., 

Bununla. birlik\: e~ :P-.:3.ciolo ~nun eseri~ bugiiı."1. d. e geç erli-

liğini koruyan çok önemli ba.zı muhasebe l.ç:ura.llarının a.çıklan

ma.sına. ve uygulanmasına. ya:cdınıcı .olmuştur o 

Summa de Ari tmetica .••• 'dan çok önce, 1363 yılJ.ndcı. ya.

yl.nlanan bir eserde Çift taraflı ka.yıt yöntemi ve defter tü.rle

rine ilişkin açıklamalar yer almal-ctad1.r. ''Bir İslam bilgini o:.. 

lan A. lVIAZEND.P.RANİ tarafınlan yaz ılan '~Risale-i :E'eleki;:;rye (Ki-

tab-us Siye.ga.t)" adlı eser\ie ( 8) • 

( 6) Hanry R. HATFIELD, ı~brt Histarical Defen.se o:f Bookkeepin~ 
(Edi t. Michael CHATFİEIJD) Contempora.r;)' Studies in the Eva
lution of Acçountiu:~ T]!:,9~'ti1t, Di ekenson Publishing Co. J~nc., 
Belmont.:..california l9GB, s.. 3. ' 

(7) Bkz. Feridlli'"l. ÖZGÜR, Mt:'.p.asebe İlkeleri, t.ü .. Ya. .. No; 2762r 
İşletme Fak. Ya. No; 1::'.2, İşletme İktisadı Enst. Ya. No; 51 
İstanbul 1982, s. 18. ~- Yüksel KOÇYAI1( IN, Genel lVIlli'ı.asebe 
İlkeleri ve Uygula.ma.s:ı.: Turhan Ki tabevi, .P...rı ... l<:ara. 1986, 
Se 10-12. - HİÇŞAŞMAZ~ So 26 

( 8) Dilimize "Muhasebe :Kitabı" ad1.yls. çevirebileceğir.ı:ı.iz bu eser 
1930 yılında Zeki V. TOGAN tare.fından ortaya çü::arılmış ve 
1952 yıl1.nda da Alman yazcp. Wa.l ther HINZ tarafından '1Die 
Resala ye B'ela.kiyya" ad1.yla Almancaeya çevrilmiştir. Ese
rin asl1. Ayasofya Mv.zesi*nde bulunmaktadır. Bkz. İsmail 
OTAR, nRisale-i :B1 elekiyye -· '~i ta.bus Siya.ga_:!;_0 Hakk::..nd.a'1 

1 

İ.Ü. l\iDHASEBE ENSTİTÜ!::İ DERGİSİ, Y~ 10, S. 38, Ağt;.stos 1984. 

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



-Ekonomik hayatın yü ... 'l<.:sek seviyede olduğu, 

-Devlet gelir ve giderlerinin kenun ve bütçeye bağ:J_ 

bul 1-md uğu , 

-Muhasebeciliğin çok değerli ve geçerli bir meslek ol

duğu, 

-Muhasebe defterındeki madde kayıtlarında 1 hesapların 

k ı::..rs .. ılıklı g-irı·s, "'r"" çık~c ~~a 1-aın1 rL~lr'"'"' 'h-i,"''h-i~r:-"'"' "'~"'+ v ~ _ ,-. ~ vç; ..'ı..ı....J...~ı J.. .. J:\.' ..ı..c:..t .. L . ..ı.....i...L u ...... ...ı..~ .. J...L...:: .. ..w.V ıo.;;...,::J...v 

olması gerektigi gibi bilgilere \reı-. \reril.melcted.ir o 
V ~.·· 

Ri sale-i Pelekiyye, çift taraflı kayıt yönteminin d·.oğu. 

ülkelerinde ortaya çıkıp, daha sonra batıya e...kte.ı"'ılmış old'hğu 

fikrini vermektedir(9). 

16. yüzyıl İtalyan Muhasebesi'nin temel amacı 7 işletme 

sahiplerine bilgi vermek olmuştur. Bu dönemde nişletme" ile 

"işletme sahibi" birbirinden tam olar~.k ayrılmamış ve nm-ub.a

sebe dönemi" kavramı hen'i:~ oluşmamı§tır~ Ayrıca~ k ayı tla.rda 

sabit bir para birimi de kullanılrn.amı§tır(lO). 

Aynı yüzyılda İtalyanlar' dan başka, HollandcclJ. Y. Yl:.IPYN 

ile Alman SCI:il'VEİKER v in es•3rleri, muhasebenin diğer ülkelerde 

de gelişmesine katkıda bulurımuştu,r(ll). 

17. yüzyıl Fransız yazarlarından SAVARY, 1675 'te yc:ı.yın

la.ı:ıan "Le Parfai t Negocia.nt" (Kusursuz Tae ir) adlJ. ki tab ında; 

hesapla.rı dönemsel olarak kapatma esasına değindikten sonra, 

( 9) 

(lO) 

Alparsls.n PEKER, Yön<:~tim Muhasebesi, Genel Esaslar, İ.,Ü., 
İşletme Fak. Ti'akül te:::_--:ır Ms.tbaası' İstanbul 1978' s e 5$ 

Eldon S. HENDEIKSEN, Accounting Theory, R.Do Irvvin Inc.
Homewood Illinois 1977, s. 36-37. 

(ll) Mazhcı.r HİÇ~'AŞMJ1Z, Muazaaf Muhasebe Usulünün KurucusuLuca 
Paci ol o 7 Eseri ve Tef'.:_;irleri, Siyasal Bilimler Ei' ak. Ya. 
No; 83-65, Ankara 1958, s. 27. 
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işletmelerde öz ellikle, üçüncü kişilerin hekla.rıru.n kor-unma.sına 

ilişkin likidi te olanakla:-cı ve değerleme uyguJ.;s;maıa.ı~ı bakımın

dan bilançonun nazari yapısı üzerinde durnıuştur(l2)q 

17. ve 18. yüzyıllarda, işletmenin tüzel kişi1i{::i fikri 

yaygınlaşmıs ve kg,rın, yalnızca işin bi timind.e değj_l ~ yıl son-

larında da hesaplanması p;sreği vu.rg;-ı.ü.anmıştır. Ni telö.m 167 3 ta-

rihli .Fransız Ticaret Yas_ o s·ı (Code cf Comı.'1ıerce) ~ her iş adamı-

nın, iki yılda bir kez bilanço düzenlemesi gerekti~ine . -. . 
ıJ_ış-

kin hükümler getirmiştir(]]). 

Buraya ka.dcır öz etlerneye çalıştığımız üz ere? mu.hı:::.sebenin 

doğus:unda ve ilk dönemlerinde, genellikle hüktiı'1ldarlarJ.n veya 

devlet yönetiminin koydl.:ı.[;J.. s;artlara uyma.k yanında., ticari ve 

mali işlemlerin izlenebil:"Tiesi amacıyla, bazı kayıtların tutul-

duğu ve zamanla, bellj_ k1JY8.llsrs bağlı k<:qıt yöntem.lerinin ve 

defter biçimlerinin geliştirildi&i anlaşılmaktadır. 

Yapılan aras.tırnıalc:trda.n, daha ilkçağl.sı.rda.n. i ti-b<?.re.n, 

mali nitelikli işlemleri kaydeden, defterlere geçiren belli 

kü;:ilerin varlığını ve bunl.:ı.rJ.n ya.ptıkl2.rı i§ten sorumlu tu

tulduklarını ve çalıs'mala:~:·ı karşı],.ığında ücret aldıklEtrını an-

lıyoruz. Hatta Eski Mısır: dc:ı, k~,ti:P adı verilen kı::ıyJ_t memurla,... 

rının büy"l.U{ bir nüfuz8 san.ip oldukları ve Eski Yunaa uygarlı-

~ında, bir mabedin inşaası sırasında malzeme~,rin, işçi~~in ve 

di[;er hereamaların kaydedilebilınesj_ için ayrı bir müessese ku-

rulduljJ. ve burad.a günlük işlemlerin kronolojik sıra.yla kayde-

dildiği anla§ılmakts.dırÇ14). 

(12) HİÇŞAŞMAZ, Tarihsel .. ~, s. 41. 

(13) HAT~iELD, a.g.m., s.7. 

(14) Ns .. lan AI<DOGAN-Hamdi AYDIN, Muhasebe Teorileri_, Gazi Ün-v-. 
Ya. No; 98, i.İ.B.li'. Ya. No,: 44, .Ankara 1987, s~ 65-70\-
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19. yüzyıla kadEr muhasebenin gelisme hız.:ı., l-cuşkusuz 

ülke d en ülkeye farklı dü:0 eylerde olmuştur. Ancak, bu dönem-

de hemen her ülkede işletme sahipleri ya de yöneticile:cini:n 

bilgi ihtiyacını ka.rşılamak amacıyla, düzenli defter tı..J.tma. 

gereksi-rıiminin ortaya çıktıgı söylenebilir. Bu çat~·lard.a is;:-

letme sahiplerinin muhB.sebe ile ilgilenmeJB .. :;:'inin diger bir 

nedeni de, d evlete karE;: ı s orumlulukl.e:ırınJ. (vergi gibi) ye :ci-

ne getirebilmeleri için gerekli bilgiyi elde etme gereksin-

meleridir. 

18. yüzyıl s onlaruı.o ct oğru büyük sanayi devrim:L ile 

gelişen sanc-ı.,yi işletmele:ci ve bunlarlı:ı bj_rlikte ortaya çıkarı 

sorunlar, ~ıhasebeden beklenen hizmetlerin köklü bir değişik-

liğe u,zramasına yol açmıs:tır. 

2. Ondokuzuncu Yü::;yıldan Günümüze :ı<:ac1ar Mtüıascbecilik 

Mesleği 

19. yüzyılda meydana. gelen önemli ekonomik olaylı::ı.r i 1 mu-

has e benin de büyük geliş:ne göstermesine neden olmuş ve kayıt 

yöntemlerirün 1 muhe:ı.[;ebe dişiplinine dönüşmesini se.ğlamı~,tır. 

Bu dönemde değisik: ülkelerden bir çok yazarın binden fszla ' ·' 

eseri ye.yınlanmıştır(l5). Bu yayınlar 1 muhasebe uygulamala.-

rının gelişmesine ks.tkıda bulundutu gibi, muhe.sebe eğitimini 

de çe.üın ihtiyaçlarına uyguı-ı biçimde düzenleme gereğini orteya

koymuştur. Ticaret e ği tirııi veren kururtıların başlangıcı 15. 

yüzyıl İtalyası 'na kadEtr uzanma.kla birlikte, ilk yO .. ksek tica-

ret okullerının dogu::;:u ıs. yüzyıla rastla.ınaktadır(l6) .. 

( 15) HİÇÇAŞMAZ, Tarihsel~~, s. 4 6 

(16) Hihad SAYAR, ."Ekono:oik Eğ~tiın ~üzeni ve B.eform, Hareket
leri", İST. İ.T.İ.l~. İKTİSJ~Dİ VE TİCl-.~Rİ İLİlviLER DEB.GİSİ, 
s. ı, İstanbul 1973, s. 2-4. 
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19. yüzyıl ba::;;lc:ı.r:::..:ıd.H muhasebe uygulamalarındaki geliş

melerin nedenlerini d. e şi"5yle sır,üayabiliriz ( 17) : 

-Sanayi devriminin etkisiyle 7 mali;yet muhasebesi ve 

amortisma."'J. ka.vrc.:::llı::Lrırnn önem kazanması, 

-Demiryolu işletmelerinin kurulm.Hsı ve if;>letilınesi, 

-işletmelerle ilgili çeşitli yas~l ve mali düzenlem~l~r, 

-İşletmelerin ha.cj.m ol21crak büyU.meleri ve işletme bit-

leşmelerinin gerçekleşmesi. 

Bu dönemde 7 öz ellikle İngiltere ve ABD 9 nde saru:ıyi ve 

ticaretin hız. la gelişmesi ve hızlı teknolojik değişmeler, mu-

hasebe alanındaki düzenlE:ınelere de zemin hszırla.mıştır. 

İşletmelerin sEJJÜ}J oldug'u değerlerin bilinmesi ve ko

runabilmesi 7 varlıkl~ı.rdaki değişmelerin zB.rr:.a.nında. ve eksiksiz 

izlenebilmesi, işletme hakkındc:ı. ;}Teni kararlar verilebilmesi 

gibi nedenlerle, işletme ~röneticileri sağlıklı finansal bil-

gilere gereksinim duyarlar. Yöneticiler dışında, işletme ile 

ilgilenen diğer kişi ys. 6.<1 gruplar da kendi çıka.rla.rırnn ı~..o

ru.nma.sı açısından, işlet,w; hakkında doğru ve güvenilir bilgi 

elde etmek isterler. 

Doğ-ru ve güvenilir bilgi j.se, ancak belli kura.llarlc:ı. 

düzenlenmiş, amacına uygu]:ı olarP..k işleyen bir muhasebe • +-
sıs~.~e-

mi tarafından sa.ğlana.bilir. Bu sistem içerisinde görev yapa-

cak olan kişiler de, h<:mg::. isimle anılırsa anılsın, meslek 

kurallarını iyi bilen, ·bu kure.lları uygulayan ve sorı..u:ı.luluk 

taşıyan muhasebeciler olı:::.caktır. 

( l 7 ) YÜCEL , a. g. m. , s • 2 2 6 
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Ekonomik, sosyal~ teknolojik vb. gel:::..rşmelerin doğal bir 

sonucu olar8.k, çeşitli üJ.kelerde r- deği§ il{ ze.rrıanlar·da mesleki 

kuralları ve uygule.ma.ları ::)elirleyen birtakıın. düzenlemeler 

yapılmıst ır. 

Bugünkü anlamda nr:;ha.seoecilik mesleği, ilk kez 1870~

lerde İngiltere' de nchart e red Accou:n.tants ı; ( Fermanl:ı.. Muhase

beciler) adıyla yasallaş~ıstır(l8). İngiltere 1 de ilk önce tica-

ri defterleri tutmakle gerevli olan bu kişiler ZEi.manla denetim 

fonksiyonunu da üstlerunişlerdir. Bu kişilerden, ABDtndeki İ:ı.:z .. ,... 

giliz işletmelerini denetlemekle görevlendirilenler aracılı-

ğıyla P muhasebe mesleği ABD 'nde de ta,nır.u11lŞ. ve önem kazanmış-

tır. İngiltere'de çol-~ ssygı gören Charte:::-ed Acco1.ıntants, eliğer 

19. yüzyılın ikinci yarısında., ıeişletmelerde ki;; ilik 

kaı:vre:ı.ını" önem ke.ze.nmış 1 hesaplar aktif-pasif ayrımırıa t~1.bi 

tutularak "bilanço eşitliği" geliştirilmiştir·(20) o :Bu dönem--

de teknolojik değişil{liklerin doğrudan etkisiyle, :fabı~iks. sis-

teminj.n ve seri U.retimin ye.ygınls.şması sonucu, yığın üretim ve 

dağı tırnda kullanılan ss.bi t kıymetlerin önemli tuta.rlcıre. ulaş

ma.sıyla, tükenme ps.yı (acort:lısmari) önem kc:ı.zB.nmı.ş ve üretim 

maliyetlerini hescıplameık da uzmanlık isteyen bi:r iş durumuna. 

gelmiştir(2l). 

(18) 

(19) 

___ , uBat ı Üll{ele::-inde ·ve Türkive ~de Muhcı.sebe Uzma.~
~ığı", TÜRKİYE'DE MU:.iASEBE UZlVlAJ>TLH}I lViESLEGİ, TNlUD, Ya.I·:o;3 
Istanbul 1974, s. 43. . · 

Ferruh ÇÖNiLEKÇİ, I11uh:1sebe Denetimi, ESBAV"··:~a. No; 28,. 
JB:sl<:-:!~§ehir 1986, s.5.- Osman Fikret ARKUN, İ~letınelerd'e 
Muhasebe Denetimi,YST.İ.T.İ.A. Nihad SAYAR Vakf::t Yayını·, 
İst an bul ı 980, s. 2<L 

(20) HİÇŞA~MAZ, Tarihsel~~' s. 56 

(21) AKDOGAN-AYDIN, s. 71. 



H-'- ~ + . 
l.ş.Levmenın 

sermayeleri bünyesinde toplayan şirketlerde;· se:::;:rıc;..;ırenin ko-

nmması ve k§,rın. hesaplar.~masJ. önem kaz&r.ım.ıs:tı:L'. Karın doğr~. 

leri olmuştur. 

Bu cl önemde, Alma...'1. yazrD: SCHMALENBACH ~ın ~~nynnamishe 

Bilanzn (Dinamik Bila.nço} adlı eserinin de etkisiyle, bilanço

ya verilen önemin, gelir tablosuna doğru kayrc.aycı başladığı gö

rülmektedir(22). 

Dünya ekonomieini :sarscm :'1929 Ekonomik Krizi ıı, diğer 

etkilerinin yanısır~., muhasebe ve ra.porlcıme. ilkelerinin de 

som~a AED ve :tngil tere gibi ülkelerde işletme yön•etimi ve 

yatırım planlaması gibi konular önem kazanmıştır~ Sermaye bi-

rikimlerinin yönlendi:::·ile.'l.ülmesi için; nNew York M.erıl\:ul Kıy=-

metler Borsası" ve rt:.tuneri]i:&'1. Mu..."ıasebeciler Ku.rurauıı gibi ku-

ruluşlcı..r arasında mesleki standartıara ilişkin anlaşmalar 

yapılmıştır ( 23). 

Diğer taraftan, ülkeler arasında sermaye transferinin 

gündeme gelmesi, uluslaı"'&.:rası işletmeciliğin önem kazs.niTiası, 

muhasebe uygulamalarına. yeni boy-ıJ.tla:r getirmiştir. 

Çağımız işletmelerj_, rekabetin önemli olduğu koşullar 

içinde çalışmak durumundE:clırla.r. Bu nedenle yöneticiler, eski-

.AKDOGAN- AYDIN 7 s. 
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den ihtiyaç du;ymaclıkları birtakım bilc;ilere btıgün gereksinim 

duymaktadırlar(24-). 

Ç " "lt., .. 
agımız ı:~; e me.Le:.>::ını, 

lirgin özellik, işletme sahipleri ile yöneticilerinin farklı 

kis?iler olmasıdır(25) * Eu:rwn en önemli nedeni j_se, i:3letmeL. 

lerin hem fizik, hem de i3t?rma;;re bakımından büyiJmesi, fcı.aliyet 

sinin artmasıd.ır. Dolayısıyle, her yönden ceni0leyen işletme-

lerdeki faaliyetlerin kontrolü ve do~ru finansal bilgi sa~la-

ma olanakları zorla;~makta d.J.r. 

İşletme yGinetimi, ko.rarlarnıa J.;;:JJ.c tutacak do[~ru, tam 

ve zamanlı bilgileri, achna 11 iç kontrol sistemin d:::milen bir 

·t ·ı ·1t, _,_.l ~d --·-·c'"'') :::ııs errn nu·up ı::~ e ·.rneK s·)re ~-ıy .... e eı. ·e ec:.eoııır .c:tı • 

korı..:ınma-

söno sağlaınak 3ran:ı.nda en önernli işlevi, yönetim iç:in c1oti;ru ve 

güvenilir bilgi Uretmektir(27). 

Yönetim için, işletme içerisinde iyi bir kontrol sis-

temi kurule.rı:ı.k, finansal bilgileri toplaına.k yeterli deE;ildir. 

( 24) lvl. Selç.uk USLU, Giôı~::..r Kontroluna Yard:ı.mcJ.. Bir Araç Ola-
ra1" "'orıı-ı-ıll''luk ·; .. •r-u1-·,,._,, .. ebecı· ~nkai~·- + r:ı + ,., Y'-,r-"'LJ ~-Y'ka ·X\. 0. '-''· ı....1.. .-.)l.'l ... ~ı:>- ·,._._' 11.. Ö. ..!...e:.L"'-Liiill.t:ı.~ 0.,;-L..ı..-R, ,..li-. ... 1. --

ra 1982, s. ı. - Üı~~1 .AYDIN, n:t:şletr:ıelerde_penetimüı. Öne-
1ni" VJ'~'l-·' 0 1. I'·u··Tirvt. SJ- ~·n<'J")GI. '~'r· s ,..78 '-~u-ba+ 'oPs· "'. 15. _. _' .;.J.ı..ı..ı....T J ... ~ ..._ ... ,~....__, _ J.~...ı....ı .l. l..) ' e ' ".:s . Lo -'- _.1 U ;> ,.._, --

( 25) İsmail ÖZASLAN, M1..ıl::.ase be, İTO Eğitim Yayırüaı,ı Serisi. 
İstanbul 1978, s:--5'·-- KOÇYALKIN, a.g.k.·, So6. , 

ST'AN-· 
s~ 57 111= 

( 27) Celal KEPEKÇİ, İşle::..:~melerö e İç Kontrol Sisteminin Etkinli-
ğı·ı,ı· Saf'1·la ,-ı lD t .. l.)"'Yl i-..;, ...... 1 _·,. noı·· Eal-~c1 -~hı·J~ -T· fT\ -T- 1 '.~p _ .~ , · fficcOco. .... ~::::. .• e ,..c .• ,..LJ. n _U, o:H>-..t.~?'-'-- .. _ı_.~. Lo ı.. ............ . 

No; 251/171, Eskişehir 1982, s~ 23-25. 

____ __j 
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Bunun yanında, sistemin kurul us;: amacına uyglliı. işlemesini sağla-

yacak ve üretilen bilginin güvenilirli~~ini kanı tlayacak de:ıı:ı:e.tim 

mekanizmasına gereksinim duyuluro Bu denetimi sağ;layacak olan 

da, bai~Lıtsız clavranabilen ~ tarafsız.· değerlendirme yeteneğine 

sahip, bulgularını kanıtıayabilen iç denetçidir(28). 

İşletme yönetimi, kuracağı sistemler ve alacağı önlemler 

le ne kadar doğru bilgi üretirse ü.retsin, işletme ile ilgilenen 

diğer taraflar için, bu yeterli olmayacaktır. Bu durumda, bil-· 

gi kullanıcılarının kararl3rına temel oluşturacak mali tablo

ların, bütün tarafların ka bul e de bile ce ği bir 1.-ı.zman tarafından 

incelenmesi ve doğruluğunun onayları..ması gereklidir(29)4 

Dünya ekono~isinde};:.-~ g-~li'Ş'rrteierin biı_; gere~i olare,k. a:L.le 

şirketlerinin dışa açılma.sı, sahip ve ortaklar dışında, işlet-

me ile ilgilenen taraflar:Ln çoğalması ve haberleşme olanakları

nın da artmasıyle ,· toplumun işletmeler .. ; karşı ilgisinin artmı:isı, 
1 

işletmelerin kamuyu aydınlatmak amacıyla dal:ı.a kapsamlı rapor-

lar hazırlamalarını gerektirmektedir(30). 

Önceleri birçok işletme, sadece devlete karşı vergi so

rumluluğunu yerine getirmek ve kanunen tutulması gerekli def

terleri tutmuş olmak için, muhasebecilere gereksinim duyarken, 

(28) 

(29) 

(30) 

Cel~l.KEPEKÇİ, Muhas·ehe ·Denetimi :ve' Maıı·:Analj_z, Jr... ü. .. : Ya.· ·ı 
No; llS AÖ·F- Ya. No; 42, 1<'.1~ Ankara 1987, s .. 19:: Salih 
ÖZEL, ntşletmelerd.e is: Denetimin EsaslarJ_n, Mı\Lİ SORD1'-IIJı ... RA 
ÇÖZL1ı1 DERGİSİ, Y.l, E.:~ 5, Ma;yıs 1985, s. 36-Sait SEVGEl\fER, 
n;fç Kontrol Sistemi Y.f İc Denetim İşlevi Bağ·l.n!_ısıı~:, İ. Ü, 
MUH.ASEBE ENSTİTÜSÜ DEP.GİSİ, Y. 10, S.36, Mayıs 1984, s. 67. 

ÇÖMLEKÇİ, a.g.k., s. 6. -Salih ÖZEL, ~tKatma De1~:eı1 Vergisi 
t.ıygulamasında Muhase~·ls?nin Rolü", NıALİ SOI~UJ:.JLARA ÇÖZÜ1L DER-· 
@İSİ, Y. l,S. 1, O~ak 1985, s. l, 

Mustafa A. AYSAN, 11 Onbil.rinci üluslararası IVluhase be Kongre-. 
sinin Getird.ikleri.~-BAl'·DIA V"E EKONOMİK YOHUT!LLlilR Dl<;IWİSİ, 
c .. 15, S. 1, Ocak 1978, s .• 37. 
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- '-'• 1 ·ı ı·] ~-. . l ., .. b' . degışen e conomı-;: ve ma ı C)ŞUJ.J.ar, muhaseoecJ . .LeJ.'ın 'ırçoK yerili 

fonksiyonlar yüklenmelerine neden olmuştur. 

Serbest piyasa ekonomisi, finansal bilgilerde doğrulı_ı.k 

ve güvenilirliği zorunlu kılmaktadır. Bunun için de 9 doğru ve 

güvenilir finansal bilgi akışını sa~layacak olan muhasebecilik 

mesleğinin yasal bir di1ze::ıe kavu.şturulmasıyla kendisinden bek-

lenen .. fonksiyonları yerine getirmesi kolaylas:tır:c.lmı~? olacak-

tır( 31 ),. 

Örneğin, özel teşe·:::ıbU.s yatır·J.mlarına yönelik teşvik uy-

gulamaları, bu işletmele:.;:' :1akkında güvenilir bilgi verece;,:;· bi-

lanço ve kar-zarar to blolarına sahip olmayı ge::'ek·tlrmekted.ir ( 32) 

ıvİşletmenin kredi alabilmek için hazırlaması gereJwn bir 

yatır11l1 projesinin altında bir serbest muhasebe uzmanının im-. 

zasının bulunması, o projenin geçerliliği için bir teminat sa-

yılmaktad.ır'= ( 33 ).:.. 

İşletmelerin hukuk:L ve finansal yapılarınJ.n ~ yönetim 

biçimlerinin, üretim tekniklerirün ve seı"illaye gereksin.\neleri--

• O V • •ı • tl - ~ nın a.egışı:e boyu ara uJ.aşmasıyı.a, sermaye hareketleri önem 

kazanmış ve işletmeleJ:', hisse sen<:2di, tahvil gibi araçlarla 

sermaye ya da borç para tenini yollarını ı:ı.ran~e.ya başlamıştır. 

Aynı zamanda, küçük tasarruf sahipleri için kolay ve biraz da 

riskli yatırJJ11 ve kazanç aracı olan bu kıymetlj_ kağıtların ge-

çerliliğinin ve güvenilirliğinin sağlanmasında muhasebe uzman-

larının denetim' analiz -ve yo~...;;:rr::.larına gereksi:ı:rıim d:uyulmaktadır e 

(31) İ.brahim ULUSOY, nserbest Iiluhasebecilikn, liiALİ SOEUNLARL'ı. 
ÇÖZÜiti DERGİSİ, Y~ 3, S. 26, Şubat 1987, s. 21. 

(32) Mustafa AYSAl\T, ıv:ı:.Jlc:thasebe Uzmanlığı ve Serma7e 
"·urB· ıl C' EB'"' u· ,.,,,Tf ı\ "rL..,. ;:, I VJ:' çn~ı:;fPY .• V""" p tv·~ '-'AQ.,. T""~"'"'.D lVl J. .tl.. u · l~ /.ıH.l.n . .!.\ .L 'J Ll 0 .t!ı .. 'l.w.d. _._l!., .;.. .L.n.U u J. , ~,,l'..i 

Piyasasın, 
.... .. . -

Ya~ J:I o; .tr, 
.;. + ' ı -ı 97 5 3.., ,., .lS ..,an DU ..1. _ , ,,, S • .) -~ • 



-17-· 

nUlkenin ekonomisi ve sektôrlere ilişkin bilgiler~ çe~ 

şi tl i yayınlar, ara;ştırmt:c~~ar ve basın araçlarıyla yayınlanır. 

İşletmalere ilişkin olare.:q yönetim kadrosu, işgörenler, he-· 

defler, mal ve· hizmetlerin kalite.si, çalışma ka9asitesi, pazar 

el-urumu, teknik yapı, malj_ d.urum, faaliyet sonuçları gibi bil-· 

giler de yıllık raporlar ve. mali tablolarla d~yurul'tı.r. İşletme

lerin yayınıayacağı bu. bilgilerin tam ve doğrtı olmaması ve il-

gili kişi ve kurumlara dı.;;.yu.rulmaması, sermaye piyasasının etkin 

liğini ve işlerliğini ö:rıenı.li ölçüde olumsuz yönde etkilenıekte--

dir. Dolayısıyla ktJosyal sorumluluk-kamuyu aydınlatma anlayışı 

içinde, işletme bilgilerin.i:n içinde önemli yeri h:ı.tan mali ta b

loların ilgilileri yanıl tmayacak ~;ekilde ve gerekli olan açık

lılcla iletilmesi ve. d·;ıym:ulması bir gereklilik olmaktadıro. İşa 

te bu gereklilik, sermaye piyasası ile muhasebe ve m:...lhasebe 
ll 

mesleğinin i:lişki noktasını olusturmaktadı:r(34) .. 

İşletmelerin ekonomik gelişmeye katkısı açJ_sından ı mu-. 

has e be kayıtlarının ince1enmesi, yasala]:-a ve. meslek sta.ndart-

larına uygunluğunun sapt:::ı.r:ması yanında, sonuçların analiz edi-

lerek değerlendirilmesi ve objektif bilgilerin ilgili organla-

ra ve kamuya duyuru.lmas:., 10Öylece_ verimli ve etlı:in çalı.::;:man:ı.n 

sağlanması gerekmekted.ir(35}·. 

Son yirmi be:-ş yıl içind.e, işletmelerin ana faaliyet 

k ı d d + ~- \.J -ı :ı 1 ..,. ı •· i ı 1 i onu. arı ışın .a ... o:p..Luma aag..ı..acı.ıx.Ları yarar ar ı..te seo2o o_,_a-

bilecekleri zararlar süre lı li tart ış ılır olmuş ve i:3letmelerin, 

(34) 1i'evzi SÜillillELİ, i'Sernı•:.:ye Pi,rasasının İş}.erl:U'ti Yönünden 
Muhasebe Niesleğinin ·Eağımsız Bir Yasaya Dayalı O~rt~.§:.Y:l.:::>l-
;;,;;,;.;.~-;:;.._;,...;o.._.;;;;..;~;:;;...;;;. ..... _=~-- - . ~· ~"'·-·-"' ..... . . :--
nın Yara ttığı _Şorunl_;~E.:.:,, VIII~ TUH.KIYJE ?,ifUJiı:::..:SKBE EGITTI:U 
SEh1POZYUJYIU-(TJVlES), 3J Nisan-3Mayıs 1986~ s .. 89, 

(35) ,-,··ı CO"-rU'1'," ı:·F~.oô ".,.c;.:ıs:ı ""'ı· n '. <'· --·;.ı·· ..:.. ... ,·nr' 'L)~·~r····-ı·ı··n '-ili ay .;ıl\ ı~, ~'1_1'ic8. ı ~~.~, li. u~ ..L.l.;ii..h .ölJJ ü.~ ü!l.i:t 

J.ı:l-ı.KÜLTESİ DEIWİSİ, C.l, S.3, Haziran 1980, s.l36. 
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k •• t 1 b • ~.,;.c 1--amu yararını goze ·e:ce~c ır .. v.aü . ..l.m ek maliyetlere katlanrnaları= 

nın e;erekli1iği üzerinde c:;A.ru1.m:;.ıştur( 36) ~ İ.ı:;;letmeler açısından 

bu durw11UJ1 dikkate alınmas L ,, pek çok yeni hesaplamalp_.rJ. günde.-

t . . h ı ·~ . ı l ~ . -. ı ~ me ge ırmış ve mw as e o e cıJ.erın s orum u~uguna yenı o ır o oyu c 

eklemiştir,. 

Bir taraftan ekonomik gelişmeye paralel olarak, devle-

tin ekonomik f-onksiyonlar::.. ve vergi gelirlerine cluyv.lan ihti-

yaç artarken, diğer taraftan serma.ye şirketlerinin gelü;;mesi, 

ir;ıletme yönetimi ile ortaklar arasında öyle karmaşık ilişkile

re neden olmuştur ki, mal~ ve. ekonomik kor:nüarda yül:cselc ö~;re-

nim görmii.ş kişiTer biJ.e bu işleri rahatlıkla yapabilme durumun--

da değildirler(37). 

Özellikle yeni kurt.tlan ve geli~me a::;;aması:tıda olan ser-

ma ye piyasalarında, ya tırJ.mcıların Cpiyasaya fon arz edenlerin) 

zarar görmemesi için, bu piyasad.an fon talebi:nde buluı-ıs.ı:1 işlet-

meler hakkında tam, açık ve· gü.,..,-enilj_:c bilgiler elde ötm.e koşul-

ları oluşturulmalıdıı .... J3u ·Ia, piyasa şartlarının 3~anınd.a ~ dev-

let eliyle de bağımsız muhasebe mesleğinin düzenleıır;ı.esini ge

rektirir(38). 

İşletmelerin iç kontrol sistemler:irıül zayıf olması ola-

sılı~x, işletme yönetimi ile di~er taraflar ara~inda çıkar 

çatışması, bilgi kullanıc::ı_larının işletmele:C'den uzakta olma la-

rı ve muhasebe sürecinin karmaı;;ılclığı gibi nedenlerle 1 işlet--

(36) Halim SÖZBİLİR, İ~üet:nelerde Sos:ral Muhasebe I<::-uramı ve 
~- t.'= u 

Türkiye ''de Bir Anket _Çalıcşmas.~, (.Doktora ı:ı:ıezi), Ankare. 1981 
s.l5-16. 

( 3 7) S ÜHWIELİ, a. g. k. , s . 9 6 ~ 

(38) Cevat SARIK.AMIŞ, "T·ı1ut~asebe Uzmanlığıfl_?::rı_ _ _[)ermaye Piys.sc-.sın-
daki Önemiıt'', MU:E-U~SEBE UZwiAj~JLIGI VE SEPJiEEYE :t'İYASASI, 
TMUD Ya. No;4, istanbul 1975, s.lO. 

___ __j 
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me yönetiminin hazırladığ:L mali tabloların bağımsız bir l.:.z--

man tarafından incelenip onaylanması gerekir(J9) ~-

11Mul1asebe ve denetle.ıne :mesleğinin, :meslek ve meslek men-

suplarını geliştirme, kurı...ım ve işletmelerin yönetimini kolay-

laştırına,: resmi makamlarıl1 yönetim, d.e:r.ıciti:m ve yargı i.;;ıleri-

ni kolayıaştırma, vergi kuıunlarını iyi uyg-lüama, sermaye pi-

yasasını geliştirme, kü.çül: pay sahiplerini ve tüketicj_yi ko-

ruma, sağlıklı ve; sllreklj_ kalkınınayı sağlama c; i bi araaç, gö-

rev ve yararları vardır" (l.O). Dolayısıyla, rnuhasebe mesleğir.ılı 

yasal bir statüye kavuşt1.:,:;.'ulması ve d.enetim,hesap ve vergi in-

ce lernesi, danıf?Inanlık, mlüıasebe organizasyonu [;ibi hizmstle.-

rin yapılmasıyla; 

(39) 

(40) 

-İ;,;;letmelerin fins.nsal tablolarını:n. güvenilirliği V sag-

lanır, 

-Resmi kurumların denetim yülcüCözellikle vergi incele-

me leri) hafif'ler, 

-Kredi kurumla:ı:•J.nın k<::ırarları:nı kole.ylaştıracak bilgi-

ler elde edilir·, 

-İşveren, '.i:?Çi ve sendikaların ücret ve r::;osyo.l yardım-

larla ilgili kars.ı·larına ışık tutacak bilgiler ei4e· · 

-1~~evcut ve potansiyel küçük tasarruf sahibi olan ya-

tırımcılar ve tüketiciler doğru bilgilendirme ile 

korunmuş olur, 

]
1erruh ÇÖMLEKÇİ - Ce:'_dl KEPEKÇİ - Melih J'Jhıhas e be 

D .._- . E 1 • ., • "'991 ' 2 ene~ımı, sKışenır ~ , s.~- . 

Mehmet YAZ ICI, ntJlkE, ve İşletme İ-ktisad.ında Mu..l-:ı.ase be ve 
Denetleme Mesle[i~]l_~:r:~- Önemia', 1ill. Ü, JlllA.UM .. 1/LUH.ttı..SEBE DEHGİS.İ, 
.,.,. -.l S -.l ı:rr, "'.,...~' ~ :) 0 6 c: .ı.. , .o , J.·aZ.L_,_c<.:1 J._;u , S~ue 
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-İşletme ile ilgili taraflar, mali durum ve faaliyet 

sonuçları hakkınd2. eksi1:siz, doğru ve zamanlı bilgi 

sağlama olanağına kavuşurlar@ 

Yukarıda sıralad.ığ':ı.mız olayların ger·çekleşeoilmesi ve 

daha da önemlisi, ekonomik kalkınmanın hızlandır:ı.lınası ve ser-
. l . .. . ., .. ~ı ı "'1 ., - - '1...1 • maye pıyasasının ge .... ışmes:ı. gıoı neG.en. eı·.Le ~ r:n.:u:ıase be mesJ..egı-

nin mutlaka bağımsız bir ~'asayla düzenlenmesi gerekliliği or-

taye. ç.ıknıaktadır. 

Ülkemizde, l932~den bu tarafa birçok yasa tasarısı ha-

zırlamnasına rağmen, mesld::le ilgili yasa. ance.k 1939 1 da çıka-

ı 1 J b ~··V• • _;k'.,.,~. 
rı ara.ı:c, mu :ıas e e rnes .. Legrr. yasa ı. .·ım.Lıgıne -. . 

Günümüzde muhasebe:. işletmelerin hukv.ki ,, iktisadi ve 

sosyal birçok gereksinmelerini karşılamaya yönelik fonksiyon-· 

lar taşımaktadır~ Muhaseb), peJc ço~;: yazar tarafından tan:ı.mlan;~. 

mış olmakla birlikte 9 bu tanımlar aras.ı::ıda öne::-nli farklar gt"5-

rülmemektedir .. 

Genel olarak' mu...>ıas e bey i;; mali nitelikli ve para 
. ., .. 
ı.J...e ı~, r, 

fade edilebilen işlemlere ait verileri 

.,..am ve ı'lkelei" a'og'"'r"" +uo··~ .. .:ı-:> .1..0'"'' o-·,alr ..L - . ... - v .. ..L ı... •.J v~.ı. .... u'-" ı... _t.l .LÇı..J.Jı ·· .ı. 'ı.. ., 

o-o···ı·-: 'r•,ıou' o-i..;ı~,.,.::;,-, 1-?·a;r av;. .. ......... ü .. c.;.. ...:... b.._) lal ..... ~?. ""'1, IJ,,-

mak ve bı.mları ilgili tarafıara raporlar haliııc:,.e sunmak, a::ıa-

liz ederek yorumlamak süJ:e ci olarak tanımlayabiliriz .. 

Tllluhasebe bilgilerLıe tem.el olan verileri t cm la ·y-an,, 
... 1 J 

kay-· 

d.ed.en sıı1ıflaı-ıd.ıran ve rayor l"'.ı.alirıd.e ilg;ililere sunarı 1-:işi 

muhasebeci aciını alır. 

meye} bağlı olarak 

luluğund.a, serbest 

. uhase bG ciıı·, kendi soruin-
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nı alacaktır. Buna göre, taı1ınıle~~ 

ya bilj_riz; 

Serbest muhasebecilik; işletme cil ik, hukuk~ m.ali mev-

zuat ve muhasebe gibi ala,:ı:_arda yeterli eğitime ve + ·~., ve cruoe;;re 

sahip kişiler tarafından, işletmelerin muha.seb.e :iı.şlevinin ya-

salara, ilkelere ve kayıt :;röntemle:c'ine uygun ola:ı:alc, tarafsız 

ve güvenilir bir tutunıla ı ·oelirli bi:t:' yerde ve ksncu_ sorumlu-· 

luğunda yürütülmesidir* 

c:... Mali Müşavirlik 

Genel olarak 11mali nüşavirlikn denild.iğinde, finansal 

konularda danışmanlık anl2.~:::ı.lmaktadır .. Ancak gerek daha önce 

hazırlanan tasarılarda, gerekse 1989 r da. ka bul edilen 3568 sa-· 

yılı meslek yasasında ırnıali müşavirlik11 adı benimsenmiş ve da

nışmanlık yanında diğer fcr:.ksiyonları da say::ı.larak:; "Serbest 

Muhasebeci. Mali Müşavirlik;: ve ttiYeminli illiali N.lüşavirlik1toı-. 

mak üzei'e iki ayrı meslek cıarak düzenlenm:f.şti:ı:•., 

Yasadaki şekil~ te ~:~ınizin diğer bölümlerinde incelene-
. 

V •· d b ri , j ~. ı • • • " -. • •,.1' •- ~ -,. 

cegı11 en, urau.a ge:rıe..ı.. O..La:ı.:a.rc ma ı mu.şa\rıı~_ııe;ı cevı--ı:-uTLLO..rrıaya ça,.--

ı 
V 

ışacagız. 

Mali Müşavirlik;. Işletmelerin muhasebe sistemlerini kur-

mak ve geliştirmek, isıletme c ilik,, finans, mali mevzi.:;"':sı.t Ye bu.n-

ların uygulamalarıyla ilgi:! i işlerini düzeı-:lemok ~ d.anışmanlık 

yapmak, mükelleflerin mali ta blolarını ve beyannameleı':i.ni ya-· 

sal hü .... l.cümler, muhasebe ilkeleri ve d.enetürı stand.artlar:L açısın-

dan onaylamaldır. 

lViali müşavirlit_{;in temC.l konusu işleh;ıelerin belge, k:ı.-

yı t, .hesap ve mali tablole:~:r·ının bağırnsız olarak cienetlerı..YJJ.esidirG 
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Gerek muhasebe cil er, gerel·cse mali mü::;p,.:-:~~irler ıç.ı:ı:ı; me s-

leki bilgi ve tecrübe :v~:ıund.a, zeka, dikkat, dürü.s'tltik ve sır 

saklamak gibi kişilik öze: .. :Likleri de önem taşıma,ktad.ır. 

Ancak, yukarıda sa3r:_lan işlevleri yerine geti re cek o.-

lan kişiye "Muhasebe Uzman~ı_n denildiğinde, konunv.n kapse.mı da=: 

ha iyi anlaşılmaktadır,.. Eı:.rada meslek adı ola:rok, mali müşavir-

lik yerine ııı\IIuhasebe Uzman~'-ığın sıfatını kullanmak çok daha 

uygun olacaktır. Bu görüsı-:.::e olmamıza 
V 

ragmen? bundan s onra]:;:: i 

bölü.rnlerd.e de, tezimizin .: ınırlarını aşmamak ve meslek konu--

larını açıkça artaya k oya bilmek amacıyla yasa ve yö:ı.1.etmelikler

de yer alan ünvanL:ırı kullanmayı uygun görmekteyiz~ 



VE MALİ MÜŞAVİRLİK ÇX~IŞM.AI,J:.J=u 

A- Çe şi tl i Ülkele?de Serbest Il1uhasebecilik ve t~~aı~ .. 

IVIüsavirlik 

Bu bölümde, İngilte:r·e ve ABil' de mesleğirı ol·tt§umv., 

uygulanma biçimi ve g'UL.ümüze kadarki gelişimi kısaca aç:ü;:-

la~dıkte~ sonra, Almanya~ Fr~~sa 9 Isviçre1i 

ponya gibi diğer ülkeler).;; ilgili çok kısa aç:\.l{lamalarda bu.-. 

lunulacaktır. 

Konu ile ilgili olı;ı.rak J uluslara:rs.S:J. düzeyde yap:ı.lsn 

çalJ.şmals.r ve organiz asyo:.ıl~,ı"a değinerek~ ülkelera:ı."as:ıı. U.Y'.:tm-

laştırma çabalarına. da y~;:-: verilecektir ... 

1- İrı..gil ter e 

ingiltere' de d•::ılıe. 13. :y,..,.~L'(;jy::ı...lda~ hazine ile ilgili o-

larak üç ayrı görevli tarafındanı sa.yfala1."':1 aynı olm.a..ı:: üze:l:'.e, 

üç ayrı defter tutulmaktı:,dır .. Bu yüzyılın sonunda da tıaudi

tor" (denetçi, murakıp) k•::limesi kullanılmaya başla::unıştır( 41)" 
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Bugünkü anlamda muhasebe mesleğinin örgü·cıer.:.mesini gö:rabil-

mek için ise, 19. yüzyılın iki~ci yarısını beklemek gerek-

miştir. 

İngiltere' de 1844 ;yılında ç:ı.ka.rılan. "J oir.ı:b St o ek Com-

panies .Actn (Ortak Paylı Şirketler Yasası) ile sermaye şir

ketlerinin yaygınlaştırılması teşvik edilm.iş, pay sahipleri-

ne doğr't:ı. ve adil bile.nç oıa:.~ın sunulması gibi 

muhasebe uzmanlığı mesleğinin kurulmasına da zemin hazır:l.an-

mıştır .. 

İlk meslek örgütii:ı 1854 ı te İsk oç ;y-alı denetçiJ.e:;.~ ta

rafından, kraliyet fernı&:::u ile ıırs,ocie.ty of ilccou.nta.'1.ts'; (lJiu-

hasebeciler Derneği) sd:ı.Jla lrorulmuştur( 43) D 

1855 ve 1867 yıllarında. yine l{raliy,~t ferms.ı·u ile 

uThe Institute of Chartered Accountru1.ts in England s.:::ıd Wa-

les-ICABW" ~İngiltere ve Gallerdeki ]'erma."llı 11~ase·oeciJ..er 

Enstitüsü) ',nün kurulması ve 1880 • de ıı daha önce kunümuş o-

lan beş ayrJ. meslek örgüt·a.;srl·e birleşerek~ }::ral iye·~ fe::-m;s..r::.ı 

ile tanır.Jnasıyla, mesleğ:Ln ilk yasal temellerinin s:c:ı.ldığı 

kabul edilmektedir(:44). 

(42) AKDOGAN - AYDIN, s~'75., 

(43) 

(44) 

Selahaddin TUNCER, ··~İngiltere ~de Serbest Hesap EU.te
hassıslığı ve Devlet ~le.ridatının Kontrolü", TÜRK.:fYE'LE 
MlJHASEBE UZMANLIGI rllESLEGİ (Der.Hasan GÜRBÜZ) TWIUD 
Ya.No; 3, İstanbul 1974, s .. 65 .. -ULUKOL, a.g.-k.,, s.,260. 

E.D. WA..'l{EFIELD ~~İng"il tere ı de Mu...ı."lasebe Mesle-ği n, ' ---'~- ~ 19 g 2.1969 'da İs-t:snlıcıl Sa.ı."layi Odası 'nda yapılan konfe-
ransa sunulan tebliğ, s.80. - TUNCER, s .. 65 .. 
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1900 yılında çıka.J."l.lı.:uı bir ys,sa ile, serms.ye şirket-

lerinin denetimi z orv.nlu ~.:.ale getirilinceye ~:adar~ IC.AEW 

tarafından sınav korıular:ı. ve üyelere deı-:.etim l:or1.us:.;·..nd.s ;[a-
.. + . ı ., ""\ -J. • k ..., . ..L. • • ... , '1 J • .... • 

pı.ı.an lıavsıye er..ı..e, a.ene ;;ım .. r:L:..ı u e sının :r•J....irse .... 'tı.Lm.esıne ça-

l:ı.şılmıştır(45). 

20. yüzyıl başında meslek; diğer ülke::Le::-de her.c.'iJz o-

luşmamışken İngiltere~ de önemli, saygın ve hı~31.;a gelişen bir 

duruma gelmiştir(46). 

1903 'te yine geneJ. ni te lik'Ce aThe J~ssociation of Ce:r-

tified Accountants;; k\:ı.r11l.:uuş; dalıa sonraki 3r::..lları.:.a da ihti-

saslaşma ile duyula.."'l iht:Lyacı karşılanıal-c üzere? 11 The Insti-

tu:." ( 47) " 

ile ortaklık hesaplarının bs,ğımsız muhô.se-oe uzma::üs.:r·ı (C o • .A.) 

tarafınd&'l incelenmesi zorunlu hale getirilmişti:r-{4-8) o Aynı 

tü ile düzenlenmiştir., 

(45) 

(46) E:DWARDS, So155o 

(47) 

(48) 

w~~EFIELD, So80. 

ünal TEKİi'IALP 1 ;~se:r:~ır:t~~e Pixa.sası I(ar:~-.:.~~ıu ~asax~::..aJ~ -ve I~tlu-

h_c;.sebe Uzmen;Lığı-,~~'..rıın Ortaklı}::iEı.rı ıi·, SE~~.fii; J?İYkSF 
SI VE MUH .. ılSEBE UZMJUC,IGI (:Oer.T,.ARIK.AN-S"liUÇUKBlli'UrSUN; · 
TLIIOD, Ya .. No ~4, İste.rf.Jul 1975, s .. 36-3 .. 
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İngiltere 'de faa.liye·i; gösteren birçok ınes.le};: örgütü 

arasında, meslek adına en e·tkili ve merkez i l;:onumda 1:ral-ı.-:nan 

"The In.sti tut e of Charterf;d Acc ountants in Engls:x:d t:.nd. VJa.-

les - ICAE'Nn, 45 üyel:i bir Konsey (Council} t;arı:~f:ı.r::.dcLCl 

netilmektedir. Enstitü ant:ı:", ingil ter e g:.1.in çe şi tl~~/ bölgele

rinde yerel kuruluşları da (District Sccie-t;es of Cha:r<:;ered 

Accountants) mevcuttur(4~:n. 

Konsey üyeleri S.l"asınd.aı:q bir ba.şkar:;., bir başkaı:ı. 

yardımcısı seçilir ve ye:3.i ayrı komite oluştv..ru.lul" .. :Bu_ ko

mit eler şunlardır(50); 

1- Soruşturma Komi-cesi? Kv.ı"uma katılmak isteyenle::." 

hak.'l{:ında soruşturma yapmal;:tadır .. 

w 2- Sıilav Komitesi 9 Sınavları düz enlemekte ve yapılan. 

sınav-ıara başkanlık etmektediı ..... 

mektedir. 

4- İstihbarat Komitesi; Kurum me::-.ı.suplarının meslek d :ı.-

ş ı davranışlar· ı hakkında bilgi t oplarc.s..ktadır o 

5- Kütüphane ve Yayın Komitesi; Kurum.U..t''1. oldı.;..:kça z en-

gin olan kütüphanesini kor-ilmak ve işletmek~ çeşitli yayın 

faaliyetlerinde bulunmak e;ibi görevleri vardJ.r .. 

6- Ye,salar Komitesi 9 Mesleki çalışma ve uygı.:;.J_arr:ı.alarla 

ilgili hu...lı::-o..ki mevzuatı takip etmektedir" 

7- Çeşitli İşler Komitesi; Diger komitelerin faaliyat 

(50) Cemaletitin DLUKOL, 
sebe ve Mali İşler 

İcra c :ı.. lVI'lüıa-. 
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Konseyin yetkiler:. çok genil§ ve mali d.ururm:c çok sag-
lamdır~ 

(üyeler) olmak i.1zere iki t,Tıxptur~ Orte.l;: olmak içj_n, meslek sı-

navını başa.rmak, üye olma};: için. de en az beş yıl cı"'tak ola

rak çalışmış olmak gereklidir( 51). 

a) Fermanlı Mu...'lı.ase~::ıeci ( Chartered .f\ccoi:cc:ı.tsw:ı-ı.;.-C ~A .. ) 

b) Ivluhabir Ferman~.ı Lh;ı_b_aseb;$ci (Associate Che:,rt,:;red. 

Accountant- A.G • .A .. ) 

c) Kıdemli Ferman:.:..:L Muh.;::tsebeci 

Enstitü mensuplar:. çalışma1::ırında, I.CAEW tazoe,fında:n. 
·~ 

belirlenen çalışma ve ahl.a.k kuralları.."la 11J'"1:0.ak z o~~dadırla.r. 
mensuplarının kişiliği, mesle};:i bilgi ve görgi .. isü ile dürüs-:ö 

ve sağlcırn karakterleri~ IC.AEYI 0 in gJ,cU.:c.ü aı"tt:ı.ı~m;,;üctad.ır. 

İngiltere 'de 11 Chartered Ac-countantı~ ·~arafından imza-

lanan :Bı. erhangi bir belgerün; bilgi ve görgLi s ahi bi, yetkili 

bir kimse taı"'afından düz enlenıniş veya ince:.enmiş oJ_d.uğu. ve 

gerçeğe uygıı..n bulunc1u .. ğu. l:;~bul edj_lınekted.j.:r ( 53) " 

(51) EDWJ\..RDS, s.l59. 

(52) TUNCER, s.?le 

(53) AR1~N, s.25. - -----
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İskoçya ve İrlanda~ daki l~netitüle:ci de :L,;:ine e.l9-1-ı (İngiltere 

ve Galler Fermanlı Muhaso~.:ıeciler Birliği) "Chartered i:.cco-

şacağım:ı.z nitelikleri a:ı.":;;;.ı.:·'J.al{tadır ~ 

Öncelikle, i1ri 

tadır; 

1) Üniversite veyfi~ pol:ite2:rniğ·e ( ;:.rLi.ksck 

recesi a.lanlar (Yani ı:_se ınezuıLlfirı) o 

.b. 2) Lisans seviyes:Lnde eği"ti:m. görmü§ 

lemasına sahip) olanlE~. 

laı"'J. (ilkeleri), Ivh . .üıasebe: Uygulamaları ve· Teorisi ile Ekono-

tion.) 

diğer grupla aynı koşulla:;'da, meslek 

lar. 

(54) Çig'""dem SOLAŞ, ;~:tı:~9":LJ ... tere 0 da i{ivJ~ia.sabe El~;i .. (;j_mj.~ 2 ~, I~li1:1ES, 
_;;::g;;;; ____ . -- ---··""-·---···~ 

İ. ü. Ya.No; 2628 1 , İŞLE1ri~IE FJü-:ULTESİ Ya .. No;93, "'·J.S:ur~Ltı.SEB:S 
ENSTİTÜSÜ Ya .. Nov32~ İstanbul 1979 (DeroA,.P:H..AT-11/jNAL 
- G.YÜCEL)~ s0218-22l~ 
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Lisaı1s diploması:r.;.:-3. sahip adaylar için a;~?Tl s:ı.na:;r 

.. .. ··ı .. _, .. T ı ~ ., .. , . . ~ . ı - .. ongoru muş cur o erne .... i:::IJ.n.:>v gene .ı. O:!...ı..gı yolL.Le .. ::rı.as:. r.:::c.e..L.::..ğ:ı..n.-

de olup, Muhasebe, Huk·.:~k, Ekonomi ve İstatistik 3'8J.J.l.nc1a ge-

nel h.-ül tür konulctrını d.f.:. 1:-:apsarna.}~taAiır ~ Y-ç~ko .. ~·:: .. d.a sa~r:Ll:s~n 

mı1af ·tu tulurla.r 41 Sayılc=~.:.1.:Lcı.ı-·ın d. ış 1.nd2\· bir~ dctJ ... d.cı..:c-1 rı1sz --ct:ı ol.a..ıı.-

sınav konula.rını kapsayaı:-.. 1 genellikle Uç aylık full-time 

bir çalışmadır.. Çalışmalar 9 öz eJ.. olrv.llard.a v·eya muhasebe 

sonunda başarılı olanlar, doğ:;;.~udaı:1 meslek s:.n.a\rın.a gireb:::.ı.~ 

mektedirler. 

Birinci Meslel·d (.~.~ra) S:.ı..r.~.av ( In-'Germed.:ia·~c J.Exa.r.ü;.:at::L-

on); Fins.nsal Muha.seoe-1, Vergi-lı Eu.kukr Denet:.m~ Fina.nsal 

Bilgi Sistemleri ve Bj.lg'i. 

Ancak bu sınava girebilm·::k için 

runlu meslek 1-cu.rslarına 'ieva"'ll e-tmiş olmak geı""eklidil"( 55) $ 

S on Sınav ( Final ise;: Fine:.:-:.sal l\[·u.l1asebe-

2, Vergi-2, Denetim, Fj.:L.:msa.l Kararlar, Yö.ı:ıetim IıihJJ.-:ı.asebesi 

r 6' konularını kapsamaktadır', 5 ) ., 

:Su. sınEı.va girebilnek için. de 1 IC..:lEW ta:cafı::.1.d2ı-ı düz en-

dır.. Sınavlar çok sıkı olup 1 başarı oranı genellikL~ 7?; 5() 

(55) SOLAŞ, s3221~ 

(56) EDWP..RDS, s.l61~ 
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Sınav konularının 1 ortaya çıkan ihtiyaçı.a:ı.~a ·ve gag::;_n 

gereklerine göre değişşbildiğini de bv..ı"'ada bslir·crı:::>2-k gerek-

mektedir. 

Fermanlı Muhasebe c:!... (C~ AG) olabilmek j_ç:t.n:; sın<'l.''lla..:.~~,. 

dan önce 1 bir fermanlı m.1J..].ıasebeci ~rs,nında (veya m.uha;sebeci 

şirketinde)? üniversite mr;zunla::c:ı. ıs e ;ı 4 yıl sv..reyle ste..j 

yapmak zorundadırlar. StE.j için aday ile 1.:ı:zma::ı E::.~ asında~ a.-

daya ödenecek ücret, çal:.r?ma şa-rtları ve i:z in si}.ı:··sle::·:i.. gii:ı). 

konuları kapsayan bir a.nJ.aşıx.a im.zalanmeJ.-ctadı:c-( 5!3) o 

İngiltere' de muhaı:wbe uzmanlığı i5.r.ıvanı ... Tsr en diğer 

A.C .. C .. A." (Muhasebe Uzmcmları Derneği) adını taşıyan bu 

kuruluş sanayi 1 ticaret va l~s..:nu :. şletmelerinde çalıı:,nr:ak ·u.ze-

Derneğe üye olmale isi.~eyer~ a.d.ay; 3 3r:..llıl~ st;ctj ÇEt.l:ışraası~J.. 

mel sınavı ve üç 

. ' 
n~4.ssociate filerrfbe:,:- of ..:crı.e .. Inst;i~tnte vf "cost e~::-ıd ~~ls .. -1 

be cileri Enstitüsü) bu. a1a .. "1c1aki eleman ilıtj_yacını kar:şıla.m.al;: 

amacıyla kurulmuş olup,, :::·\;aj ve sınav şar-tlar :ı. "'tL. C, C .. L~ ı d.a 

olduğu gibidir. Ancak me:::.=_ek sınavlarının içeriği "Yönetim 

Muhasebesiır ağırlıklıG.:...:r{60),. 

(58) TUNCER, s.72.- SOL.\:), s.222Q 

(59) SOLAŞ, s.223. 

(60) SOLAŞ, sç224. 
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- ı:chartered Inst:~ tut e of Ptıblic F'in.ance and. Accoun-

Enstitüsü) İngil tera~ delc~ kamu iktisadi teşebbüslerj_nin mv.-

has e be v .. zma.t-ııihtiy .. a.cır.ı J::~J .. ı,roşıla .. n1.::;,.Jc amacızT~La; staj ~re eği tirrı. 

programları düzenlemel{t;e\~ij_ro Diğeı~ıe:r'irLden :fe~::~ı~:l:L (J]_a.-.:2:::ti·c i.i~,.. 

Ingiltere' de 1 say:...la.nlar dışında 1'1\:Ierkez j_ Mulıs..sebe-

ciler Birliği 11
, "Belediye Muhasebecileri Enstitüsü" 7 ;~uıus-

laraxası Muhasebeciler Birliğiıı gibi daha bir çok öre,··u,t fa.a-

liyet göstermektedir. 

ICAEW w in meslek mG"tısuplarına sağladJ_ğı en cnemli hiz-

metlerden birisi~ yayınlalığı dergi ve gaz etelerdj_r •. ı:The 

Accountant" adlı haftalık gazete 1874 ~ten bu yancı .. , adı son-

radan "Acc OUı."ltancy 11 olan ·:?.ylık dergi 1389 ° :ian -ve "::L'he i'~ cc c-

~ -· ('2' ceo.ır o j ~ 

Galler ve 

mak üzere denetim standa:::-··~ıarını .beli:rl.emek ve mesıc:~k men-

suplarına yol gösterrr::.ei;:: c.ı,1acıyla 1976 yı~.ınO:e. HA::lvitj_ng Prs.c-

tices Commi tt e e - APc:ı ln;.rı.ılrr,.uş olup y Komite 1980 "c.en i tibcı.-

ren yayınladığı standartı.e.rla, belirlenen cıx.:.mcı gerçekleç=:-

tirmeye çalışmaktad:l.l' ( 63) ,, 

( 
r~ \ 
b..L; SOLAŞ7 So225. 

( ,... "'\ 
OL.} 



sebe Stand.artları Komi·te~_;i ".Pı.cco-u ... "'llting Standar<:;s Coımrı.i -ctee-

ASC =r ~ca.ra .. fınden :r.~.a .. z ırlaı:.:~r 'iJe al-Gı m·eslek k-ı..ıruJ_ı.J_§llii.fu"'-1 teın-

silcile~inin ''erl a,ldıl?:ı IV1lı1ı..t:tsebe l3irli1cler')i j:s-tis<:3 .. :r~s I("u.rı~.lu t 
V - ~ 

nuı-ı ııconsultative Comınit·tee of i~ccouı1.tancy :So6.ies - CCAEa 

kararıyla oluşur ( 64) • 

ct.r.L8.1;ilirn CLctllcı.:r· ı 

rilmekted.ir. An1ac 
~ r 

lama değişikliklerinden ?.J.ayle.r·ı haberdax: etmekti::.". 

Genel olarak bir rr;J.-ıasebe \lzmanınin tica.ri $· 

konomik ve mali bilirr.ler:.:1. bütv ..... "l bölümlerini kapsama};:tadır ( 65) • 

Chartered Accountantsaın yaptığı işler; muhasebe ve 

kayıt sistemlerinin kuru:J.ması, organizasyon işlerj_, ı:ıcı.li 

tablola.rın düz enlexıınesi ı;re deı;..et;iJ.ni, işletnıe d.er1et;çiJ~j._ği-; 

(64) 

l\1eslek örgütleri:rw üye olc:mlar, rel-clam vb. fc;.c:~liyet-

p . .. Lemzı 
NOMİX 

::I:KO-

( 65) R • .li. NEWBEHY, "The. E ~~ı_ e of the CharteJ:-eci. Acc ou:c .. tant ın 
the D e ve 1 o pm. en t of ~~:.:::ı~e:.......::.C...:s;;.-. -o;;:.· ~i,_t..:...-.::.a:.::l::_;;;.rı1;:..;· c::..:.w.;::.-~.::.l-c.:...ı;:;;.:...""...:t __ i...:n::_..,.t_r._'"_e_D nit e d 
-r.:. .::ı ıe ı'~TO'H--AS"-':'B--·' 1 -1 .. ,,.,,.,.,\T•·~c'~r VP cc-,:,ıc):•.c'ı:'v·•:ı ·o+v!J:::;~",c::T (JJT'e-... ".~ .b ... ...L.rLguom , ,.~,'ü .;..;ı .Lı "!.ılV .. L,~.\.ı\i.wJ... ·~ ".ı.:ı ,.;J..;J ... ı...ı.ü ... J...J....~ ...L ..L. ..... ..J. ... w...:.~.~...J.J .... ~· .... - ... 

ToARIK.Al'{ - S~KÜÇÜKB.ERKS1.Jl''i) 7 S.:liiiUD Ya .• No~4ıı :tstar.).:JtÜ 
1975, S&386. 



lerla müşteri toplam.ak ça.lJ .. ~§rna.lar 

İngiltere'de fa,ali-

, -me s ..ı.. ez: kura.lla.rını }:endil·8l'""'i beli:cleysn bir ö:r·:e;-LitJ .. erıme 

olup farklı 

verebilmektedir. 

un tan ts '9 dU.nyada haldı t.::i.r ürte ka"i;-uşmuştu:r. 

19 ··-lı .c--·:.,~~---.·"q o y:uz yı __ :n, S .,!-...:.:cc.ı. ..ı..i..ı.U'-'-

- ' o_:_ c~.J:" s.ıc :rs .... ıa. 

cı;;rlct UQhcır-tered _A_·CC o~.:u..~:...·'L-:2,nts 'w ın ınesleki e;el0::J..O!\: ~r:s -t e;,:::ı;.:~i..t.e-
"";';/ 



t AICP ll. u . .., ... ~ .... """"ı .: ... ~ 1:-: (i\ an s- .r.. ı.te ı:ıaş..ı..a:ıüŞ '·:ı. ... , ı vi .. 

da yine New York'ta kabu1 edilen bir yasayla, ~~r.:;.uhsa:'cl:;. V·3 

Yeminli Ka.mu. ~Jlw.tıasebecisi n ola.ra.J:e ca.lısmc1. izni 
~ -

(71). 

muhasebe uzmanlığı; bir k<:1mu hizmeti mesJ_e 

mektedir .. 

1887 'de ninterstat e Corı.::nerce Commission 11 ? ~,:s.rrrcı. işlet-

melerinde fiyat kontrolü ı:re tarife belirl'2:1:,nesi gibi amaç-

larla, belirli ste.nda-ı:'tlara u;'{t,rv.n mali tabloların haz ıı~ıan-

ması çalışmalEı.rına başl:.::n::ış ve bu stsnclartls.::.~ 1906 ~cıa çıka-

rılan bir yasayla ~ürJ.'Jğe konım.:;.ştur ~ 

oradan da "Federal Rese::Ye J302.l"c1 n kanalıyla 1918 "de 1:ıil:::ı.n.-

çoların haz ı:i:·~ıa~ma. yönteJr:lerir.Le i:lişlrirı b:~:c te~ı::~e ~···c~ .. ~rJ_nlc:.ı1.-

mıştır(72). 

(70) .ARKUN, s.20. - UDJXGL, s"262~ 

(71) Mehmet AK13AY, ı>;:ıBD'nde Ru.hsatlı Kaı-nu 1/lv.l':'.Etsiplilti", i.fEl:.
Gİ DÜ:N'YASI DEFLG:tsi 7 .. 8:166~;-Eazi:r~an ı§9ö} s :2o:-:-Cv_rehuı~ 
FERI~iiAl'I, np.Jn.erilra~ 13:~::.-leşil~ :Oe"iJJ .. et:e~~i tnde Sr3:c1:ı·:~~s~~~ l-Iesa:o 
n[u';+eha ss ıs-ı~..~. c;., ır 171:.ı.·,·u'·'-<=-ı,ı.::ty~;.ı:ı: ~~r:F. wıTn:.ı· "~-:::·p-p:ı:;: TJ~zT·A~HT'~7::;:s~t·.~aYi:- . .1.• V ,. ...1... ı:~-1.. 1 ........ .ı. • ..._ - *"""- ,..ı ,..-J...,,A:'lio.J-..._....-..;; _-A-., __ .... ...., ... ~..<-S....ı...-...,~ .... _,_ ... ....,_.._.....,,., .,.,.. , 

TMUD Ya .. No;3, :tstan··:;a.l 197 4 P s. 90 .. 

\r72) Nuri DrılAN, '~Ba ;:;--,m·''"'" Tc:·' e+~e Dıs:. Denetj_m.in }32:;:ononüler-· "'~?--"".~o .. ;-::__..:~,:.-::_ v.ı.u"' :..--...-'Wlt'm~-----"'~·-.. ---
deki özellikle Serm~y~ale.r:ı..~?lü ve Ör:.emi''", 
İŞLETMELERDE 13AGI~.1SIZ DIŞ DENETIM SENİI\i'ILRİ (10-ll I\:c-:qıs 
1985), SPK Ya.No;3, ~ıUı.'!.caı"a 1985~ s.,29~ 



-35-

' 
"halkı ayO.ı.:ı:ilatma.k" amac1.;rla ba.zı 

Ekonomik Bunalı.mı 'ndan sCJnrı:-ı. ise, menlcul k:ı:;met ya:tı.:r·ımcı1a

rı.nı.n doğru ve açık olarr.:~{ bilgilendirilmesi daha eta. öı::.em 

kazanmıştır ..• 

ması ye 1934 • te sermaye p:~yasasının ~r"J.rütti.lmesi so:cuml-...üuğu-· 

nun "Securi ties a.ı.J.d Exchc:nge Co::nmission-SEC'~e ve::-ilmesj .. yle ~ 

Service 

ın etkisi önemli ölçüde hissedilınektedir·~73). 

sebe uzmanlarına. duyulan ihtiyacı pekiştiren diğer un;~rnrla:r 

olmuştur(74). 

Yine bu döne::n.de' u:·.kemiQ~ cl. eki .lU."lO:::Üiil 

yen ''Corporationnıarın 

metler Borsası 'nm çok geJ.i .. şm.ssi.,. "ı.Hkedı::ı yz:.bancı :::c:::-rc,a;ye ya-

tırımlarını.n artması ve LBD şir1tetlerL'1.in d::..ş ülJ:;:e:erd.e ~J)3.-

tırımlarının önemli tuts.r·lı:=cr•s. ~r'J..kselmesi (75) -... . - -
t~:~oı :r.Lecteı-ı.ie:c-

le meslek mensuplarına d:c;ırrı .. l:::ın ihtiyaç hızl.a a:~trr.ışt:;.s."'. 

(73) ÇAlCICI - UYANIK, a,g .. m .. , s.l6. 

(74) John L. O'DONNEL, nT!ıe Role of the CP.A on·the J)evelo
pment of the Capi tc;-.1:_ J1,~a:rkets in t~e U .. S~0~ n 1 lJfıJEASEBE 

UZMANLIGI VE SEI~AYE PİYASASI (J:ıer.T~ARIT{AN - S~KüÇtJ.~
BERKSUN), TWIUD Ya.No;4, İstanbul l975ı se422. 

(75) AKDOGAN\- AYTIIN, a .. g.k,, s~76 .. 
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1936 'da AICPA 'nın bir komisyonu tarafıncl8n 1'Ma:i Tab-· 

loların BağJ.msız Kamu Muhasebecilerince İncelenme si ıı ad1.ylc~ 

bir broşür ya3rınlanmış(76), 1937 tde ise, o zamana kada.ı"' 1-rı. .. ".

rulmuş olan dernekler "American Association of Public Acco

untants" bi.inyesinde birleşmişle:rdir(77)o 

ABD 'nde AICPA' a kayıt mecburiyeti olmadığJ. hs.:.de ~ 

Ensti tü tarafından meslek mensuplarına sağlanarı hizmetler 

ile yayınların önemi ve ekonomik-mali çevrelerdeki etkis3..y-

le, hem üye sayısındaki Ert ış. hem de rnesleğin t;elişm.::::3i hız-

lanınıştır. Başlangıçta 7 -·8 kişiyi aşmayan üye s.::ı..y:u:ı::. 1990 'ds. 

240.000 • i geçmiştir ki bı..;ın.lar 1 "Certified Public Acc ountant 

- CPA" Ruhsa.tlı veya Yeminli Kamu Muhasebecisi aclJ.yla anılır. 

Kuruma kayıtlı olmayı:mların sayısı 60. 000 cj.varında olup, 

bunlsr da "Public Acc ountent n Serbest Mı._Uıasebe Uzma.ı'lı ı::ı.dını 

almakta.dırlar(78) o 

AICPA bünyesindtK:i bir kurul tara:fır::.d&~J.. 1939-197 3 

yılları arasında, CPA 'ların denetim çalısmıc-ı.ls::.~ındı:;. u;yı:18sı ge-

reken stande.rtlar belirlenmiştir o 197 3 ~ten itica.rc::n b-L: çe.-

lışmaler, Finansal Muhasebe Vakfı bü.ı."lyesinde k'J.rulsn ~~:D':..::.'lc:n.-

cial Accounting Standards Board - F.ASB" tare.fından. ;yv..:::"i .. ;ltül.-

mektedir(79). 

(76) UMAN, a.g.m., s.JO. 

(77) FERMAN, 8 .• g.m., s.89. 

(78) FERMAN, s.88-89, - l~BAY 1 s.21. 

(79) Kamil BÜYÜKfiiİRZA, a'Muhasebe Denetiminde Muhasei)e Stcm
dard.ları", STP..NDARD-E .. VE T.DERGİ, Y.28, S917, 1989, 
s.63. 
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AICPA tarafındem yayınlanan denetim standartları, de

netçilerin çalışma yöntemlerinin belirlenınesi ve denetim l;;:a

litesinin Jmkseltilmesin8 yöneliktir(80). 

CPA tarafından, belirlenen standartıara uyg~~ olar~c 

denetlenen mali tablolar hakkındaki rapor, SEC 'e,-<,Slh"lulur. 

SEC, öz el sektör için der:.etim standartlarını belirlemek ve., 
"'' ı; 

geliştirmekle yetkili olduğu halde; AICPA tarafından yayın~ 

lanan standartları benimsemiştir(81). 

AICPA; uygulamada. karşılaşılan sorunla.rı, 111\.Inerican 

Accounting Association - AAA"; teorideki yenilikleri, SEC 

ise; sermaye piyasasının güven içinde işleyebilmesi için ge

rekli koşulları, PASB'a bildirerek, ortaya çıkan sorunların 

ve tartışma konularının belirlenmesine yardımcı olmaktadır

lar(82). 

CPA'ların uyması gereken kurallar, 50 eyaletin her 

birinde ayrı ayrı belirlenmiştir. Bunların yanında "AICPA 

Mesleki Ahlak Yasası"na. r.L uymak z orun.ludur. Belirlenen ku

rallara uyulmaması halinde, .AICPA tarafından bir takım ceza

lar u;ygu.lanabildiği gibi, eyB.letler de CPA 'ların çalışma i

zinlerini ve ruhsatlarını iptal etme yetkisine sahiptirler. 

Bu kura.llar genellikle bc:;.ğımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük 

ve güvenilirlikle ilgilic~ir(8J). 

( 80) James T. JOI-INSON - J .. Herman BRASSEUX, Reading in Audi
tin<'~.:, by South-Western l::Ublishing Company, Cincinnati 1 

Ohio 1960, s.3. 

(81) O'DONNELL, a.g.ın., s.437. 

(82) ÖRTEN, s.91. 

(83) M{BAY, s.91. 
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Eyaletlerdeki huk!Ak kurallarında farklılıklar olmalcla 

birlikte~ mesleğe girişte AICPA'nın belirlediği koşullar bü

tün eyaletlerde geçerli olmaktadır. 

Mesleğe girebilmel.c,: için şu koşulları taşımak gerekir; 

1) 21 yaşını doldurmuş olmak, 

2) Kendi adına. veya bir uzman yanıı."'l.da memı.:Lr olarak 

beş yıl (üniversite mezunları için iki yıl) çalış-

mış olmak. 

Bu şartları yerin·e e;etiren aday ilk sınava girebil

mektedir. S:ıınavda adayların genel kültürleri ve muhasebe 

mesleğine uygunluk derecaleri ölçülmeye çalışılır(84) .. S:ı.nav 

komisyonu, adayı sınava =ılıp almamakta serbest olup, sınava 

alınama durumunda gerekçelerini de açıkla.'nak zorundadır. 

Mesleğe aday ola.b"ilmek için, herşeyde:1. önce; muhase

be, işletme, ekonomi, ma.liye, hukuk konularında öğrenim gör

müş olmak gereklidir. 

AICPA mensupları da., (İngiltere-ICAEVi 'de ·>'Olduğu gibi) 

ortaklar ve üyeler olarak iki gruba ayrılır. ORTAK olmak i9in, 
..- .'! 

staj süresini tamamladıkt~m sonra aşağıdaki konuları kapsa.L .. 

yan meslek sınavını başarmak gerekmektedir; Muhasebe Uygula

maları (iki aşamalı olup) toplam 8 soru; 100 puan, Muhasebe 

Teorisi, 7 soru; 100 pu~~, Muhasebe Denetimi, 8 soru; 100 

puan, ve Ticaret Hukuku, lO s oru; 100 puan olmak üz ere i:t.;op

lam; 33 soru ve 400 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 

Sınavda başarılı ola.bilırwk için, her konudan en az % 75 ba-

( 84) Cevdet SUNER, ıtçeşi·~ıi Ülkelerdeki Bağımsız İşletme DJ..f}ı 
Denetim Kurulusları~ln Hukuki Yapıları, Örgütlenme ve · 
Çalışma Biçimleri~, İŞLETMELERDE BAGIMSIZ DIŞ DENETİM 

. SEMİNERİ (10-11 MayL3 1985), SPK Ya.No;3, Ankara 1985, 
So65. 
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şarı şarttır. Bunların yanında ada.ylaı"'a; mali hukuk, genel 

ekonomi, devlet muhasebesi v.b .. konulardan da sorulabilmek

tedir(85). 

Ensti tü' ye ÜYE ol..:ı.rak girebilmek için ise s bir tez 

hazırlamak ve bunu sınav komisyonu önünde savunmak gerekli

dir.. İki bin ile dört bL-ı kelime arasında olabilen tez ko-

nusu, sınav komisyonunca "'.Jelirlenmektedir .. Üyelik sınavıı.J.ın 

belli bir süresi olmayıp, ortaklık sına.vındaı"l hemen sonra da 

yapıla.bilmektedir. Uzmanlık sınavları, "State Boards of Ac

countancy" adında..l.ri komi;3yon tarafJ.ndan yürütülmektedir( 86). 

ABD 'nde muhasebe ve işletmecilik dalında ;:,rU.ksek öğ

retimin ilk kez, 188l'de Wha.rton Finansman ve Ekonomi Oku

lu'nun kurulmasJ. ile başladığı kabul edilmektedir. 

1892 'de AICPA ·~arafından New York Mu...Yıasebe Oh.""Ulu ku

rulmuş ve 1896 'da meslek yasasının çıkına.sıyla mesleki eği

timde hızlı gelişmeler ol.:.nuştu.r. 1938 yılında yine New York 

Eyaleti'nde kabul edilen bi:r. kanu..'t'lla., CPA olabilmek için ü

niversite lisans dereces:. zorunlu tutulmuştur(87). 

AICPA tarafından :.952 yılinda "The Commission on Stan-

dards of Education <:"lnô. ~.qıerience for C .P. A .. " adıyla bütün 

meslek g-ruplarını temsil <3decek, 25 kişilik Mesleki Eğitim. 

ve Tecrübe Standardları Komisyonu oluşturu.lmuştu.r'(88). 

(85) 

( 86) 

(87) 

FERMAN, a .. g.m .. ~ swSl. - ULUKOL, 

___ , "BatJ. Ülkels~_cı_· ı:_1d_'""-"'-~-·..;..•_", 

Ç.AKICI - UYANIK, s. 22. 

s.,262 .. 

s.48. 



Önceleri daha çok ",i arım işletmelerindeki ihtiyaca gö-

re e ği tim-öğretim veren Il·ıerikan yliksek oJn1llec:ı::ı, 19 60' lı 

yıllardan itibaren ekonorr:!.k~ sosyal ve politil: çevrenin de 

etkisiyle sanayi ve tica.T~:.-'c; işletmelerine yönelil-e olarak e

konomik, hukuki~ finanssl ve sayısal konulara ağırlık ver-

meye başlamışlardır~ 

GiihU..müz,de muhasebe e ği tiıni teknik bir bilgi olmakten 

çıkmış, ekonomi, bilgi iı:;üem~ davranış bilimleri, sayısal 

yöntemler. gibi konule:ı_rla. s.dayla.rın yeteneklerinir,ı.i·gelişti.;.. 

. ı . .. ı . ~ . ( 89' rı mesıne yone mışcır 1 ~ 

Eyaletlerdeki hulm1c h.-uı"alların:ı..n ve muh.asebe eğitimf 

veren kurumların farklı c~:..ma.sı nedeniyle 1 .P.:.BD 'nde muhasebe 

eğitiminin standart ölçülerle gelişmesi mümkün olmamakla bir

likte, .AICPA •nın e ği tim l::ali tesini ;yüksel tmek, tekdüz enlili-

ği sa.ğlamak ve meslek mer.~m:plarının saygınlığı.ı.'1.ı korumak gi-

bi amaçlarla düzenlediği }J:i .. "ogramlc!.rın etkisj_ bü,T;.t.lc olmakta-

dır. 

Enstitü, "Journal of .Accountı:ıncy'~ adlı ye_yı.ı."1.ı ile 

meslek mensuplarını yönlen.dirme f.on.l-csiyonunu da yerine ge-

tirmektedir. 

Meslek standardının y~~sek tutulması ve ekonomik is

tikrarın korunması gibi cımaçla.rle. çok ciddi biçimde yapılan 

meslek sınavla.ı ... ından geçe::ı CPA 9 lar, müşterilerine şu tür 

hizmetleri vermektedirler> 

(89) Mehmet CANL.AR, rtAme.r:~ka ::Birlesik J)evletlerinde Mu...'ıasebe 
~~i timi ve Baz :ı:.. Yenf.~ GeliE?meler n, I .. TiılES, İstanbul 1979, 
s .168-175. 
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İşletmelerde mulı.asebe sistemlerini kurma.k, maliyet 

ve bütçe sistemlerini oluşturmak, envanter yapmak, 

Yatırım planlamo,sı, proje değerlemesi ve optimal 

bü;yiiklük hesapları :'{Etpmak 1 

Kredi kurumlı:ı.rına yönelik olEı.rak mali bi.iı."'lye rapor-

ları düzenlemek, mali anE"lizler yapmak, 

(En önemli işlevleri) "External Auditn dıs: denetim 

yapmak, 

Kamu idarelerin:i.n ra:ahasebe ve bütçe sistemlerini 

yeniden düzenlemek, 

- Mali müşavirlik 1 beyannamelerin tas~iki ve mükellef

lerin temsili işlerini ;yc-ymak, 

- Ekonomik ve mali konularda; hül\:"'J..me-t kuruluşlar::..na, 

belediyelere, sendilc::ı .. ve :'~'ederasyonlara verilen rapoı~ıaı"'la 

iktisadi verimliliğin sae:la.nmasına katkıd:;ı, bulunmaktır ~ 

CPA'ların asıl önemli fonksiyonu ise, işletmelerin 

akıllı yönetimini sr;.ğlayarak, işletme verimliliğini arttır-

maJdır. 

3.... Alınanya 

Almanya'da muhasebe uzmanlığı ve mali müşavirlik ala

nında ilk kez örgütlenme : .. 896 yılında nverband Deutscher 

Bucherrevisoren" (Muhaset.eciler Birliği) ~r ... in kurulınar:>ıyla 

gerçekleşmiştir(90)~ 

(90) Wolfgang LUCK, 11 Fede!'al Almanya'da lVlal~ Denetçilik ve 
lVIali Denetçiler'ı, L.t. MUHASEBE ENST:t::rıüsü Dlli"1GİSİ 1 Y.8, 
S 30 K 198

,..., .. ,,., rıo 

• ' asım c:.-··-~-~ s.ı';)o 
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1900 yılında yLtrtirlüğe gıren 11Liluhasebe Dex~:etçileri 

Meslek Örgütü Yönetmeli2;i 1e de ilk yasal düzenleme olc:.rak 

kabul edilmektedir(9l)~ 

İşletme Denetçile:~·i Enstitüsü "Insti tut der Wirtsch-

aftsprüfer - DV 11 1928 yılında Milli Ekonomi Bakanlığı göze

timinde kurulmuş olup(92), meslek mensuplarının ha,k ve ;yarar-

larını korumayı, mesleki çalışmalarını ve hatta meslek dıs-ı 

davranışlarını izlemeyi ::ımaçlamaktadır( 93) ~ 

1929 Ekonomik Bunalımı, diğer ülkelerde olduQ.ı gibi 

Almanya' yı da etkilemiş, pek çok büyi..L.tc işletmenin i:flas et-

mesi; şirketlerin bağımsız ve nitelikli denetçiler tarafın-

dan denetlenmesini zorun~u hale getirmiştir~ 

Anonim Şirket mali tablolarıı:ı.ın, bağımsız denetçiler 

veya denetim şirketleri -::;arafından incelenmesi, denetim ve 

mesleğe giriş koşulları gibi hük-ümler taşıyan 1931 tarihli 

Şirketler Yasası ile bu alandaki boşlv.k giderilmeye çalışıl

mıştır( 94). Bundan bir y:Ll sonra d.a, meslek yasası yeniden 

düzenlenmiştir. 

1919'dan itiba.ren değişik-tarih1erde vergi uygulamala

rı vevergi müşavirliği ile ilgili yasalar ve 1937 tarihli 

Şirketler Yasctsı ile ilgi~Li dU.z enlemeleJ.~, mesleğin gelişme= 

(91) YAZICI, a.e.m., s.8. 

(92) ÇAKICI- UYANIK, s.l8. ÖRTEN, "IJün:yada :ı 

" . "' ' 
(93) , "Batı Ülkelerinde • , • ~', s.49$ 

(94) M.Sema ÜLKER, ~~"Federal Alman Ba&;ıınsız 
~, İ. ü. ll[fJHASE,J3E.,)-lliST İ ::cüsü DERG İ Sİ ~ 

Kasım 1985, s.31. 

Deneteilik Yasa-
Y.ll, S.42, 
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sinde etkili olmuştur ( 95). İkinci Dü..:;.'lya Savas:ı y:ı.J.larıncla ~ 

merkezi meslek örgütü daıi"~ılmış olmasına rağmen~ daha sonra 

yerel örg;ütler aracılığıyla meslek yeniden canl<::tnd.ırılmıs;.;.. 

tır. 

1945 yılından i tibaren d.eği~-;.ik eyaletlerde yüri5..rlükte 

olan meslek yasaları 7 ı Kasım 1961' de 11Eya.letler Denetçilik 

Yasası" olaı~ak birleştirJ.1miş ve tüm F·ec1eral Almtuiya. için 

geçerli duruma getirilmi:;ıtir(96) • .Aynı ta .. rihte, bütitn me~'Ü~k 

mensuplarını..."l çıkarla.rın:::_ korumak, mesleki UYiscllc:maları :Lzl 

lemek ve denetlernek üz er(), İşletme Denetçile:ci Odası ı:wirts

chhaftsprüfer Kammet" lru.::::-ı;clrrıuştur ( 97). 

Meslek Yasası, 197 5 yılında tekrar ele alınc;ı.rak ge-

rekli düzenlemeler yapılıLıştır. Buna göre meslek, üç a.na 

gruba ayrılmış olup, birinci erup işletme denetçiliği, ikin-

c isi muhasebe denetçiliei, diğer grup da. vergi denetçiliği 

ve danışmanlığı hizmetleL~ni yürütmektedir. 

İşletme Denetçileri "Vlirtschaftsprüfer - VlPn sayı ve 

faaliyet alanı bakımından en geniş grubu oluştllrmakta oluiJ, 

Alman ekonomisinin gelişı:ı.es'inde d.e önemli paya sahip bul1ı..ı.

maktadırlar. Bir serbest meslek ni teli ği tı::ı.şıyan işletme de

netçiliği 1 kuvvetli bir muhasebe, hukuk ve ekonomi bil[çisi 

(95) Mübin BAŞAR, "Almans:.~1'da İşletme :Murakınlığı, Yeminli 
Muhasebe Reviz örli.i[;rt;, :. Vergi Müşavirli8;i ve ~Cemsilcili-
<:·ı· u T·u··'-r:ıTrı·-yR'DE' ~,-rTı::;·S1i~B·-:ı· ·u·~zr1rrr\1ITLI;4I ''lıVS• ··;:;•,>i-i- rn-r'·ınn y.., ı:S 7 J,;1..!).. .i.:J .ı.:J.U;ı...L..ı:·-:.. .ı;...; .)..!ı ... ·.ı..ı-,..ı.'i \.1' .ı., J,.;J ..UJ . .:.n .. .t.J... 7 ..LJ.hV.. ..a_,Clro 

No;3, İstanbul 1974: s.lll-ll9o 

(96) ÜLKER, s.3l'den Manf':.~ed TÜlVIT/lEL, Über eine J3eru:ftsord
nung der Wirtschafts_prüfer, IdY'i', Verlag, Düsseldorf 
1976. 

( 97) LTTc·-K 8" su·\·E' 66 ıu , S • 5 • - 1~ ' .ı.1. 1 S • • 
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gerektirir. Bu denetçiler için, tarafsızlık ve s:tcr sı:ıkla.m<)k 

da çok önemli özelliklerchmdir( 98). 

İş.letme Denetçile:··i Enstitüsü 'ne üye olabilmek için; 

işletme yönetimi, ekonomi, hul-:::uk, endüstri mülıendisliBi, z i

ra.i ekonomi veya ekonominin diğer dallarından birinde dört 

yıllık liscı.ns öğrenimini tamamlamak, d.örclü denetimde olmak 

üzere beş yıllık mesleld deneyimden sonra, özel jüri tarafın

dan sıncı.va kubul edilmek ve bu sınavda başarılı olmak gerek

lidir. Liseden sonra en cı.:~ 10 yıl süreyle bir WP yanında ça

lışan ve sınavda başarıl:ı. olanlar da, istisnai olarak, işlet

me denetçisi (WP) olabilr:ı.ektedir( 99). 

Almanya' da işletme denetçisi olcı.bilmek için ya§ orta

laması 34-35 olup, diğer ülkelere kıyasls. oldukça uzun bir 

süreyi ka.psarnaktadır. 

İşletme denetçileı·:L; işletme denetimi yanında 1 yed-i 

eminlik, serbest yazarlık ve vergi danışmanlığı da yapabil

mektedirler. Ancal-e öğretim. üyeliği dışında,· bir hizmet akdi

ne bağlı olarak çalışamazlar, ticaretle uğ-raşamazla:r, reklam 

faaliyetlerinde bulınıamazlar. 

İkinci meslek grubunu oluşturan Yeminli Muhasebe Uz

manları "Vereidigte Buchprüfer - VJ3"; bila.nç o ve diğer mali 

tabloların incelenmesi, 1.·.~sa.p ve belge doıS,rrulu@;unun araştı

rılme.sı, mali analiz~ muhasebe organize,syom.ı gibi 1-ı::onularda 

faaliyet gösterınektedirle:::-. Yed-i eminlik ve mükelleflerin 

vergi kuruınlı::ı.rınd.a temsi::.i yetkileri c1e vardır. Bunların a-

(98) ÜLKER, s.32-33. 

(99) ÖRTEN, "Dün' iyad!:>.. ı• s 89 ~· o • • ' • e ....;;;..;.;;.;.~ __ ..;.__ 
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tanmaları, belli bir diziplin içinde, nticaret odaları"nca 

yapılmaktadır(lOO). 

Mesleğe giriş şar~la.rı ve s:ı.nav konuları İşletme De

netçileri'nden farklı olmayan, fakat uygulamada yetkileri çok 

sınırlı kalan Yeminli Muhasebe Uzmanlığı yavaş yavaş 

karışmakta, mesleğe yeni eleman alınmama..'l(tc:ıdır(lOl). 

.1.. • ı 

ı., arılle 

Vergi Danışmaru. ''Steurberatur" ve Vergi Temsilcisi 

"Steurbevollmachtigte 11 tır:ı.vanla.rına sahip meslek mensupları, 

mükelleflerin, kendilerine verdikleri vekalet sınırları i-

çinde faaliyet göstermeLtedirler. Vergi Da.ıışmanlaı"ının; bu-

lundukls.rı yerin Defter-darlığından, Temsilcilerin ise; Vergi 

Dairelerinden "çalışma izni" alnıaları gereklidi~·(l02) .. 

Vergi temsilcileri, yalnız ca vergi da.ireleri 

mükellefleri tems:Lle yetkilidirler. 

... ... .., ' 
onı:.na.e. ,, ' 

Mesleğe girişte adayla.:r' 7 mesleki ve kişisel karakter 

yönünden sıkı bir değerl>",ndirmeden ve resmi bir sınavdarı.. son

ra, yemin ettirilerek, çalışma izni almaktadırla:r·(l03) .. 

İngiltere ve ABD'nden farklı olarak AlmEmya'da meslek 

devlet tarafından organize edilmiş ve desteklenmiştir. Yine 

bu iki ülkeden farklı olarak, her meslek grubu için "tek sı

nav esası" benimsenmiştir. 

(100) ----, "Batı ÜlkE:lerinde ••• ", S. 48. 

(101) ÖRTEN, s.89. 

(102) BAŞAR, s.l20. 

(103) LUCK, s.8l. 
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Mesleki Yeterlilik Sınavı'na kabul edilebilmek için 

şu özellik!eri taşımak gerekir(l04); 

1- Almanya'da oturmak (karşılıklılık esası geçerli), 

2- Ahlaki bakımdan mesleğe uygun olmak, 

3- Maddi ve manevi. bakımda.n tam bir dene;e ve düzen 

içinde bulunmak, 

4- 30 yaşını doldurmuş olmak, 

5- Üniversiteyi bitirmiş olmak (ya da en az 10 yıl 

bir denetçi yanında memur olar sk çalışmış olmak) , 

6- Yarısı denetim işinde olmak ti.zere 6 yıl mesleki de

neyimi bulunmru{. 

Bunların yanında, adayın resmi bir işe a.lınrnasını en

gelleyecek bir ceza alrnı~ olmaması, bedenen ve fikren masle

ği yürütebilecek sağlıkta olması gerelanektedir(l05). 

Ana hatleı~ı ile; ;nali denetim, isletmecilik; ekonomi 
' ~ 

ve hukuk dallarını kapsayan sınav konuları oldukça ayrıntılı 

belirlenmiş olup, Vergi 'remsilciliği için "kı sal tılmış sınav n 

uygulanabj_lmektedir(l06). 

Yazılı sınavı ba§tıran adaylar, . bir de sözlü sınava 

alınırlar. Burada aday, jüri tarafından belirlenen bir konu

da konferans verir. Baı.;ıa.rısız olan adaylar, en çok üç defa 

sınava girme hakkına sahiptirler(l07). 

(104) ARKUN, s.28. - ------' "Batı Ülkelerinde u . " . ' 
- ULUKOL, s.264. 

(105) BAŞAR, s.ll6. 

(106)) Bkz. BAŞAR, s.ll7-122.-ULUKOL, s.264-266.-ÜLKER, s .. 44-47. 

(107) ÜLKER, s.46-47. 
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İşletme Denetçile:;::-i Enstitüsü, bir Yüksek Konsey 

"Hauptstelle 11 tarafından yönetilir. Ayrıca Enstitü'ye bağlı 

Yerel Organlar "Bezirksgruppen" mevcuttur. 'Meslek sınavını 

başarıyla geçen aday, Yüksek Konse;)r' ce atanır ve . .yemin edip, 
..... ~;~;: 

diıüoma alır .. Bu, devlet tara.fından yapılan bir atama ni te-
, 

li&inde olup denetçiye, ülkenin her yerinde çalışma im1\:a."lı( 

verir(l08). 

Bununla birlikte, verei hukuku dalında ders veren öğ

retim üyeleri ile maliyenin üst kademelerinde, özellikle de 

vergi alanında lO yıl memur olarak· çalışanlar 1 sınavsız .. ola

rak "müşavirlik", maliyenin vergi ve güınrükle ilgili yerel 

kurulu§larınd.e. 10 yıl hizmeti bulunan memurlar da sınava tai

bi tutulmaksızın, "temsilcilik" yaı:ıabilmektedirler(l09). 

Enstitü (IW), meslek mensuplarknın ilmi seviyelerini 

ytfrseltmek amacıyla, bilim çevreleriyle sürekli ilişki için

de olup kurs, seminer, konferans gibi çalışmalarla eğitim fa

aliyetlerine de katkıda bulunmaktadır. 

Bu ülkede muhasebe standartları, yasalarla belirlen

mekte olup, Alman Ticaret Yasası_işletmelerin, muhasebe ça

lışmalarında "Düzenli .Muhasebe İlkelerittne (Grundsatze ord

nungmassiger Buchfüh:rı.mg) uyulmasını zorunlu kılmaktadır(llO). 

Almanya~' da daha çok uye,'11lamaya dönük eğitim veren İk

tisat Meslek Yüksek OkulJ.arı yanında, teori ağırlıklı İkti

sadi ve Sosyal Bilimler }akülteleri'nde verilen eğitim» mu-

(108) ----, "Batı Ülkelerinde ••• ", s.50-51. 

(109) BAŞAR, s.l21. 

(110) BÜYÜKl'ı'lİRZA, a.g.m~" s. 64. 
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has e be e ği timinin temelini oluşturmakta,dır. Bunların dışında 

"Endüstri Mühendisliği" bölümlerinde işletme iktisadı içe

risinde muhasebe konularuıa yer verilmektedir(lll). 

Bir bilim dalı ola.ra.k muhasebe denetimi eğitiminin 

ilk kez 1907 'de "Leipzing Ticaret Yüksek Olru.lu "nda hesap uz-

mçı.nı yeti§tirmek amacıyla açılan kurslarla başladığı kabul 

edilmektedir. 

Üniversitelerde verilen muhasebe eğitiminde farklı

lıklar olmakla .. birlikte genellikle, teorik kısım; denetleme 

kuramı, uygulamalı kısım:; .lmonim Şirketler Yasası 'na göre yıl 

sonu hesaplarının denetimi ve seçimlik dersler; iç denetim, 

kooperatifierde denetim v. b. olarak üç ana bölti.nıden oluşına.k

tadır(lJ.2). 

:Dört yıllık lisan:::, eğitimi şu üç aşamada tamaınlanıua..l.r-

taaır(ll3); 

Birinci aşamada; ön Eğitim "Pro:paedeutikM'lde, mu.."ı.ase
be, matematik ve istatistik ile ilgili bilgiler genellikl~ 

i 
sekiz haftalık bir süre içinde verilmektedir. Bu kurslarda 

verilen muhasebe ise' ikj_ kısma ayrılıp birinci kısımda; ge

nel muhasebe, ilkeler ve kayıt yöntemleri ile uygulamaları, 

hesap planları ve bilanço teknikleri verilmektedir. İkinci 

kısımda ise; maliyet mul:.c se besi ile ilgili genel bilgiler ve 

teknikler işlenınektedir, İkinci aça.rm:·qa devam edebilmek için, 

(lll) Zekai YILI/LAZ, "Batı Almanya'da lv.tuhasebe Eğitimi", I. 
TMES., İstanbull979, ı:_;.l80 • 

. (112) LUCK, s.85. 

(113) YILMAZ, s.l81-182. 
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ön e ği tirnde başarılı olma.k gerekmektedir. 

İkinci aşamada; ~~-3mel Eğitim nGrundstudiumu, dört ya

rı yıllık bir süreyi ka.::)sa.ma.kta. olup, ön e ği tirnde öğ;retilen

lerin uygulaması yanınci::-,, özellikle mali tablolarla ilgili 

te or il;: bilginin tarna.mlı=ı.nr.nasını Eı.ma,çlamaktadır. 

Üçüncü aşama ise; Ana ve İhtisas Eğitimi '~Haupt-und 

Spezielles Studium" olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır • 

.Ana Eği-tim adı verilen 1nı:ıımda; yönetim muhasebesi ve ihti

sas muhasebelerinin baz:-~ bölümleri öğretilmektedir. İhtisas 

Eğitimi'nde ise; muhaseb-3 kontrol ve denetimi, organizasyon 

v.b. konular işlenmektedir. 

Buna göre ALT-any~ 1 da verilen muhasebe eğitiminin; sis

tematik bilgilerden olusan teori bölümü, seminer, kurs, v.b. 

çalışmalarlcı. gerçekleşti:.:-ilen uygulama, bölümü ·.ve bu ikisini 

birleş.tiren "örnek olayıı biçimindeki tartışma bölümlerinden 

meydana. geldiğini söyle~,.ebiliriz. 

Gerek sınav, gerekse eğitim konuları kültürel, sosyal 

ve te:k:nik gelişmeler yö ... 1ünd.e değişebilmektedir. 

4- Fransa 

1880'de ilk kez toplanan "Fransa Muhasebeciler Kong

resinnin en önemli konusu; 11muhasebenin tekdüzenleştirilmesi~!. 

olmuştur(ll4). Bir yıl sonra çıkarılan yasayla da meslek, ya-

sal dayanağa kavuşturulmuştur. 

(114) Remzi ÖRTEN, ıtıı'rar.:;!3a'da Muhasebe Eaitimi~ı, I .. T.MES.-, 
İstanbul 1979, s.~87. 



Mesleğin düzenlenm.e::si ile ilgili olarak 22 mayıs 1927' 

de kabul edilen yönetmelik ile nhesap uzmanlığı diplomas:ı." 

(Brevet d'Expert Comptable) alabilmek için, iki ayrı sınav ve 

beş yıllık staj öngörülmüştür(ll5). 

1942 yılı, hem bir muhasebecilik örgütünün k~r~lması 

hem de bir genel hesap planının hazırlanması bakımından, bu

günkü anlamıyla mesleğin Fransa'da l~luş yılı olexak kabul 

edilmektedir. 3 Nisan 1942 tarihli ya.sa. ile kuruls.n nuzman 

Muhasebeciler ve Yetkili lVIu..."l).asebeciler Birli2;i - OECC.A'~(ll6) •. 
~_,_., 

meslek mensuplarını bünyesinde toplamış ve 1945 i'arihli yö-

netmelikle gerekli değişiklikler yapılarak, mes.leğin yasal ·ı· 
\ 

statüsü korunmuştur. Sözkonusu yönetmelikle, ülkede mu..Yıase...: 

be denetimi ve organizasyonu yetkisi, yalnızca Birlik men

suplarına verilmiştir(ll7)$ 

1914'ten itibaren çeşitli tarihlerde çıkarılan vergi 

yasalarında, mesleğin gelişmesine yönelik hü..l.cüm.ler bulunmak

la birlikte, "tekdüzen muhaseben çalışmalarının, muhasebenin 

ve muhasebe uzmanlığının gelişmesinde rolü büyük olmuştur. 

Uzman muhasebecilj.:~:: ve yet.kili muhasebecilik meslek

leri; 1945 'ten 1968 • e kacb.r bir kaç kez değiştirilmekı e bir

likte, çıkarılan yönetme:_iklerle tanımlar...mış ve sınırları 

belirlenmiştir. Buna göre, yetkili muhasebeciler~- kayıtla-

( 115) Mazhar HİÇŞAŞM.AZ, n Fransa' da Serbest Hesa:o 11ütehassıs
lığı", TÜRKİYE'DE İfJHASE:BE UZMılliLIGI IvlESLEGİ, TIJIUD. 
Ya.No;3, İstanbul 1974, s.126. 

(116) "Ordre des Experts ~omptables et des Comptables Ag:ree:s" 

(ll 7) HİÇŞAŞ1~AZ' s .128. ·- Ç.AKICI-UYANIK' s .. 17. 
Ülkelerinde ooon, ::;.53 .. 
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rın tutulması, defter ve belgelerin korunması ,1 mali tablola

ların düzenlenmesi gi o i fonl-::siyonlı:ırı üstlenirken, uzman mu

hasebeciler de; mali ta bl o ve belgelerin incelenı.11esi , 7 denet

lenmesi, yönetim ve vergi konulnrında danışmanlık, mu.hasebe 

organizasyonu v.b. konularda faaliyet göstermektedirler(ll8). 

Ancak "yetkili muhasebecil.i}~ıt geçiş niteliğinde olup, günü

müzde Birliğe bu ünvanla l·~ayıt yapılmamaktadır~ 

Ülkede mesleğin gelişmesinde katkısı olan diğer bir 

unsur da, çeşitli tarihlerde değişikliğe uğrayan Tice.ret Ya

sası hükümleri ile 1967 'd·e kurul en "Borsa İşlemleri Komisyo

nu"nun ortakların ve kamunun aydınlatılması.ı."1.a yönelik çalış

malexı olmuştur(ll9). 

1946 yılında kurulı:m 11 Tekdüzen Muhasebe Komisyonu 11 

(120) yerini 1947'den itibaren nulusal Muhasebe Konseyi"ne 

(121) bırakmı:ştır. Konsey, geniş yetkilerle donatılmış olup, 

muhasebe standartlarını belirlemekle de görevlidir. Kamu 

hizmeti gören ve resmi bir nitelik t~şıyan bu kuruluş, Kıta 

Avrupasındalci diğer ülkelere de örnek olmuştur. Öğretim ü

yelerinin de dahil olduğu m.eslekle ilgili birçok kuruluş 

temsilcisinden oluşan Konsey, nGenel Pla."ln ile belirlenen 
~ 

muhasebe trandartları:r.ı:.ın l:.ygulan.ması ve meslek me!lsupları-

nın ilmi yönden aydınlatılmasını sağlamak gibi fonksiyonlı=ır;ı 

(118) HİÇŞAŞMAZ, a.g.m., s.l3l. 

(119) Yaşar KARAYALÇIN, Bilanço Hukuku, Baru{a ve Ticaret Hu
kuku Araştırma Enstitüsü Ya.No ;133, PUlkara 1979, 

1 

s.l31....;132. 

(120) "Commission de NormE.lisation des Comptables - CNCtı 

(121) "Conseil National d€: la Comptabilite - CNC 11 

L--------------------------------------------------- ---- ---· 
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üstlenmiştir. 1982 yılı::r=;_a Muhasebe Genel .Planı 'nda gerek~i 

değişiklikler yapılaralt Avrupa Topluluğu yönergelerine uydm .. 

süresine girilmiştir(l22)o 

öte yandan Uzman Muhasebeciler ve Yetkili Muhasebeci

ler Birliği, meslek mensuplarL~ın haklarını kC4~ak, Birli

ğe ulaşan istek ve şika_yetleri cevaplandırmak, üyeler ara

sında iletişimi sağlamak ve üyelerin kaydedildiği lü.d;eyi 

( Tableau de 1 'Ordre) hazırlamak gibi fon...t;:siyonları d.a, yerine 

getirmektedir(l23). 

Uzman M:Uhasebeci (Expert Comptable) olabilmek için 

aşağıdaki koşulları yerine getirmek gerekmektedir(l24); 

1- Fransız uy:r.u[,.ıu..ı"ld.a olmak (belli şartlarla yabancı

lar da kabul edil:nekte), 

2- Medeni hakları :rullc:mma yeterliliğine sahip olmak, 

3- Onur kırıcı bır suçla hüki.1ın giymiş olmamak, 

4- Ahlaki bakımdan mesleğe uygun olmak (bu konuda 

Birlik serbestçe karar verir), 

5- 25 yaşını doldurmuş olmak, 

6- Milli Eğitim Bakanlığı '-nca verilen ııuzman I'Jlu.hase-

becilik Diploma,3ı"na sahip olmak. 

Muhasebe uzma.nlığ:. diplomasını alabilmek için ise; 19 

yaşını doldurmuş olma.k şartıyla, muhasebe, hukuk; işletme ci-

lik ve iktisat konula:r·ın:!. kapsayan bir yazılı, bir de sözlü 

(122) 

(123) HİÇSAŞMAZ, a.g.m., 

(124) ULUKOL, s.268. - __ 

s.l29-l33. 

---, ttBatı Ülkelerinde 

s~l97-

••. ", s.54-. 
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sınavı ge ç,nek gerelunekte:·, ir ( 125) . Bc:.glan:s:ıç ~3ınavı nExamen 

pr~liıninaire 11 adı verile::. bu sırıEı..vdo.n s onrcı, üç yıl i:ıüreli 

staj devre.sini bir muhe .. sebe uznı::ını y2nınd.a. veya Iilaliye Ba-

kBnlığı e;özetiminde tama:r.lc:ı.mcık gerekınektedir(l26). :Bu süre 

içinde adaylsr<:ı., 11 sta.jyer uzman 11 1i.'1.vanı verilmelı:t ec? ir. Yük-

sek öğrenim görenler veya meslekle ilgili olaralı: uzv.n süre 

çalışmış olanların staj süreleri en fuzlc. bj.r yıl lnsal tı-

labilmektedir. 

Staj çalışmalerını ta.maınlc:tyan ada.y, me~Jle{j;i ı.::;ürdü.rme-

ye yeterli oıu·p olmadığı:~.ı ölçmek amc:.cıyla; yazıl:::..~ sözlü ve 

tez savunmc.:;,sı aşamEtlarıncl an oluşan S on Sınav' a 11E><arnen J?inal 11 

alınır. Ancçı};: bu sınava. girebilmek için 25 ya~ın::ı:" doldurmu~: 

olmak gerekir. Son sına,vın yazılı lns~nında;muhasebe uyg:ula:;-

maları, denetim, ista.tistik r;ibi konule:ır YEi.:ıınclc;.~ il};: sına\r-

doJci konulc:ı.rdan dahB .. c:ı~rrıntılı sorular sorulure Sözli.i kısım 

ise; en fazla iki saat siJrınek koşuluyla bem:; er h:omJ.ları ·içe-

rir. Bir de, belirlenen lconudı:" bir tez hazırla.yıp 1 ko;nj_syon 

önünde savunmak gerekir ( 127) • Bütün sayılan aşs.male,rı başa-

rıyla geçen aday; meslek yemininden sonra, meslek tablosu-

na le ayaedilir ve 11 Expert C omptc.~.ble 11 Üı.'1.Va.nına sahip ol"Lrr. 

'ı:!'ransa' da uzutı.:ln mu.hasebeciler dısınd.cı., mahkemelerde 

görev yapa.n, ayrı stati).y.; tabi Adli Eksperler 11 Exı;erte jui-

diciaires" ile Vergi l·1üçc:crirleri ":B..'xperts fiscau><ıı ve Ortalı:

lık Denetçileri "Commiso::üres au.>< Comptes des Socit'!tcs ıı de 

faaliyet göstermektedir(l28). 

( 12 5) ARlDJN, s. 3 O. 

( 126) ı·I-'-QrAc·TrT ., n r: J. " .;ı ,;.;hALl ı 

(127) ur·çc:.·Ac.··;··./'1 17 
.Ll J J....! J.s~.ı.ıl 1.w ' 

(128) 
ll 

a.g.m., s.l35. - 5RTEN, 

s.l35. -· ULUKOL, s.268 • 

11 Batı tL.'Kelerind e 
s.87. 

a, s.50o .... ı7JJün-

--------
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I'ılesleğe girj_şte, üni ver;.ü te mezunu olma §C:;rtı aramna-

dığı halcie, sına.vl2 . .rın z orluL~,U ve çok ayrıntılı oh:ı.r,:u yarıın-

da mesle{~in saygınlını, daha çok ü:ni verr::li te mezunla:cın.J.n me s-

le[f;e il{:~i d1J.ym2.sını sağlamaktadır. Lise mezunu olc:onla:c, her-

ha.ngi bir yoldan meslekle ilgili dört yıllık teorik eE;i t:\.m 

ve ·uç .ırıllık stcı.jdcı.n sonra tez yazımı ve .YJ.ri öniinde sEıvu.-

nulması da dahil olmal{ üzere, yeterlilik SJ.navına tabi tu-

tularcık muhasebe UZ!nanı olabilınelded.irler. 

Ülkenin çe~itli r(-;rlerina e faa.liyet gösteren eL~i tim 

lruro.ml2.rında ders pr ogrsmları ve öğretilenler arasır.~.da fark 

buhı.nmayıı), uygulamada old'1J.f,'u. gibi e ği tirnde de ırtekdüz enli-

liJ-<:: 11 önemli ölçüde sa[j;lenmı~::tır ( 129) • 

,ı:::örev ale.bildikleri :9:ibi r bağ Lı"i:lsız muho.r::.:ebe denetimi, hesap 

ineelenme si, finGnr'lcıl c=ır:ı >:ıli:;;;, muhasebe ore:e.niz <::.syon:u, bilir-

kişilik, he.kemlik, mali m.üşavirlik, yön et im d.c:::nı::;menlı:sı v. 

b. ycı:pabilmelcted.irler ( 13C). 

Mesleki kuruh.ı.;:: ler ın ve devletin ilgisiyle geli;;: en 

Fransız Uzman Muhasebeciliği, o.ünyac2, ünlü durun1a geln:ıiştir. 

5- tsvir.:re , 

Bu ·t.Hkede ilk mesJ.eki örgiHlemne, 1913 1 te,, .. "İsviçre 
I'1luhasebe IJz,::ıanları Birl:i..L;i - ASEC 1'in (131) kurulma~ny1a c;er--

çel;::le::?Jle sine raf;men mesl~:k, d.it.;er Batı Avru rıa ·l)_lkele:cüıdeLji 

( 129) HİÇŞA~-;MAZ, 
s.209. 

a.g.m., s.l38.- ÖR1'EN, 

( 130) ÖRTEN, 11 DU .. nyc.ıcl[ı " s.87. 

(131) 11Association Suisss des }~xperts Conı;::ıtables 11 • 

... 
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kadar gelişmeriıiŞtiro 

1941 yılında çıkBTılan bir yass.yla meslek; yasal dü-.. 
-Jit/' 

zene kavu..şturulmuş ve me:3le[;e giriş koşull<:ı:rı ile örgütlen-

me çerçevesi belirlenmiştir(l32). 

1926 yılınô.a kl:ı.rv.l:nuş ola.n nİsviçre muhasebe Uzmanla,-

rı Odası- CSECrı(l33), meslekle ilgili üç kuruluşu da bünye

sinde bulundurmaktaetır. 3un.lar; 

- İsviçre Muhasebe Uzmanları Birli[;i, 

- İnceleme ve denetleme ortaklıkları, 

- Ban.ke:t. ve Tasar:cu:f Sandıkları Denetçileri Birliği' 

dir. 

Ülkede mesleği yiJ..::..~ütebilmek için şu özellikleri ta

şımak gerekmektedir; 

1- İsviçre uyruklu olmak (karşılıklılık şartı geçer

li), 

2- Güvenilir bir l:.:a.rakter sahibi olmak, 

3- 25 yaşını doldurmuş olmak, 

4- Devlet uzman muhasebecilik sınavını başa.rmak. 

Uzman muhasebecilik sınavları iki aşamalı olup, her 

aşama. yazılı ve sözlü olarak iki kısımdır. İlk sınav genel 

ols.ra.k; işletme, muhase·oe, denetim, hukuk, vergi ve istatis

tik konularını ka.psama.ktadır. 

Son sınavda ise; (ev çalışması olarak verilen) mas

lekle ilgili bir tez hı:ı.~~ırle.nır. En çok yedi smı:t; sürebilen 

(132) ARKUN, s.31. - ULUKOL, s~269. 

( 133) "Chambre Suisse :pc~.:ı.r Experts Coınptables~~. 
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yaz ılı kısımda, denetimJ,ı;ı ileili s orular cı,ğırlıktadır. Söz

lü kısım ise, komisyon c.;n.U.nde tez savunması ve vergi hukulru 

ile ilgili s orulard8J.1 oluşmaktadır ( 134) • 

İlk sınava. girebj.~ .. mek için iki, son sın&.VEt girebilmek 

içj.n ise, dört yıllık staj çalışmasını ta.ma.mlamış olmal-c ge

rekmektedir(l35). Final sınavında başarılı olanla.ra 1 İsviç

re Federal Devleti - İktisat Bakanlığı tarafındaJ.1 nmuhasebe 

Uzmanı J)iplomasın verilmektedir. 

Bu ülkede denetçilerin 1 özellikle işletme yönetinıi ve 

muhasebe alanında kuv-vetli bilgi sahibi olması ve borsaya 

kayıtlı ya. da yıllık cir-nsu belli bir tutarın üzerinde olan 

anonim :;:irket denetçiler:~nin diplomalı muhasebe uzmanların

dan seçilmesi, kanunenzorunlu tutulmuştur(l36). 

6- Avustralya 

Bu ülkede 1885 •te k:"lli."""'Ulan "Institute of Chartered Ac

countants in Australie, -· ICAAnnın çalışmaları, mesleğin yöıa

lendirilmesinde önemli rol o;ynamıştır(l37). 

1952 yılında, dal:ı.a önce kurulmuş ola.n bes meslek ör

gütünün birleştirilmesiyle oluşturulan ve halen ülkede mu-

(134) ARh~N, s.31. - ULUKOL, s.270. 

(135) Davo.t AYDIN, nAT Ülkelerinde ve TiJ.rkiye'de Muhasebe 
Sistemleri ve Uygu±_amaları - Kars.ılas.tırmalı Bir Yak
laşımn, (3.İşletmecilik Kongresine Sunulacak Tebliğ), 
Eskişehir 1989, s.J.6 • 

. ( 13 6) ARKUN, s. 31. - K.ARAYiı.LÇ IN, s. 141 ._, 

(137) HENDRIKSEN, s.91. 



hasebe uygulamaları ve denetiminde söz sahibi olı:ın nAustral

ian Society of Acc OUı.""l.tan.t~ - AS1-ı. 11 dünyada ABD ve ingil ter e' 

den sonra üçüncü büyiik organizasyon durumunda.dır(l38). 

Yılda dört kez toplanan, 14 üyeli bir 'WU"lusal Konseyn 

ile nBölge Konseyleri "nd~ın oluşan Birlik, meslek mensupları

nın ücret tarifelerinden 7 muhasebe standaxtlarının belirlen

mesine kadar bir çok konuda uzmanlaşmış alt komiteleri de 

bünyesinde toplama.ktadır~ .Anonim şirket ni teliğinci.e lr:u.rulm~'j. 

olı:ı.n J3irlit;in herhçıngi l::j_r Bakanlığa bağlı olmaması da ayrı 

bir özellik taşımakta.dır(l39)$ 

7.- Japonya 

Japonya • da '~Bağını::, ız ve Yeminli Kamu Muhasebeciliği 

Yasası" 1948 yılında kabul edilmiştir(l40) • .ABil'ndekine ben-

zer biçimde düzenlenen m·esleğin ağırlık noktasını 11bağımsız 

dış denetim" oluşturmaktadır. 

Yeminli Kamu Muhasebecisi ol~:ı.bilmek için, Maliye Ba

kru~lığı tarafından atanan bir komisyonca hazırlana"'1., üç ayrı 

sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Lisfmsüstü öğrenim gö

renler ilk sınavdan muaf tutulnmktadır(l41). 

(138) Selçuk USLU, "Türk~ye'deki Muhasebecilik Mesleğine Ba
kı§ ve Bir Karşılı:ı.~:tırma", )( .. TMES., (Der .A. Sait SEVGE
NER), Alcınycı., 24-28 Ekim 1989, s. 38. 

(139) USiıU, s.38-39. 

(140) ÇAKICI - UYANIK, s .. l8. 

(141) Sami KAZICI, nJaı::ıo:3ya'da Yeminli Mali Niüşavi:r·lik ve ·De
netim", VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, S. 98, Ekiriı1989, s. 32 .:[ 
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Ara sınav; ekonoır:i, genel muhasebe, ma.liyet muhasebe-

si, ticaret hukuku, işle·t;me yönetimi ve denetim te or isi ko-

nula.rını ka.psama.kta. olu:rı bu sınavı geçenlere "yardımcı ye

minli kamu muha.sebecLü r,· ünvanı verilmektedir s Bir yıl sü-

ren eğitim (kur:s) ve ik:ı. yıl (yardımcı sıfatıyla) yapılan 
' .~·;:'' 

çalışmadEm sonra "yeterJ :'..lik sınçı.vı "na girmeye haJr kaz anı-

lır .. Teknik yeterliliği C:lçmeyi amaçlayarı ... yazıl:ı. ve sözlü 

yeterlilik sınavı; iç kc~:ıtrol ~ finansal ana.liz, uygula.ma.lı 

muhasebe denetimi konulaı'"'ını içermekte ve ayrıca bir tez ça

lışması ;y-apmak gerekrnektedir(l42). 

Ülkede, bağımsız mali denetimi düzenlemek amacıyla 

1966 yılından i tibaren nmu...'lıasebecilerin sınırsız s orumlulu

ğU esası "na dayalı, "dene. tim şirketlerj_ sistemi n getirilmiş

tir. Üst düzeyde organizasyon, sorumlu ortaklık, eğitim ola

nakları ve kaliteli denetim gibi bir çok avantajlar 7 cl enetim 

şirketlerinin kurulmasını özendirmiştir. 

Meslek Yasası 'na Ci.ayalı olarak lrurulı:ın ve tüm meslek 

mensuplarının üye olmak zorunda olduğu "Japonese Institute 

of .Certified Public Acc ot.:.ntc:ııı.ts" ülkede faaliyet gösteren tek 

meslek örgiitü konumundadır(l43). Enstitü, üyelerinin haysi

yetini korumak ve sürdüru.elc, onları disiplin ve gözetim al

tında. tutmak amacıyla bir dizi "Davranış Kuralle.rı 1 ' oJ.uştur

muş ve .bunları sıkı bir biçimde uygulamaktadır .. :Bunlara ek 

olarak, mesleki araştırma. ve soruşturma işlerini yürütmek, 

muhasebecilik teori ve uygulamasıyla ilgili önerilerde bu-

(142) K.AZICI, s.33. - ÇJ:.{ICI-UYANIK, s.l9~ 

(143) ÖRTEN, "Dünya•da vı . :_._, s.91. 
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lunmak, eğitim kursları düzenlemek ve araştırmala.r sonucu 
\. 

ortaya çıkan raporlarl[:. ilgili toplantılar düzenlemek gibi 

hizmetleri geli§tirmek an.acıyla da, çeşitli komite ve proje 

gru.pları oluştur~aktad:ı..rC:ı44). 

Japonya' da genel ke.bul görmüş denetim standm"'tları, 

bağımsız ve yeminli muhE;.sebe uzmanları tara.fındar.J. oluşturu

lan "İşletme Muhasebesi Karar Konseyi - BADC"(l45) tarafın

dan yayınlanmaktadı:c. Bj . .r a...J.onim şirket (Kal::ıushiki-kaisha); 

biri ortaklara. diğeri ya.tırımcılara yönelik ols.rak, iki tip 

yıllık .rapor hazırla.maJ.c-G<:ı.dır. Bunla..rdan birincisi r:Tice...retn 

ikincisi ise "Borsa" yaf.ıalarına göre dü.zenlenmektedir(l46). 

Ka.muyu aydınl.e:.tına ilkesine uygtın olarak, "açıklıkıı 

sistemini gerçekleştirmEqi amaçlayan "Yeminli Kamu Mu.hasebe-

cileri Kurulu ''nun çalış:naları da, denetim fonksiyonunun ger

çekleştirilmesinde önemı:;_ rol oynamaktadır. 

Ülkede faaliyet ::Sösteren her anonim şirketin bii..'1.ye

sinde, genel kurul taraf'ı..ndan seçilmiş bir ye. dt:( daha çok 

denetçi (Kansaya Ku) bulunmakla birlikte, bun.lçor·ın bağımsJ.Z 
•"' '1 

i 
olamayacağı endişesiyle 1 Sermaye_ Piyasası Yasası ile ayrı..;. , . 

ca bağımsız ve yeminli muhasebe uzmanıa:r·ı te..rafından denetim 

zorunlulu2,u getirilmişti.r(l47). 

(144) KAZICI, s.34. 

(145) "Business Accc-u...rıting Delibration Counciın 

(146) KAZICI, s.32-37. 

(147) ÇAKICI-UYANIK, s.J.3. - IUZICI, s.36. 
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B,.,.· Uluslararası Me·sleki (;alışmal.§_E, 

Dünya ü.lkeleri arasında ekonomik ilişkilerin giderek 

yoğunlaşması finansal bilgi akışlarının uluslararası dü.z.eyde, 

ortak e.saslara bağlanrnası:rıı zorunlu kılmaktadır. 

~J.Iuhasebe uygulamalarıx1ın, mesleki örgütleı-mıe ve eğ.i ti.-· 

min uluslararası düzeyde uywnlaştırılmasını sağlamak amacıyla 

çeşitli meslek örgütleri; araştırmalar yapmakta,· bildiriler 

hazırlamakta, yayınlar yapmaktadır. Meslek üye.leri arasında 

iletişimi ve uygulamada b2-rliil;i sağlamak, aynı zamanda ülke-

ler arası gelişmişlik farkından kaynaklanan sorunları ortadan 

kald.ırrııak gibi nedenlerle, uluslararası meslek standartları

nın belirlemnesi, bunların i.Hkeler bazında ka bul edilerek ti

tizlikle uygulanması da bUyük önem taşımaktadır. 

Bir mesleğin ulusla.rarası alanda geçerliliğinden söz 

edebilmek ise, bu mesleği::.ı sorunlarının çözümünde geçerli il-;

kelerin ara;_;ıtırılmasında., ulusal ve yöresel yasalar ötesinde 

daha geniş bir açıdan ele alınmasına bağlı olmaktadır(l48). 

Çok uluslu şirketl,srin ve t~luslararası profesyonel mu-

hasebe şirketlerinin hızla gelişmesi; farklJ_ ülkelerdeki mu

hasebe cilerin tekdüzen rnu:1asebe uygulamaları ve ultıslı:crare.sı 

bir muhasebe anlayışının e;eliştirilmesi için işbirliği zorün

lu.luğunu doğ;urmuştur. Yaklaşık olarak 1925 yılından i tibaren 

(İkinci Dünya Savaşı y:uı:·ı_e,rı hariç) her beş yılda bir topla

nan Uluslararası MuhasebeGiler Kongresi (International Cong-

(148) David Rae ,S1\1+TR, (Çev~ JFe:ı,ı:zi··sfJPJ.ı.{ELİ), ,:::Ko]:~_olidasyonda 
İlkeler ve Sorunlar", lO& Uluslararası Muha.Ş:ebeciler 
Kongresi (Avustraly;;, 1972), ;ı:ı;,~İ~T:~ İ:~.a .. ~·~Ya.,N·~; 155/97, 
Eskişehir 1976, s.95. 

------ --------
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res s of Accountants) bu uyumlaştı:ı:ma fonksiyonunu büyük ölçü-· 

de yerine getirmektedir. 

Uluslararası u;yurıü:;~ştırma ile ilgili genellikle konso

lidasyon uygulaması' ve kapsamı, vergi karşılıkları, yabancı 

para çevirme işlemleri, kıdem tazminatı, finansal kiralama 

(l'easing) ve enflasyon gibi konularda sorunlarla karşılaşıl

maktadır(l49). 
t:,,;'l 

Bu bölümde, konu ile ilgili olarsJ: faaliyet gösteren, 

kurumlar hakkında çok kıse. aç:.tklamalarla yetinilecektir. 

ı. n·International Accounting Standards Committes-IASC" 

1'973 yılında, düny:ı.daki muhasebe uygulamalarını uyumlaş

tırmak amacıyla ABD.', Kanada, 1-Jieksika, İngiltere, İrlanda, Al

manya, Fransa, Hollanda, Avustralya ve Japonya temsilcileri·· 

tarafından kurulmusıtur. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 

CTMUD), 1974 yılında bu K'..ı.rul 'a üye olmuştur~ 

Kurulun amacı; ] 1inansal tabloların hazırlanmasında u;yru.-

lacak standartları belirlemek ve kamu yararına yayınlama.k$ bu 

standartların tüm ülkeler tarafından kabul edilmesini ve uygu

lanmasını sağlamak olarak belirleruniştirC150)o 

Fahir BİLGİNOGLU' n;_V!uhasebede Harmanizasyon: 
Uluslararası Düzeyd;'~ Muhasebeye Doğru'~, İ.Ü. 
ENSTİTÜSÜ DERGİS:.t, :·{.ll, S. 41, Ağustos 1985, 

Avrupa ve 
liiU1Iiı .. S KBE 
s.lJ. 

('.150) ömer LALİK, "Muhase·oe Meslek Yasası ve Mul1asebe Denetim 
Standartları"' (PANBI), x .. Tl'.1ES, (Der. A. Sait SEV"GENER), . 
Alanya, 24-28 Ekim 1989:, s. 1~-. 
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Özellikle 1960 ~·ıard.J.n sonra:!ki .çabalar. muhasebe stan

dartlarının uyurnlaştı:t:'ılınas:ı. ve geliştirilnıesi yönünde olmuş 

tur. 

2. ninternational :Pr3deration of Accountants - IJ?Acıv 

1977 yılında kurultm. ve Türkiye 'nin de (TWlUD: ·iJ.e) 1979' 

da üye olduğu Ili'AC' ın ame.c::L, Uyumlaştırılmış standartlarla, 

tüm dünyada yeknesaklığı ~uğlaTh~ış bir m~ınasebecilik mesle

ğini geliştirmek ve yüceltmektir(l51). Bunu sağlayacak olan 

ise sürekli eğitimdir. 

Il~'i~C'a bağlı olarak kurulan "International Auditing 

Practices Corr.ılnjjttee - IAPca 1979 yılından beri uluslararas:ı:. 

denetim tebliğlerinde açıklayıcı ilkeleri yayınlamaktadır' (152). 

J .• "'International Accountants Research Commi ttee-IARcn· 

İngiltere, ABDve Ke.nacla' daki meslek örgütleri tarafın

dan 1966 yılında kurulan K:>mite, meslek kuruluşları arasında 

iletişimi sağlama ve işbirliği alanlarında dikkatE{ değer bir 

kuruluşturC153). 

4. "'Un·ion Europecı.nne des Experts Comptables Economiques 

et Financiers-UEscn 

Avrupadaki çeşitli muhaspbe örgütleri tarafından 1951 

~~151) Llı..LİK, a. g .. m. s. 14 .• 

(152) AKDOGAN, a.g.m. s.72. 

(153) John B. ST.UDDY, Cçev. Celk,ı KEPEKÇİ), ''·Denetiı1ı,Rarıor1ı.n, 
lO. Uluslararası Wlu..1-ıasebe cil er Kongresi (Jı.vus-tralya, 1_972 2_, 
E.İ.T:·.İ.A. Ya. No;l55/97 !Eskişehir 1976, s.l42. 
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\ 

yılında oluşturulan Birli[~e yirmiden fazla ülke üye durumun-~ 

d.adır(l54). 

UEEC' in amacı, Av:rupadaki muh.s:.sebe uzmanları arasında 

birliği ve muhasebe mesleği ile ilgili standartların işbir

liği içinde geliştir:Llmesini sağlamaktır. Birlik, bu amaç doğ

rul tusurLd.a 197 4 '·ten beri tebliğler yayınls.maktadır. 

TJEEC bünyesinde kurulmuş olan 11 J:~ccounting Standards Bo-

ard-.ASB" 1978 yılJ.ndan beri denetim standartları i1e ilgili 

yaklaşık yirmi ac1.et tebliğ yayınlamıştırCl55). 

5 •• 11 Interamerican Accqunting Assaciation-IA.f1 .... ıt 

Ulusal muhasebe k"J.rumları arasında içıbirliği ve uluslar

arası karşılıklı anlayış sağlamada etkinliği amaçlayan Ilı.A.,, 

1949 yılından beri iki ya da üç yılda bir toplanan ve batı ya

rım küresi ülkelerine açık olan uA.ınerika İçi Thiuhasebe Konfe

ransları":düzenlemektedir(156). 

Bunların dışında, uluslararası uyumlaştırma ve. iş birli

ğu çalışmalarında bulunsn nuıuslararası Muhasebe Uzmanları 

Koordinasyon Komi tesi-.IC!G,AP", n,Asya ve Pasifik Muhasebeciler 

Konfederasyonu-CAPA11 , Avrupa birliği'ni sağlamayı amaçlayan 

Avrupa Topluluğu'nun yönergeleri, uluslararası u~~laştırmada 

etkili olan diğer çalışmalardıre 

(154) AKDOÖ.Alil, a.g.m.,, s.72. 

(155) AKDOGAN, s.75 • 

. (:J5 6) HEND.RIKSEN, s .. 85. 
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6. tı:A:v:rupa Topluluğu Yönergeleri11
' 

Topluluk, üye ülkelerin şirketlerle ilgili m.evzuat ve 

uygulamalarını. uyumlaştırmak amacıyla n·comıııunity Directives"' 

CYönergelei') ya;yınlamaktadır. Hmhasebeyle ilgili yönergelerin 

hareket noktasını Avrupa ır·opluluğu Muhasebe Uzmanları İncele-

me Grubunun hazırladığı ör;. tasarılar oluşturmaktadır( 157) ... 

Bugüne kcidar yayınlananlar içinde 4. 7 ~ ve. 8. yönerge-

ler sırasıyla sermaye şirketleri ve finansal tablolar, kons{ı

lide finansal tablolar ilE: denetim ·uygulamaları v:e denetçile

rin ni telikleriyle ilgilic .. :Lr. 1990 yılı içinde yay.ınlanan yö

nerge ise, üye ülkelerde görevli meslek mensuplarının karşılık-

l:ı. kabulünü kolayıaştırma;:, :·_ ve meslek mensuplarına uluslarara-.-

sı nitelik kazandırmayı ame,çlamaktadır(l58) •. 

(157) BÜYÜKIIil:İRZA, a .g.m., Ei. 65. 

(.158) Melih ElWOG..t\.N, "AT.' t1J.ke1erinde Iviuhasebe Mesleğinin Ör-· 
gütlenmesi 111 , Prof~ D~.:.;.~~~lhb.Q.;.u~-&R~.:LnD)'q;ı~1.rill....!!=· 
mağan, A.Ü. Ya. No; 2'93, İ .. İ.B.,.]1 

.. Yao Ho;84, Eskişe-
hir 1990, s.219. 
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C- 'JJürltiye' de Serbest :!Jiuhasebecilik ve Mali Müşavirlik 

ll. 'JJürkiye''de Ekonomik-Mali Denetim P...nlayışının Olu-

şumu ve Ge-lişmeHi 

Türkiye Cuı.'Tihuriyet~ 1920 ı. li yıllarda ilk temellerini 

atarken, önceki dönemlerden kalan, çok ağır sorUL"lları olan 

bir· mali sistemle, tamamea kontro-lden ç:ıkmış, felç olmuş bir 

ekonomiyi de miras almışt:::."'. Du.rmn böyle olunca Devlet 1 in en 

önemli görevi de ülke güve::ıliğinin sağlanması ys.nında, ekono

mik bağımsızlığı sağlamaya yönelik tedbirler almak ve bunla.-

rı uygulamak olmuşturo Bu amaçla bir yandan ekonomik kalkın

ınayı sağlayacak yatırımlara ihtiyaç duyulurken, diğer taraf-

tan da bu yatırırnlara kay:r.;ak sağlamak ve dış borç yükünden 

kurtulmak i.çin çareler ararımıştır. Hiç kuşku yok ki bu çare

lerden biri de vergi gelirieri olmuştur. Dolayısıyla bir yan:~ 

dan vergi gelirlerini artt:trma yolları aranırken~ dı. o·<=>-ı-> ta--
ov-ı.. 

raftan denetim fonkaüyonu da, sağlıklı ve sürekli kalkınmanın 

bir aracı olarak düşünülmür;;tür. 

0umhuriyetin ilk y:ı.llarında-ülke ticaretinin hemen he

men tamamı yabancıların elindeydi. Ç'ok küçü..l-c işletmelerden 

Cel sanatları düzeyinde} oluşan sanayi, ulusal bir nitelikten 

uzaktı. Ülke nüfusunuı-ı yaklaşık %75 'i tarım sektöı"'Gnde (.tekno-

lojiden yoksun üretim yönı.,~mleri ve kıt pazarlama olanakları':-
,. '1 

la} çalışmaktaydı. Do.layıs::.yla bu dönernde, düzenli muhasebe 
1 

uygulamalarından, denetiminden 

anlam tfade etmeyecektir. 

va ,) da eğitiminden sö.z etmek bir 

1923 yılında toplanan İktisat Kongresi;nde'bi:ı;- araya ge-
'""· 

len senayi-~ .. ticaret;· tarım ve işçi gruplm"in:ı:n görüşleri, eıco.:...-

nomik kalkınma planları iÇ1 n. hareket noJ5:tası olmuştvı·,. 1933/ 37 



-66-

döneminde uygulanan ilk kE,lkı:rıma planındaki yatırımları ge.rçek-

le.ştirmek üzere kurulnıaysı. başlanan İktisacli Dev:let T,eşekküJ.:

leri ile ülkede muhasebe uygulamalarını geli!]tirme gere&;i q.e 

iyice hissedilmeye baş::ıanmıştır. 

Ülkemizele 1850 yılında uygulanmaya başlanan 'JJiearet Ya

sası (1807 tarihli Fransız Ticaret Yasası 'nın bir tercün:ı.esi 

niteliğinde olduğundan}, Türk tfukukunda Fransız etkisinin 

1926 yılına kadar sürmesine neden olmuştur. 1926 y:Llınd.a ka

bul edilen,~ Türkiye CUmhı..ı.:riyeti :nin (865 sayılı) ilk Ticaret 

Yasası ise Alman T!icaret Yasası 'ndan alınmış olup; ano:Q;irru 

şirketler, bilanço ve. kar-zarar. tablolarının düzenlenmesi, 

envanter, maliyet hesapls.rı ve kayıt yöntemlerine ilişkin hü

kümler içermektedir(l59). 

1938 yılında yürürlüğe giren 3':460 sayılı 1.iİktisadi De;v.

let :JJ.eşekkülleri Yasası" ile işletme bütçeleri ve iç denetim 

konularında uygulamalar !Jaşlatılmıştır. 

Ulkemizde 1950 yılında yapılan düzenlemelerle vergi 

sisteminde önemli değişiklikler yapılmış, .başta Gelir, Kurum,.... 

lar ve Vergi Usul Kanunları olma~ üzere vergi sistemimizin ge

nel çerçevesi belirlelli~iştir. Bu düzenlemelerle beyana dayalı 

vergilendirmenin tercih edildiği görülmektedir .. 1950-60 döne-· 

minde dolaysız vergiler, geleneksel mal ve hizmetlerden sa~lan

mıştır. Genel olarak vergi yükü ise %10-12 dolayında olmuçtur 

(160) .. 

((159) HİÇŞAŞ1'IA.Z, Tarihsel~ , s.61 

((160} Mehmet Şlı.J?AK, n:verg_i Yönetimi 2 Denetimi v:e U::gulamale.rın

da Muhasebenin Önerli:, İ .. Ü. IviUII.A.SJsBE ENSTİIJJ.ÜSÜ DEH.GİSİ, 
Y.6, 8.21-22, Ağus~~os-Kasım, 1980, (13. Tl-JiK-Bildiriler/ 
8-10 Ekim 1980, İs·;~nbul), s. 95. 
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Vergi Usul Kanunu t nun 153 ve 257,. maddelerinelen oluçan 

ikinci ki ta bı, "'bildirimler, defter tutmak, belge· düzeni, en

vanter, sal{lama ve sur .. ma"' gibi. konuları düzenlernektedir. Bu 

düzenlemeler, muhasebe u~~gulamalarında ve eği tirninde önemli 

etkiler meydana getirmiştir$ 

1956 tarihli Türk :ricaret Kanunuwnun; kayıt düzeni, 

kredi taleu edenlerin beili standartle .. ra uygun mali tablolar 

d.ü~enlemeleri gereği ve. faaliyet sonuçlarının açıklanması ile 

ilgili h.ükümleri(l61) muJ:ıasebe alanında yeni gerel\:si:r.uııeleri 

ortaya çıkarmış ve gelişrBlere zemin hazırlamıştır .. 

Beyan esasına dayanan vergilerde, vergiye esas olacak 

matrahın belirlenınesi, mükellefin sorumlulu[~und.adır. Mükellef, 

bu sorumluluğu yerine get.iı"irken muhasebeden yararlanmaktadır. 

Beyan edilen :natrahın gerçeğe uygun olması~ r-'...atrahın 

hesaplanmasına temel oluşturan muhasebe bilgil~rinin dı;iğru~, 

güvenilir ve tam olmasıne bağlıdır .. Beyanın gerçe-:ğe aykırı\ol-

ması; vergi kaçırma dü.şü,.1~esi dışında kuralların, yöntemlerin 

ve kavramların iyi bilinmamesinclen de kaynaklanabilmektedir(l62) 

Mükellef-vergi dairesi uyuşmazlıklarında, mu_hasebe kayıtları, 

mükellefin lehine ya da aleyhine delil olarak kullanılabilmek

tedir. Dolayısıyla, beyana dayalı vergilemed.e ~ vergilerin doğ-. 

ruluğu."lun araştırılması Y·~ vergi kayıplarının önlencvnesi ama-

a.ıyla vergi denetimi zoru:::ı.lu olmaktadıro 

C-161) Ömer L!Lİ~, ıtr']ürki;y~.; 1 de Muhasebe Uygulamalarının Özellik
leri'~', İ. •. Ue NIUH1ı..Sl{8E EUSTfr.rüsü DEEGİS.i, Y. 6, S:.. 21-22, 
Ağustos-Kasıın 1980, s., 125-HİÇŞAŞMAZ, Tarihsel.~~. ,t• 62 •. 

Cel§l KEJ::'EKÇİ Mbllicısebe Denetimi ve Niali Analiz, Anado
lu Üniversite;i, Yı=;ı .• No; 118, AÖJ.t1 Ya. :No; 42 C]'.2, U
ni te: 12 )i Anka,ra 1986, s. 160. 
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Günümüzde Maliye ı:akanlığı bünyesinde denetimle görevli 

elemanların ni tel ik ve nicelik eksiklikleri nedeniyle sağlü::::r 

lı bir vergi denetimi gerç:ekleştirilememektedir(.l63). 

Ülkemizde uygulanan vergi denetimi iki şekilde olabil

mektedir. Birincisi; kayıt düzeni ile ilgili, yüzeysel dene-· 

tim ( 1981' den beri uygula: ımaktadır). İkincisi ise; vergi ince:

lemesi olarak bilinen derinlemesine denetimdir(l64). 

Vergi İncelemesinden amaç; "'0 .. de.nııesi gereken vergile.

rin doğruluğunu araştırmak, tesbit .. · etmek ve sağlaı:naktırı:'( 165). 

Bunu yaparken de yararlanılan temel kaynak, muhasebe veriler~-

dir. 

Muhasebe uygulamalarınJ.n sadece vergi kanunlarına da

yandırılınası; devletin ve:.."'gi toplama ihtiyacını karşılarken, 

toplumdaki diğer kesimler ihmal edilmiş olur. Hatta işletme 

yöneticileri dahi, böyle 'Jir muhasebeden karar aracı olarak 

yararlanamazlar(:l66) .. Muh.asebe 9 .. yalnı,z vergi kanunları için 

tut ulamayacağı gibi, vergi kanunları dikkate alınmadan tut u-· 

lan mu.ı.>ıasebenih de :yeterl:~ olamayacağı açıktır. 

Ülkemizde 1985 yılında·,.uygulamaya giren Katma Değer Ver-· 

gisi Kanunu ile, muhasebe uygulamaları, belge düzeni ve muha-· 

sebecilerin sorumluluğu yeni bir boyut kazanmıştır. 

Cl 6 3 ) ŞAJ!1AK , a o g • m. , s • 9 7 ~ 

(164) Mehr.ıet IŞILTAN, n:vt~rgi Kaçağını Önlemek .A.n.cak Çağdaq_ 
Denetim Sistemi ile Mümkün Olur", YÜKS1!iK TİCAEETLİLER 
DÜNYASI DERGİSİ, s::3, Eylül 1986, s .. 61. 

(:165) V.U.K., Md.l34. 

(166) Nejat TEN1:\:ER, ~Türl~iye' deki Muhasebe Benetiminin Del?:er
lendirilmesi11', STAADARD EKO:NOM.İK VE TEKNİK DEIWİ, y· .28, 
S.l7, 1989, s.94. 



G.üıı:Umüzde devletin üstlendiği sosyal fonl-:siyo::ılara pa-

ralel olarak, kamu harru:ı.ma.ların.da büyük artışlar olmuş, bunun 

sonucu; devletin daha fazla kaynak ihtiyacını karşıJ~:t:r:ıak ama-

cıyla işletme kgrlarından aldığı paylar da artmıştir(l67). 

Ülkemizde, vergi düzenlemelerinin karruaPü::lıo·ı. savı~~ ,;/ ı::;. 'j) ,; 

1. 

ca çokluğu, kolay anlaşılc.maz oluşu gibi nec1enlerle çok daha 

sıkı bir muhasebe-vergi ilişkisi gözlenmektedir. Vergi yükU.m

lülerinin sık sık değişen rııevzuatı takip etmeleri, vergi ~a-

salarını anıayıp yoru.'Tllayarak doğru bir biç:fun6.e uygulamaları-

nı zorlaştırmaktadır. Dole.yısıyla mükellefleri; vergi ile il-7.· 

gili konularda aydınlate.ırak, onun adına bazı sorumh.ı.lukları 

yerine getirmek, ağır vergi cei3alarıncian kurtulmayı sağlamuk 

ve ilgili kurumları doğru ve tam olarak bilgilend.ir-ınek soru•·n-

luluğu muhasebecilerin üzerine düşmektedir(l68)o Ancak, daha 

önce de değ.inilen, vergi düzenlemelerinin çokluğu ve karmaşık-

lığı gibi nedenlerle muhasebe öğrencilerinin de sağlıklı bir 

vergi eğitimiyle donatıldıkları söylenemez(l69). 

V . ı. ı . . "~ ı 1 ' • • ' t ı . erg:ı.. ge ır erının .':ıag.Lı ı.:..ı..ı oıçımo.e op amuası, vergi 

yükünün adil biçimde da~;ıt ılması, vergi kayıplarının ve kaçak

larının önlenmesi yanında, ülke çapında vergi kontrol ve de-

netiminin sağlanabilmesi iqin yapılan düzenlernelerin ve alınan 

( 167) Metin ÖZŞAHİlif, 11 'V9rg:._ Deneteileri Yön.lL."lden Ülkemizde l'Jlu
hasebe Denetimi Kavrı:ı.mlarını:rı Muh::ı.sebe Meslef-:inin Gele
ce&;i Üzerindeki Etk~leriıı, VIIIo TMES, (Bodrum, 30 Ni
san-3 Mayıf) 1986), :c .. ,ü. SBF Ya. No;556, Anl\:ara 1986, s.l21. 

Cl68) Ümit SAR.A.ÇOGLU, nye~J_;i Usul Kanunu'nda Wiuhas;.s;hecilerin 
S.orumluluğuna İl -ı sk.::;;·1:ı Düzenlemelerıı, VEHGİ DÜlifYASI DEB.
QİSj:', S.85, Eylül J..~)88, s.51-55 .. 

(169) Ahmet Hayri DUrU.I;lUŞ, .;'Vergi Muhasebesi Eğitiminde Altor
n~tif Yaklaşımlarır:, V. T~~:ES, (Bayramoğlu, 1-3 Haziran 
1983), T.C. Marmara Üniversitesi Yayını, (.Der. Ao Sait 
SEVGENER), İstanbul 1983, s~58. 
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önlemlerin yeterli ve etkili olamadıtı da bir gerçektir~ 

Bu yetersizlikleri ortadan kaldırıne.y.9.. yardımcJ_ olacak 

ve etkili bir vergi derıet:ünirıde büyill~ yararlar sağlayacak o-

lan, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik meslo[;i:ı:ıin, ya-

sal olarak kurulup örgüt~.enı:neınesinin, bu alanda elwikliği yıl--:

lardır hissedilmiştir. 

Gerek Yasama, Yürt>tme ve Yargı ile ilgili. inceleme ve 

denetlemelerin, gerekse gelir', gider ve ve .. :ı:'lıkla:ı:>ln ilcili 

derretimlerin yapılabilmesi amacıyla, değişik tarihlerde çe-

şi tli mali denetleme ve. inceleme ku.rulu§lar·ı olı..ı.şturulmtı.:::;:-

tur(:l 70). 

Devlet adına resmi denetleme yetkisine sahip bu kuru-

luşları şöyle sıralayabiliriz; 

ı. Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve gider-

leri ile mallarını TBlVilli adına denetlemekle yetkilj_, Sayıştay$ 

2. Kamu İktisad.i Teşebbüslerivnin, özel ka:ilunları ge

ref:~i bazı kuruluçların ve. sosyal güvenlik kurulyşlar•ının denet-

leurnesiyle yetkili, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu. 

3. Sanayi ve T1icar·et BakanlıM;ı 'na bağlı ve :Llgili Ku-

ruluşlarda her türlü inceJ.eme ve soruşturma yetkisine sahip 

olan, Sanayi ve Ticar8t ].akanlığı Teftiş Kurulu. 

4. Maliye BakanJ.ıgı adına, vergi yül:Üı"'llü ve soru.ı.ıüula

rının vergi açısın.da..11. d.enetleninesi amacıyla, 1925 yılından 

itibaren kurulan denetleme kurumları. Bunlar da dört ayrı grup 

olarak faaliyet gösterrr..ektectirle:ı:-; 

Gl70) Bkz. Cahit EHEN, n1:ali Denetim ve Türkiyatdeki Uygula-
masl"', Erci:yes Üniversitesi-I.I.::S.:B'. DEHGISI, S.6, Ka-

slln 1984, s.l-34. 
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a) Maliye Müfettişieri 

b) Hesap Uzmanları 

c) Gelir Kontrolörleri 

d) Vergi Kontrol filemu.rları 

5. Sermaye piyasasının gU.ven, açıklık ve karC::.rlılık i-· 

çinde çalışmasını sağlameJ<.:; tasarruf sa.hiplerinin hak ve ya-

rarlarını korumak amacıyla Sermaye. Piyasası Kanunu'na tabi o

lan şirketlerle ilgili düzenleme ve denetleme yetkisine sahip, 

Sermaye Piyasası Kuı~ulu. 

6. Diğer bakanlıklaı:-da ve. kuruluşlarda oluşturulan res-· 

mi denetleme kurumları{l 71). 

Belirli bakanlık yE~ da resmi makamlara bağlı denetçile-

rin görev ve fonk:siyor:ı.lar:ı. ile bağımsız b:ıuhasebeci ve mali mü-

şavirlerin görev ve fon.k~dyonları arasında önemli farklılıklar 

vardır. Bağımsız muhasebeci ve denetçilerin yasal dt-iz enlemeye 

kavuşturulmasıyla, kendilerinden beklenen işlevleri yerine ge

tirmeleri duruınunda, resmi denetçilerin de işleri kolaylaşacak, 

iş yU.kü azalacak ve daha sağlıklı oir ekonomik denetim düzeni 

oluştvrularak, bunun s onuç:la.rından ülke adına yararlar sağla-

naca.ktır. 

35 68 Sayılı Meslek ·.:cas ası 'ndan önce, bu alandaki boşluk 

ve bunun s onucunda ortaya çıka..'1. s or-unlar sürekli dile getiı~il

miş ve tartışılmıştır. 

(171) Mehmet YAZICI, pa~ımınz ]ı1uhasebe ·ve Denetleme Mesleği 
Uzerine Araştırma, YiUcsek Ticaret· litlezunları,•Derneği Ya-: 
yını, İstanbul 1986 1 sc44-49. -Hasan GÜRBÜZ, M~~aseb~ 
Denetimi, İstanbul J.990, s.24. - :Nusret KESLER,, ~4l •.. ~u
rulus Yıldönürı:ıüude .h_:;sap Uzmanları Kurulu ve Hesap_ Uzni~
~' Vk~GI. DUNYASl DERGLSL, So58, Hazir~~ 1986, s~37c 
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2. Tekdüzen Mt-u"ıase·;e Sistemi Ca lı sınaları 
~ ~ 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde, özellikle Avrupa Toplu

luğu ülkelerinde, tel\:di.ize~::ı muhasebe sistemi ile ilgili çalış

malar giderek yoğunlı_;_k kı::~zarunaktad.ır. 

Muhasebenin bi1im~13l sın:ı.rlırını belirginles:tirme dü-

şüncesi yanında(172), iş=_etmelerin sektöre1, ulusals l1atta 

uluslararası karşılaç;:tır: .. labilirliğini sağlamak,,. t(tkin mali-· 

yet ölçümü ve kontrolu,,. ·~l."~ternatif yatırım fırs.atları:rıın 0.~= 

ğerlendirilmesi, mali bünye analizleri, 
i 

karar verme ve uzı.uı 

vadeli planlamada sağlacl:.ğı yararlardan dolayı tekdüzen mu

hasebe sistemine ilgi artmaktadır(173). 

tllke:ı_nizde 1923 wı:~n .. önce, yalnızca devlet muhasebe.sinin 

varlıL~ından bahsed.ilmekted.ir( 17 4).. Bu da, eksik ve yetersiz.., 

likleri bir yana; tamamen konu.n.ıııızun dışında kalma1:tadır .. 

Sürekli ve sağlık:_ ı bir ekonomik ge::ıtişme; tahnünlerin 

ötesinde, düzenli mul1asebe sistemlerinden alınan sayısal veri 

ve göst.ergelere dayanıla:cak varılan kararlar, yapılan planlar 

ve bunların iyi uygulanmaları ile sağlanabilir(l75). 

C172) Hakkı Y. SOYDAN, Çok Uluslu Şirketlerde M~ul1asebe Sorun-. 
ları, Bursa İ .. To İ •. A.. İşletme :Pak. Ya. No; 14, Bursa 1982, 
s:,20 

(.173) Tekdüzen Geg.z.l Hesap Planı ve Açıklamaları, An--_ 
kara, 1987. - l:'ah~J.ı-· BİLGİNOGLU ,, nGene-.J::· B'esş;p: ... Pla:nla'r::t .v.e 
Sermaye Piyasası Kurulu 1 nun Standart Genel He san Planı11', 

İ.Ü. MUiilli.SEBE ENST:tTÜSÜ DEHGİSİ, Y .. lO, S.38, Kas:ı.Jn 1984, 
s.9. 

(.174) A. Azmi GÜNGÖE, Yönetim Aracı ö1arak Türk Devlet Muha
sebe Sistemi, M~B. T.eftiş Kurulu Ya o No; 1981/231 Ankara 
1981, s.44. - Osman ALTUG, 17 Mu..l-ıasebe J3iliminin Tarihsel 
Ge1isipı.i İçerisincl~ Sibernatik ile İlüıkilerj_ıı, MUHASE
BE DERGİSİ, Y.l,S .. 1~ Haziran 1986, s .. 25 

( 175) Y1~.ZICI, a. g .m. , s. n. 
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1'Muhasa b~d;e.n sağl&.nan veril erin gerek mikro, gerekse 

makro düzeyde etkin bir r;ekilde kullanılabilmesi için, sözko--

nusu verilerin n,benzer oıa;r·ıarı benzer şekilde ifade etmesi11 

gerekir o Bunun için- dt;, üüetmelerin terminoloj i bir• liğine 

ulaşması, muhasebe ilkele;:_'i:ni ve yönte:uılerini aynı şekilde 

kullanı.'nası, rapor sistemlerinin ve hesap planlarının benzer 

şekilde olması gerekmektedir~ ırekdüzen muhasebe sistemi~ bu 

ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlamaktadırn(l76.}. 

1930' lu yıllarda, Almanya' da uygulaninaya 

sap: Çerçevesin ve 11 Eesap Planları:• kısa sürede, baqta batı 

avrupa ülkeleı~i olmak üzEce, diğer dünya U.lkelerinde de ka--

bul gör-Urken, ülkemizde b'J. konuda gerekli çalışmc.ların tamam-

larıamaclığını ve bu yüzden milli kayıpla::cın hızla ar~:::tıL~ını 

kabul etmeliyiz(l77). 

1960 yılında kuruJ.an Devlet Pları:;laıııa Teşkilat::. (.DP':E), 

ekonomik kalkın:.rna planlar:uıı hazırlayabilmek için 1961 ı de ül-

kemizin ekonomik envanterini çıkarmış ve 1963-1967 yıllarında 

uygulanmak üzere Birinci :Beş Yıllık Kalkınma Planı 'nın hazır--

ı 
V~ .~ 

anrn.asını sag.ı..amıq ~,ır o 

Ulusal muhasebe bi~·li[:finin S oo•J.oı-~1rnQS' lronı'.'"U'''U:,,, d.c:ı U-· l..ı..o ı_....ı.. .. ı.....v ...ı- ... :ı.. ~ ....... "";..' ......... L.ı. ........ 

-~/ 

mut, İktisadi Devlet Teşekküllerine bağlarJlUŞ, 1926 1 dan i ti

baren Cumhuriyet ekonomisirlin temelini oluşturan bu kuruluı~jıar
dan biri olan Sümerbank'ta 1952 yılında uygulanmaya başlanan 

hesa-p planı ile ilk adım atılmıştır(l78) .. 

( 176) nuri U:MANr 11 Tekd.üzs::: Muhasebe Sistemi ve Ekonomik Kal
kınma", İ.Ü. lı1UB1ı.3:E~:~:t<.: :F~NSTİTÜSÜ DElWİSİ, Y.6, So2l-22, 
Ağustos- Kasım 1980, s~l36, 

( 1 77) Yaşar BASKIN, ıtMuh8J5ebelerin Yeknesaklas~ -y~·· Sonu~la
rı11, VERGİ DÜ1JYASI DERGİSt, S. 52, J:o_ralık 1985, s .. 25$ - ' 

( 17 8 ) UMAlif , a • g • m. , s ~ 2_ 3 ;: , 
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1964- yılında uygul;;:~:ımaya bas:ılanan ~-4G sayılı n'İktiso.di 

Devlet Teşekkülleri ile lVlı.iesseseleri ve iştirakleri Hakk:rndaki 

Kanun11 a dayanarak, ekonomik 
• .., • • ~\;:' ı..... • 1 
ış ko~larına gore 7 ayrı uı~anço 

tipi ve üçer ayl:ık faaliyet raporları için formlar hs.zırlanriııç, 
\ 

ancak bu çabalar kuruluşlar arasında şekli bir tekd.üzenlikten· 

öte gidernemiştir (179). 

Yine aynı Yasa 1 dan ~ıareketle, 1964 yılında bir çalışma 

komisyonu oluşturulmuş ve bu komisyonun dört'. yıllık çalışması 

son'fuıd.a 8, adet nıuhase·be eJ. kitaq~_.hazırlp.narak yay;ırl,J.arnrrıŞ't2.r. 
·, ... :, "". . .. · ·- . 

Bu çalışmalar, kamu teşebb~islerinde muhc:.sebe birliğini (tekd.ü

zenli1ıı::). sağlamada etkili olurken, özel teşe1)büs i,şletmele=i-

ne yol gösterici ve mesle};:J eğitimi de desf.ekleyici rol oyna-

mıştır. 

1971 yılında kurulu:rı 11 Tekdüzen Muhasebe Uygulama Komis

yonu11 tarafından hazırlanan nTekdüzen Muhasebe Sistemi"nin Ge.

nel Muhasebe bölümü, 1972 yılından i tibaren Kamu İktisadi Te-

şe b büsleri (KİT)'nde uygulanmaya başlanmıştır(l80)o 

197 4- yılında.:· DPT bU.nyesinde kurulan bi::· koı-nisyon( 181) 

tarafından hazırlanan 11 Tekclüzen Malivet Muhasebesi Rehberi11 
'-' 

1977'den itibaren KİTınde uygulaınaya koı-:ı.ulmuştur(l82)) .. 

(179) '.rGHP ve AçıklL·.naları, s. 8. 

( 180) Hasan KUHT, "Tekdi1zen Muhasebe Sisteminin Niteliği:_ ve. Ge-
tireceği Yararlar11 , fgH.Gİ DÜNYi>.SI DBRGİSİ, S .. 106, }J.aziran 
1990, s.l4. ____ T-\.EIP ve Açıklamaları, s.90 

( 181) '~if,eıkdUzen ı~uhasebe KGordinasyon Devamlı :thtisas Komisyom.ı.n 

(182) 22.10.1983 tarihli ~~329 sayılı 11 İ...D .. T. ~*e ILİ.K. Hakkındak 
Kanun n ve bu Kanun ı u yür~:i.J;,':'':J.ükt en kaldıran 18.6 .. 1984 tarih 
ve 233 sayılı ıel-\::.1..::. Hakkında Kanun Ilii}::münde _Kararname 
33 •. Ve 34. 'maddel€:n~:L:0.de bankalar ve· sigorta şirketleri .. d.ı
şındaki teqebbüs, rnü~ssese ve bağlı ortaklıklarda ı:tkti-
sadi Devlet Ter:ıekkLL1eri Tekdüzen Muhasebe Siste:~ni11 nim '(!;I~y-

" ' 
gtnana cağı hükme bağlamnı;şt ır. (Münevver YILlı.N CI, 11 Kam .. n 
İktisadi ·:reşekkUllE:i Tekdüzen. HE;S§:_.D ;Bıanınde. ~erıeı JJ1u-
, b "\ •c 1 • t ... ( • b • ·,-, " " • ij K' • .1- 1 ·- _.. .., ·ı: ı ı r- y· nase e-rııa ıye· l'iıuna:::;e· esı J'5agıncısı• , ı..Ul.anya ı..ı. .. .D • .ı:. ? .. 

Armağanı, 1989, s689)~ 
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KİT' lerinde uygulanan Tekdüzen Genel Hesap I)lanı ( 'IG·E:P) ve 

standartlar hazırlanırke:ı:; deği~~~ik ülkelerdeki uygulamalardan 

yararlanıldığı için zaman zaman ülkemizdeki i:;üetmeler'irı bün-

yeJ_erirıe uyrnayaı1. d.Ul1 lJl1llctrla karşılışıla bil:üel-:teclir ~ Bu..nL1nla 

birlikte getirilen sistemle kamu i.,şletmeleri.n.in yetei'Siz ha-

le gelmiş, modern igletmecilik anlayı.şına uymayan muhasebe sis-

temlerinin de yenile:Yl.iTiesi ve çagın gereklerine 1.ıygUı1. duruma 

Uygulanan nKalkır.:.Hl:J.. Planlarınndaki heö.eflere ·o.le.şa bil-

rnek için, muhasebe tekni'-c ve uygula:malarındaki yeni geli:şmele-

rin izlenmesi yanıiHla, ~-rıbarı.c2. se:~1.ııaye~l~~ _teş 1li~c ·rne.vzu.a.~tııı:::_n· ·~·· 
.. ; . . 

çekicili~i ile ülkemize gelen, yabancı şirketlerin kendi ülke~ 

lerindeki uygulamaları da. lıer'aberlerincle getirmeleri ile muha-

sebe uygulamalarında önemli gelişmeleı' olmı..u;ıtu~-:>(184). 

Kuşkusuz bu gelis:meler, ülkemizde muhaseb,--:y_ birlii~i:;::ıi 

sağlamaya yetmemiştir. Ancak gerek uygularr,aya yönelik çalJ.,:ıma-

de~işikliklerin yapılması, seminer ve sempo~:.;yurıı gi 1Ji çalıqma-

ı d . . ll . " . . l ı ı . ar a gunce ıgını wruyara..:;:, nıç de~ilse sistemin teorik ola-

rak oluşmasında etkili olmuı;ıtur. -

Sermaye Piyasası _:{urulu da, 1984 yılında ya;rınladığı 

11 Standart Genel Hesap Planı" ve n Tip .Mali Tablolar:' ile, yet-

ki sınırları içine giren ale.nda, tekdüzenliliği sağlamayı amaç-· 

lamıştır. Bu plan, 1989 yılındaki değişikliklerden sonra, daha 

anlamlı ve uygula:.rıabilir bir .şekle: kavw_7turulmu.~;ıtur. 

( 183) Erkut GÖK 1TAN, nTektüzen Muhasebe Çalı:::ımala:rı:nda Uluslar
arası Deneyimler ve Türkiye' deki U;zgulamalar" ~ :L Üç MU
ID\.SEBE ENSTİTÜSÜ JJSHGİ3İ, Y.. 6, S. 21-22, Ağustos-Kasım. 1980 
s.l68. 

f ıo') HI .. -~c·,A·-,··· .] ; Z m • ı ı 
' ulf. . ',!';,] 9~1uı.. ' .ı.arınse-:.'-. . • • ' s.63. 
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Ancak tek clüze:ı.1lil:U'i:i sai:?.:lama''fiJ. çalır:ıırken dahi, ad.et::ı. '-" .... .., ı .... 

çok düzenlilik havasına girilmi::;ı, farklı meslek gruplarını 

bü:nyelerinde toplayan çeşitli kı:ırulu::;ıle.r, yalnızca kendi ih

tiyaclarını karsılama <.rı eır,a:Çlavan · -olanlar, ilkeler'. standart-
-.~ ..;. ~~ .J V ... .L: ' 

lar belirleme ve .. uygulama çabası içine girmiz;;lerdir,, 1Jitekim 

KİT 'ııı.de uygulanan Tekdüzen G.enel Hesap Planı ile Sermaye J?i-

yasası Kurulu' nun Standart Genel Hesap Planı standa:ctları be-

lerleme çalışmaları yanında, 'l:ürk Stand.artlar:._ Enstitüsü~ nün 

ve Maliye Bakanlı/:tı~~nın konuyla ilgili çalı:;;mala:rı devam etır~ek-

te dir. 

Nihayet, gelü;miş bazı ülkelerde olduğu gibi, içinele 

bulunduğumuz yılda kurulmuş olan meslek örgütü(l85) tarafınd.rın 

oluşturulan iki ayrı komisyonda, muhasebe ve de:r.ıetirn standart-

larının belir1:enmesine yönelik çalışmalar başlatılmı::r:ır(l86). 

Serbest fiiluhasebecilik ve: Mali 1Vlüşavirlüc mesleklerinin 

arzulanan düzeye erişebilmesi ve ülkemizde muhaseb~ uygulama-

larının gerçekten uyum içinde yürütülebilrnesi için bu çal:u::ıma-

ların önemi büyü..l.;:tür. Çüı:_l(Ü, mesleğin yasalla,şması v·s ö::-gütsel 

yapının olu>;mıasınJ_n ardın.d.an, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ~nL; 

kurmak ve uygulanınasını sağlamak bir zorunluluk olmal:::tadıro 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi'nin mesleğin sağlıklı gelişe-

bilmesi ve eğitim birliğinin sağlanması açısından gerekliliği

ni vurguladıktan sonra, konl-ımuzun sırurlarını aştığı düşünce

siyle, bundan seğlanacak yararların ya da getireceği zararla-

rın tartışmasına girrniyoruz. 

Ülkemizde eğitim ·b:Lrliği, uygulaı:na, denetirtı, istc.tistüü 

1 

( 185) 11'Türkiye Serbest Mulıase be ci Mali Müşs. virler ve Yeminli·-
Mali Müşa v:::Lrler Odc.:_arı Birliği". 

(186) lifal~n AKDOGAl'f, "356;3 _Sayılı Yasa'nın M-:il:'.ı.ase:ıe Dygu .. laın.ala
rına Etkisi", JU.TMBS, 1.11.1990~ .mtalyao 
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bilgileri derleme gibi bir çok çalışırı.ada ve nı:uhase1)e ci1ik rrı.e,s:,. 

3" Scrrnaye Pi~iTc:...sası.r:::..:rı G·eliştiril.rrıesi·~ ~\7-3 .. Deı1e-Cirn.il:2 

Yönelilc Ç,al:LŞD1E~~Le.r 

Bugün ekonomisi geli:?mL;: olan ülkelerin ge.Lı:.:;ıme süreci 

incelendi~inde, genelliklG aynı sonuçla karşılaşılır, o da; 

ekonorc.ik gelişme için ser:·:ı.:ye 

serrnaye piyasasının geli:~;rüesi için de; bağJ_msız muhase-be de--

t ... '1'- , (l"l8) :ne ımının geren: ı oJ.rnası·::ı.:::.r _o ~ 

tırımlaı~ın büyük l1acirrıde özel işletrrıele.rin lrurulrr.~.as:ı.~-:ı ge::~eıc--

tirrnesi, otofinansmanın bu yat:::..J:ımları gerçekleştirmsde ye-

tersiz kalması, banka kredilerinin genellikle kısa vadeli ve 

yüksek maliyetli olması, yurt içi tasarrufları:. ya tırırJ:.Llara ka:--

nalize edebilmek gibi :ı.ede::ıler, sermaye piyasasının 7arlığı-

nı zor~~ıu kılmaktadır(l89)o 

Çağımızın artan nüfusu? deği§en hayat anlayışı; krc :!:cay-

nakların en verimli biçimC:.E! değ~ı;ırlenclirilerek, üretimin c..rttı-

rılmasını ge:sektirmiş ve tı..~ olgu işletmelerin, 

( 187) Çiğdem Ş O Ll>. Ş, A. Eayr·j_ TIUl:Z.blU:Ş ~ ı';Tekdüzen !Niiliase be Sis-
teminin Muhasebe. U7f"J:.-,lamalarına Etl::isiız,, VII..o TlJL8S, ~,15-
17 Mayıs 1985 1\llaı"'ma:::i.s}, Anadolu Üni veı"si tes i Eas:wıev:L 
Eskişehir 1985, s.25. 

(188) 

(.189) 

Sabri BEK'J:ÖRE, "·Türkiye t de Muhasebecilik ve. 
~ ı "1'1' '··~ 1 i 1-:'\ ,.,..(~~--_;:--;: ~ "r:i" N .!..; r"l ~ ~ c· • ·~ r;- ~ naseoe uzmanıısı , ..::,,,..i..~T.·.J. .. A. D.ı::..R.u.Lı:::ıT ._Oz,EL 
1973', s. 123. 

Celal KEPEKÇİ, 
nin Rolü' .. ~, A .ü. 
SolJJ. 

'Se:rm_~a_·_:.re Pi 'rase.sıııı11 Gelismesirıd.e l~Iuhase.-· 
~. ~~~-~ -----------

Ya.~Ho;6, İ .. .İ.B .. F., YaoNo;2, Eskişehir 1983, 



-7:8-

leri biçiminde oluşmasına neçlen olmuştur .. 

Bu dururnda işletmelerin artan sermaye ihtiyaçlarıın 

karşılamada, içsel kaynaklar yetersiz kalmış, para 'le serına;yt.e: 

piyasalarından ek kayr..ak z::;.ğlamalar:ı. z ortmlu olmuştur( 190) o 

Türkiye' de halkın i:.E·.sarrufları ile kurulan ilk anonim. 

şirket; ıcTürkiye İthalat ·ve İhracat A.Ş .. -TEM.AV .. t:..şıı sessizce. 

ortadan kaybolunca pay ss.hiplerinin zararları yanında~ halkta 

bunun etkisi uz"lın yıllar dovam etmiştir" 

Muhtemel ya da mevcut ;:;ra tırJJ.ncıların 1 tasarruflarını 

sermaye piyasasında değerlendirmeleri, böylece. it]letmelerin 

uzun vadeli kaynak sağJaye bilmeleri, yeni ya tırıı-n p::•oj eler i 

gerçekleştirebilmeleri, bunlara işletme ile 

nansal bilgiler aktarmaya oa,ğlıd.ır( 191). 

ilgili gerçek C>. 
ll-· 

Türkiye Cumhuriyet~- 'nin ilk yıllarınc3.a d.evlet eliyle 

yönetil en kuruluşlar, kamv_ya bilgi verme gereğini duymamışlar

dır .. İlerleye.n yıllarda ö2 (.ı sektör de, ekonomide pay sahibi 

olmaya başlamış, ancak ku:r·1.lla.n işletmeler genellifele az sayı.-

ds, Itişi ya da belli grupla:;:-ın eliikde oldu~ğundan,. yine dışa a-· 

çılma, ·kamu;y"U aydınlatma gereği duyulmamıştı.r(l92). 

İşletmelerin sosya:... sorumluluklarıs gelişen ekonomik 

koşullara bağlı olarak oluşan toplurn baskısıyla, bazen de bu 

baskı: sonu. cu oluşturulan yasal düzenlemelerle ortaya ç::ılon:~ş- ve 

(190) :Nur han AYDIN, 11 Sirketlerde Halka Acılma ve Hellke .. Acılma
nın Türkiye Açısından Önemin:.. E.A.Üoİ'.,İ.:S .. :b' .. DEEGİSİ, 
C<..VII, .S .. J!., Reziran -19'89·, s;,.JO?io 

(:191) Nejat TENKEH, n·Türki;re''deki ...... n', s.93~ 

(192) Ersin GÜREDİN, ıtp_ürk:~_ye 9 de Denetim Standa:r·tlarını:n~l.:s.-· 
sumu11 ', İ.tt. MUIJJ~SEBB EJ:m 1l'İ 1.LÜSÜ DEHGİSİ, 1t:',._l2, 3.4-9-50, 
Ağustos-Kasıı.'1ı 1987, ~ı .. 29. 
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yönetimin bilgi verme so.:··, .. ı.mluluğunun artmasına neden olıııuştur 

(193). 

Kanıuyu aydınla tm.a ilkesi, İngiltere~ de onc.ol·::uzunc-..;. yüz-

yılın başında, lıJ3D';nde 1930? larda 1..rygulmw:.ay3. bs.şlarn:..ş olma-

sına rağmen, ülkemizde ilk izlerine l957 7 de yürürlüğe giren 

Türk Ticaret X:anunu'nda rr:·stlan.ınaktadır(l94). An~ak bu da,. or-· 

taklarm yararlarını kor"t:nay.::l amaçlayan hül:::ümler niteliğinde 

ı 
1 b . ı . ...., ... .. . . - .. ı ..., \.1 .. ...., ~ .. o up, 1tam~ı.yu ı gıJ.eno.ı::'lr~eye ycıneJ.ı.,-;: o.egı.Lo.ır Q 

Ülkemizde yabancı ::;ermayeli şirltetlerin kuı"ulup, faa--

liyetlerini sürdürebilmelc;ri için, bu şirl::etleri:n. merkezle-

• • b ~ d V • "lk l O b V d rının u.ıun ugu u e_e:rcce ı agımsız ı~ı denet~~in zo~unlu ol-

ması nedeniyle buradaki ::f~letmelerin de denetle:nnıe.si ~ Tfu"'l\: in,-

şaat ve .. taahhüt işletm.el':.:ı:inin uluslararası finans kurumls.rın ..... 

dan kredi temin edebilmek için denetleThuiş finansal tablolar 

sur.uııaları, hs.lka açılan ~:drl:tetlerin ve bo:r·saya kayıtlı ş ir-

ketlerin denetlenmesi ger~ği gibi nedenlerle bağımsız cl:u::; de-

netim ve kamu':ru aydınlatma önem kazaı1.ı.-:ıJ.stır( 195 ). 
~ " 

(193) Mehmet ŞAHİN, ıı:İşl§~tme Yönetimi ve So§lyal S;:;rı..:ı.ı-ıll_u;J.:.-üs Kav
ramı", ESKİSEHİR A;:l.i .. :t.B .. F .. DEiiGİSİ, C .. II~ s.,ı., Ocak 
1984, s.58. 

(194) 

(195) liiasuhi BURSAL, r•-ü1b;mizde Muhasebe Ye IDeneti..'ll Düzeninin 
Gelistiril.'Tiesi İcir~··uıuslararası :ıviu.hasebeden Ya:ı:-arların:,s 
----~~----------~~~~~ -·~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~ 
O!anaklarııı·, i .. tl'.. 1\I'iJIUı.SEBE EHSTİTÜSÜ DEEGİSİ, Y .. 8, S.,29, 
Ağustos 1982, s~ 3. -· Hüseyin:'2'EEG-İif, "·Uluss.l v"e Ulus:ar-
arası M1..1hasebe Sta::~;iartlarıJ?.ın Önenıi~A~tL lZüt~J:::L.B .. :B 

15 Y ı 1\ '~ ~ ( 89 "-~ • _ ı ,t' .. rmaganı, .. 3- · , s ..... _;ö. 
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şum ile sermaye piyasasJ. güneleme gelmiş(?b.96)? 1563-1967 yıl-· 

larında uygularıan I. Kalk:_nma ?lanı tnda da 1-.::onu;:rls. ilgili ö-

neriler yeralmıştır(197). 

Ülkede sermaye piye.sas:ı..:::n.n( 198) . l ..... \..1 

ış.J..er.ııge ka vı..ı.şturul-

masıyla; 

tü:rrrıek, 

- Şirketleşmeyi '··-ı -ssg..:.ayarak, işletmelerin 

geniş bir ta banc~. yaynıak, 

Kabul edilebilir ve güverıilfr 

mek mümkün olacaktırC.l99) •. 

finaı-ısal tablolar .. . l-lre-c-· 

"Menkul kıyrnetlere yatırım yapan ki:~~ il erin büyük bir 

kısmının, finansal raporls.rı anlarna ve yorumlama yete:J.el-cle-~ 

r..ı....;nlJ·-ı. za~,;rıf' o.~Ld.ui~-·~.u h. ı , " ·· .. ..,.. ····· J... 
' - 1..-) ve-::lB. :ı .. ç o_._.mao.ıg:ı e::;oru . .ı..ur~ J::·azı Jra ~ırırnc:r--

. . ' 
lar bilgili. olsa da şii-·ket ··yöne_ticileri ~:iw3.:ı:saı::rapcı:t:l8.;;:iu 

(196) Ferid.un.ÖZGEN~ •·~:Setf:::~.;y~qP.?:3~::,..sasın:nı De;ı~~~J21 Eed.ef ve'O-· 
· · lanakları .Aç.::ı..sındöa:ı ~2ü:eki ve s d.e -Bağ;ıms::z_ I cl e-tme DJ. i:; ı ::?c~ ... 

• •• - --~ ..... .,.,, ., ~~ .... .., • • - o --~.ı...--"'>f"'"" . 

. _ . _ ne tim", IŞLETMELEHD:S BAGiliSIZ DillŞ DEH:~·J3Th'i SEıı:ülf8RI, (10-
- ll May.is-1985}',, SPK Ya.No; 3, Ankara 1985, s.199c 

(198) Türkiye'de sermaye piyasasının kurulmasını özendirmek 
amacıyla 1962 yılınd.a ilk çalışmalar başlatılmış ve 1967 '
de "'Sermaye J?iyasctsının Teşvik ve T.anzimi Hakkında Ka:n~"l 
Tasarısııı, Mecliste :3unulduğu halde, görüşülememiştir. I
kinci. tasarı, 1972 ~rılınd.a Me eli s~ e sevk edilmi::;:, yine 
nyasama dönenlinnin sona ermesiyle görüşülmeden gündemden 
çıkmıştır. 



yatırı.'1lcıları yanıltmış o.labili.rleT .. Böyle bj_:r du:rurc.d.s., yat:..-

ı ı 
.ı.. ~ ~ • k . , . l . . " ,, , . ., 

rımcı arJ..n yanı t..ıcı veya yan..Lış 1 ı .ır veren oı_gıyı o.og;ru oı..ı.-

. . ı l .., - ., 1,-:" • .. ,...... • "1 
gıden ayırma arı o-'-anaz:s:;.z o..La.ugu ıçın, I ı:cıarısa..:.. 

bağııusız ve uznıan kişiler ·tara:fınd.an dene-tE;::.enrtıesi 

taya çıkmırştır 11 (200)" 

Türk ekonomisindeki yapısaL 

bankerlik olaylarıyla birJ.j_kte, 1980 ~li yılları::;. lxışır:-cd.a; se:::·-· 

niş ve farklı kesimler tarafından talep Gdi l;ıeye ba~:lanmı::;:-

+ır' .. 2""'"') ... \:'. '..).i • 

sa 1 nın amacı, genel olare.·.c şöyle belirtilr;d::::tir:; b.2lkc:. açılan 

anonim şirketlerin güveni:::•liğini sağlı:nnak ~ ser:c.-:aye pizrc-..sas:ı .. nı:.1 

halkın :Dktisadi kalkını::ıaya etki:n ve ya-;:lg:ııı biçimde katılmas:J.nı 

teşv~ilc etmek ve te.sarrı.1f ~3al1.iplerinin h.s1:larıı1ı }:orwnalc \'8 d.z-· 

netlernek 6 Söz l;onusu ş;ir}cetJ_eri~:ı dış denstiın yetki::;~L ~/e serrna~ 

ye piyasasıyle ilgili düzenlemeler yapma yetkisi cl.3, yirı:.:; Ya-

(200) KEJ?EKÇİ, 

(:,201) Bu kesimleri; ünive:ı:·ai ter muho.se o e cil er, t-ı.yg'J.larr~üc::L '-'e 
yöneticiler, bazı i:_;; adamları ve örgü~.tle:ci ~ J:.ı.U.kU:rr:et yet
kilileri ile ulusla::'aras:ı finans kurumları şeklinde sı-

ralayabiliriz. 1Hamd.i AYDIN, nTürkiye~de :Mw~asebe Meslc:k ~' _,_ --~-
Yasası: Ivluhasebe ve Denetim Star..dartları Sorunu11 , ~lJ}i 
SORUl'l.JlA~tt: .. ÇÖZtJT::l DEHıiİSİ, Y. 3, S~ 28-29, Nisan-ldayıs 1987, 
s.41 ·..:. Feridun GZGEH-Selami ŞENGÜiı, 1'Se::::maye Pil.§ .. f.?.~~
Mevzuatının Muhaseb ~-ji;y.E.uJamala:rına l~t1fisi''1 ~ VII o ı:m.ms, 

Q.J5-l 7 Mayıs 1985 Marmaris); Anadolu Üniversitesi ı;as:ını
. ·evi, Eskişehir, s. 3.} 

~2o2ı.· .. ·· 2499 Sayııı ~ -· ~ ~· G ı.:. '· , ...._ Sern:1aye .t·ıyasas:ı 1ı..aıı:ı.:u1u, .:t". ~. S; 17 416 ~ tarih;: .. 
30.7.1981. 



biri olan 1'İstanbul Menku1 Kıymetler 

lında. tekrar dü.zenlenerel(: Ocak 1986 f dan i-tibs.ı~erı f·as.li~:re·~iJ~~=L 

sürdürmektedir, 1988 ve 1:190 yılındaki düze::.ılemelerle Bor::ıa'nın 

etkinlir~i arttır~lmaya ça:~ışılmışt:ı.r. 

Sermaye Piyasası Kurulu, akamunurı a '-rdıı1l2ı t ıln1~s.sı arn.a cı 'l-
v ~.-

raporları ve diğer tablol;.::,r ihakkında cte..ndartlar tesb:i.:t etmek 

ve bunları tebliğlerle dv.yurmal\:ı: sorvılllu.luğluıd.ad:: .. r(.204)" Anca}: 

Kanun, kamunun aydınlatıl:nne.sırıd.an çok, Kurulwun ayd.ınlatılma-

sına yönelik .. ,hükümler içcnnekte olup, "menkul lc:..ymet; i=::ı"3 cıncl.o.. 

izin ilkesi" üzerine kur··L~lnn:ı.ştur$ :Bu da, y2~pılacak denetimle-· 

rin, kamu yararından 

Sermaye Piyasası Kurulu, ııstand.art mali tablo:.o.rı';: 1983 

yılında, "'standart genel hesap planın nı 1984 yılında ;y·ay::..nla-

~ra rak, mLı.J1ase be stande..rtJ.c rırıırı geli;;;in1irıde ::-cl o:::rı1.t.:i.mı~-c ~.-:ı~~ 

Hesap Planı, 1989 yılında tekrar düzenlenerek yay:::...:::.'.1aı:unırrt:.r o 

"O·ıı-n ı· aY· o" aı·ı -IJCı c,•ks:ı "'..ı..· a 8· r-7 -.Y-., ., ırıdP. . ın::ı.n .O·· "•'ıl q' z T)a;, ,a .;. -i.'"""' T(c ··I~') Ir ı"'.· -· D~... ..ı. · '-"•~ ..... _.._._. -' • -._,_....... "-"'SI .J._j.,_yo...._. ... ,.._~_._ ............... ~~'-" ..., __ .... _..~. ,..._ı,.._ ,_,..,.,_,.\,.4.":1 

larına llişkin Tebliğ"{20:1) , ııserfne.ye Piyasası:n.cls. Ba0;:ı.rnsız iittı..ş 

( 203) Ülkemizde. il}:c borsCJ. :· Osm;cmlı a·nın eko:1o:mik çöküntü dö~.:e-
minde 1866 ~da İsta::::.bul ~da kurulmı;:.q ve o dc5n8m.de öns;I~l:L 

bir merkez durumu:ı:w gelmiştir~ 1938-<c:2.. yılla:cı aras:ı.rıd.E'~ 

Ankara' ya taşınan }.( rsa, verimli o lamayınca tekrs.r İs-
t b ltd f •1-iH+· ... d , t 'n.;..·,~ !i•,rı <=<a,-ı.::ı, ~r?'P".:>_ n_ an u_._ a aa ~.:~e ... :ı....ı.e .evam e mı 9 vı.ı.., ,...~.,.~;:ı ..ı....ı..;;J. V<.ı...:.ı.tc ve 
malettin TUHK!.'J, aıs~7~rmaye Piyasa~ı:n Tarihsol Q.:-~)-i~, 
Türkive ''de Sermave :Piyasasının Gelişimi İçin Vergi Kc:.rilln-__ ....:.;..:.ı.. . ... - - _,.,...ı: .. _._ 

:}.arJ.ncla Öngörülen TE~~vikler ve tJı/lK:B ~ ndakj_iSçn Gel:L~_Q.elE?.r 11 
, 

VJ3IWİ DÜNYASI DBHGİ~Jt, S~l06/S .. l07 ~ Eaziran-Temrr:uz l9SO) ~ 

rına, durumlarır:: .. ı 35·68 Sa~rılı Yasa r~i.il::l.L1ıle::.~ins .. c.y.:i .. L.:..x~n~a.la-;_~ı 
için 3l.l2.1991~~e lr~:: .. ıcc:' sfu~e -ve:L""j .. lm.iş-tj .. ~Q R/·,):7"' S; 2c~sog, 

T; 9~3 .. 1!991. 
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Denetleme Hakkı:ı:ıd.a Yö:::1etmE::likı: (_206) ve ::Eai:I;ımsız D:::metim. Ku:c1.-ı.-

ı ; ;:J.ıı 
-G (207) yayınlar.uınç;tı:r" Bu 

A:BD ve İngiltere 1 drjki uygulanıalard.an esinle:ne:c·ek hazıı"-· 

lanan SPK tebliğleri özel nitelikli olup, genel oları:ll<: muha-

sebe denetiminde uyulnıasıgereken denetim. standartl;:n..,ı ni·teli-

g~ı·nde ~e~-i~dir~'20n' _, u. b--L -- \. ö' • 

luqumunun gecikmesi ned.en~.yle, 1990 yılına kadar dıs! d.e:n.etim-· 

de yabancı denetim şirketleri söz s ahi bi olnru.ştür ~ 

denetimler sonunda, ko.mu;;n.:. aydınlatmak amacı;ırla açıklanun bil-

gilerin, ışletmelerin gerçeklerini rnuhasebe ilkeleri çerçe--

vesinde tam olarak yansıttı[~ı:s.ı iler:L sürrrrs-1: -mU:rücün olc.m::-:.m::üc--

tad.ır(203). 

Ülkemizde, Ba§fı:':D.sız rrnJ.hasebe uzmanla:rınııJ., kamu.yu c;şd.ın-

·latma fonksiyonunu yerine getirememesiri.in en önemli nedeni; 

yasal cıayanaktan yoksun kalm.as ıd.:u: .,. 

,_.;. 

(206) R.G. S; 19663',, ~~ı:; 13.1!2.1987. 

(<207) R.G. S.; 1967 4-, T; 24.12~1987. 

(208) .ı\.KDOC1U~, ıır.ilub"' ·~eb e ıt ~. _Q.. ı:> - . -· • . ...::. .... .!~,. s.,83. 

( 209) Mustafa A.AY_SAN,. 11 '?= ra ve Sermaye :Pivı::ı.sasınclaJ::::j_ Son Ge--
.;:;:;..~....;...:;._;;;..;;..;;;.;..~ ,, -------·-

lişmele:r ve. Düzenle.u~elerin Yara tt~k.;ı;.J~uhasebe Sorunla:rı 1 ' ~ 
(21 Nisan 1984' de n'Para ve Sermaye Piyas.asJ_nd.aki Son Ge--
lişmeler ve 1\~uhasebc Sorunları Semineri''ne sunulan 
+ u··; ''''U'l::IJ' .. ,,;>'8]''\ E'•Tr··-ı·-'-r· i'is·v·· 1'"-''''('I'··-·r·- V ıc s 3' ··.r ..ı...~, • .fa .ı: i.~J.!J.' ~ 1.i\~0·J.j_J.·..) ... Jl!,;.ttu ~; , ..... o ı, ··O o, hlaJrıs 

s.lOe 



T.t:;l:d.15ı.:Z811 

( ')' ""!- \ ', c.. .l. _:_ ) 

ren1er, devlet ve di~er çıkar gruplarını lcaı;se~~.r~lca>: biç.in~cls 

geniş:Iteınisı-Cir. 

Elelctronik bil[Si işl·8D1 sisteJrrleri:n.i:n. l-cull.::-ıı1:Llrüs.JTCL ~JS\§---

ça~~ : .. §TüELls.rır.i.cla 

bu ~rC5ı1de geli:~n:ıeleı"l olrnal·~:tadıi~~ 

tihciam etmektedirler .. Bu :'_se, geli~.mesir.ıi 

engelleyici bir görünüm .s.rzetmektediro 

(210) 

(211) Nihal AYDOGli.N, (Ha. b0r-Y::;rtmı) Elwnomik Plı..lTOR:';.l\l.A 
v 3 S.,40, -.LS Vqs~- ~oo0 s' ,3 Fq~i~_ -..ı..·l_{~ .... r., ..;... o ' 1 V .ı..':....._... ...:....d.. ..1- ~./.V 'fl .,!;;- ,,4 o - ................ -.l. 1 

_. ~- ...._, 

J?ivasası Kanunu 'nda Yc:mılacak DeR:iGiklikJ.eru, 
.... -~ . ------- -.;·-~~~---~· 

Dünya Gs.--

zetesi, 25.5.1990, s.9~ 
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.. ,., 

Dünyada 

şanırken~, aynı yılle.rda Türkiye Ctı.:nihuriyeti ekonomilc kalkı:rın:.a 

politikalarını belirlerr:e çabası içindedir Q İşte bu ortaırı.da? 

mesleğin kurulup gelişme i.tTıl::anı bulunıiuığu diger ülkelerde de 
. . k 1 ~ .. - .. - ı - . ~ \,J' .. .. .. j • . " ..... 1 .. ' 1 j d orne ... ..~..er ı goru..t.c:Lugu gı o ı, ULi:emız a'hr;ısıno.e.ı: c. 

ı
." .... ' , \,!. • 

man :.tgı mes.J..egı:n.ın ekc:::ıomi.k kalkınınadaki önern::i_ 

laşılmıştır .. 

1932 yılında, 1.i1icaret Bakanlı~;ı ~nca hazırlanaı-ı i.lk Tr.es--

1938 ~'de -".,.;·r"e rp; C~< I'""+ ·b-:ıa·l-<8'"1., (:~-, t.J _..... • .ı. ....... ...J- ._., ....~..... - •.L--...ı: .. o,.- ~ta.ra:fıı-ıdo..n ha~~J_ı•J_t:ıııa:rı 

ikinci tasarı, 11Avo.katlık Yasası'ı'ile birlikt0 Eocliz ~e. s1.:ı.nul-

muş, fakat görüşmeler sırasında büyük tartışmala::-;a. nedei-ı olmuş-

tur(213) .. 

Bv .. döneinde ~; ~tasar:.laı---ıı11 :'::~r.Yasalaşanısnıc~s::: .. ~~::-c:.ıı1 ns·d.eJ1leı•i 

olarak, ülkeele yeterli ss.yı v:e. kalitede meslek merısubunu:.s.'. bu--

lunınaması, mesleğin ger&klj_liğinii_ )ıissecle cek büyi5J::J..-:.i~.ct.::; ı:.:·c~r1..ı..m 

v;e işletmelerin olıı:ıaması gö.ste:t."'ilmiştir~ 

(\212) 

(.213) 
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11 ·rre.,.,o-ı· Reform'';.-,'""" '7.' -,->: -. :~-ı """.,.,ı ı· ' " r.;..,..,' -ı'~-:-·"" ~· . ..ı.. b . ~• .~J.C·,- _"'_ .. , _ .............. __ v....... _ı._ c;;: U..L.l.. ..J...-~.~ v -.J ~~ 

meslek, ~~vergi Usul ICe,nı...mu TasD.rıs:J_ı~ i.ç5_nde b:Lr bölv.ıTı. olc.o.rs.li: 

işler ve.·· soruJn.lt:lul{ları 'b2J.i:rler11-:ıis;tir-~. 

le bir mesleğin özel bir ::~F>s~;;.yla düzenlemnesi gere}.(irn' g(::ırelc-

çe::;iyle ilg:i..2i söiüı11 V .. U ".:I.. tasarıSiınd.an çıkc;.rılmı;:;ı, böyle ce 

'oı:; 0c ı 0:;:::0 "<r.8. .ı..;;__, ' ~__,....,._ v.· 1966 y~llarında üç };:ez tass.rıla::~ ha--

nserbest mali müşav:ir11 • ~;cı=: ııyeminli mali 

d. e net i:nı ~·· 

v;e danışmanlık gibi fonksiyonları üstlenebilecekle:.ci belir--

tilmiç;tir( 216). 

Yedinci tasarı~- Easıııı 1980 • de 1 ~Yem:':..nli ve. Serbest }la--

li :Müşavirlik Kanunu Tasc.:~Tıs:ı1~adıy·la, l~li.lli Güvenlik Kcnseyi ~-

ne sunulmuş,. buraclan da D.::ı.nışma Me cl isi~ ne kadar gelmi:;ı olrna-

- ARKUN, s.33. 

(215} YAZICI, a.g.k~ ~· s.,Fi7., 

(216) OTAR, a.g.m., s .. 35' 7 
•• 

(217) .. YAZICI, a.g.k"~· s,-~1?. 
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sı" TB~·/iM'nde gö.rüşülmeyi "03klerke:n~ l949~de.k:iEe ::;;:;::-.:.zer bi~c ;y(ön--

t.en1le·:. l.l. U oK0 '·na ekleneı1. nıu ide·lerle mesleğ~L d.iJzenJ_.srn.z: :rollıı-ıs. 

gidilmiştir(218). 

Ek madde ile, 

nusu şöyle belirlenmişti:;;·. 1':g;:;:r·çek ve tüzel kişilerin r;ruhı~ı.se-

be sistemlerin[ kurmak, ge~.:..iştir::nek, :Lşletme ci lL~::' fir:.a:ns y rr~a.--· 

li me:v::zuat v:.e. bunların u~rg·.ııamaları ile ilgili işleriı-DL düzen--

lemek, bu konularda müşa:v::"..:rlik yapma.l<:, :mü.kellefle::r·ir.L ım. li ta h-· 

lolarını ve beyaıı..n.amelerini ilgili mali me:vzuz,t hül-:üm2.e:::-·i, mu-

hasebe prensipleri ve d.enetirn standa::."tlar:ı aç:Lsı:nd.2.:n ts.sd.ik 

e.tmekdirn .. 

V~''!,;!.<»,.K .. ~na eklenen readd.e; '~'Yeminli Mal:L güşa virler C'Yl'il.M) , 

yaptıkları tasdik işlemle:7inc'J.e~ı sorı..unlud.url&:cc,, 

biri başkan yardımcıs:. olr:ı:;ı.k iizere 20 ki.şi1:Lk YS;;Gfl Ku:cuı·u. oluş-

turulacaktır. Gerek meslek i.hıvanları ve çalıçm:ş. ese.:Sls.r:ı, ge-

necektir 11 hükümlerini içe.:::-nektedir .. 

~le.r 

alan YM.IIJI :K:urulu, iki ;yıll . .ı.~;: uygulama süresince kurulamar.cnş 

(218) 4:.. .t\ralık 1985tde TT~fi;1:·~Jrs-ı-ıd.e 1cabul edi1eiı 32J9 Sa~rJ-lı Yb.ss. 
ile 213 Sayı·lı ·r.;; .. UolC... 'nun 1~-L. maddesini ·ca~:eiber.:. bir ek 
:ve.:.iki geçici maddeden oluşan ayeminli hiali'I-:J:li.s;e.virlik 1'· 

kurumu, 18055 e<<oy~l-./ oı,:;.ı. .J...- ... 1. ve ll1Lı~aııl::: 1985 l~·ssrr:i 



kuşkusuz bazı nedenleri o 1 a ca le tır ~· B.':J .. r.i.J_a I) C:an b i.:c ka·:~ ı rı. ı 

sıralayabiliriz; 

ı .. Özellikle 1950? lerden önce, meslek mensapls.:c::..n:u::. ::ro 

bunların çalışma alanları:-:.ın nem nitelik hem de nicelik bi:=ı.kı-· 

ınından yetersiz olmazıt.. Sanayi. ve T.icarette Devlec2 in büy'Lik pay 

konusunda 

girilmesi? meslel{le yakı:r~;. 1.an ilgili olanlc.ı:,ın pasif davre .. n::na-

ı.arı. 

J,. Hukukçular ve ~r.·.:.liyecile:rle, özeJ.liklı_:~ :'~C.err • .:ıil Yet-

kisi1~·konusunda anlaşmaj:a v~:arılamamasıe 

4.. Hazırlanan tası.=,.:::ı ve "C\'aknikler{k; mesle@;;i.n 1 daha çok 

vergicililc anlayışı;;rla düzenlemneye çalışıl::nasJ_,., 

hem bv. meslek mensupları:rı. hizmetlerinelen ys.rı:u::·lanecak olan 'oi-

ması., 

al tınd.a bu mesleği i cra ;;;:, !:mel8ri, U.nvan .::;eçme ko:nu:::n;.ı--:v:J.a bile 

belli 

r ı· . v • 'll l , , . o. Dıger u {O_ero.eı::J... g:ibi., 

() j 

meslek örgtitlerin~n 

olamayarak, meslek 1.tyele:: ·::_ ara;::ıı:rıcla iletişinü:n yete::csiz kal-



ması ve Devletin, yasal dü . .:ienleme konusunda 

mamış olmasıo 

7. Bazı çıkar grıxpl.arın::..n, çahsi yara:r·lar:ı.nı ön plı:mclG. 

tut·arak kamu yararıni gözı::~:-c-dı etmeleri ve adeta mesle[;in ya-

sallaşmaması için çaba ha:r·~ı;unaları~ 

8~ Eğitim kv.rmn.lsr:.:ıı:n, ı)ygulamaya d.a ışık t",;!."tacak "'re 

namamı~~ olması da, yasallı::.şmayı sağlamada bi:::: engel olar'ak 

karı:;ıımıza çıkmaktadır~ 

Bundan sonraki böı-t.imd.e, daha önce sıralad:ı_[tı:mız bazı 

eksikliklzre 

düzenlemeler ayrıni~lı olarak incelenecektir. 
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yaşam içindeki görev ve fo::--.... 1csiyonlı::ırı -ucı.yi5.k ölç-0.0.-s a:"tmış ve 

vergiler milyonlci .. rJ_ [;~l<iı·.~ 'T..Je:-c~gi rr:.ül<:ell:sfle:-~i s.r·.::ısır::.ds, -:Ioğo .. rı 

. k t"' . ' .. ş ır e -J.erı eKonomıJ:;: 

tahvil yolu.y·ıa. veya c1.iğ:er~ rna.J .. i s.raç -.;le ili§l.ı;.ile:rlle sa.ğlac1ı}c-
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ları ka.ynakla.rdan bulmaktadırlar. :Bunla.rı yı:::.po.b:i.J_rı:.eleı"'i ise 

bila.nç o hesaplarının dene timden geçirilme s:i.ne 

kes tarafından bilinmeı-:3i:::e. di.?.ter bir devis2.e , 1__.! r:..- ..;, 

alanında ve genel olaralt mali ilişkilerde emrı.iye·c 7 gtiven ve 

devamlılığın varlığına bs:.ğlıclır 11 • 

sıra muhc;sebe, işletınceilik ve vergi 

gi ve ihtisas sa.hi bi olacalc yerü bir mesle~in do~masına ı-ı e .. _-

den olmuştur. Bu gerçeği çok önce.den görerı, başta. l87 O ı te 

Ingil ter e olmak üz ere bii' çok ülke uzun yJ_llo::c ör:ı.c e 7 mali 

müşavirlik ve muhasebecLLik ı:w;:;ıle(~i::ü ks..nurıla 6.11z c:c.::..cmisJ_er-

dir ı'. 

"Mali müşavirlik E~esleğinin kesin ve i..tzerinde r.~.e:r·kes-

ce birleşilen bir ta."'lımı yoktur. ( Ya:pıl<:ı.n tanıml<:ımaleı.:c ~ll: c-

lere, müşavirlerden beklenen b.izmetlere ve bu hizn1et:erin 

niteliklerine göre değişr.1ektedir.) Mali mi . .i:şavir1er, ker.'lu 

hizmeti ni teliğindeki görevle:cinj_ mesleğin ger:.eJ. ·ve özel 

şartlarına uygun olare.k :rapen meslek ınensu:p1c;rıdır::. 

gulanmaya başlanmasın.da.n ,3onra 7 kanro. ida:r·e:~e:.cince ya:r~-J.ır.as::.. 

gerekli denetleme işleri :(olaylaşac.a.ktıro Bu h:LA:~·l).;D. ·-

lara sunulan beycı,nlar yeninli n:ı.ali rrr0.şa·,,rj_J:>ilı ehliyeti 

gözden geçirilmiş olacağ:ı .. ~"J.cian arılaşılını::sı ve inceJ.'2:CJ>ıesı J:::o-

lay belgeler haline gelec,,:ldir. Bu. yetki devri dolayısıylE:. 

Maliye ve Gümrük BakôlılJ.{çı, meslek mensup1arun 78 me:::>J.ek 

kuruluşlarını denetleme görevini de üstlonr:ıekted:':.:~d:. 

"Maliye ve G'lli'TITük Bakanlığı ~nın vere;i c1e":ıe·c~.ln:~ konu-

sundaki ağır yüküı1.ü hafif'_etmek, TU.rk vergi sisteminin yoz-

laşmasına mani olmak, vergicilü;: ve işletmecilik sçüıc:,_sı:ccda f:';Ü.-
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~·\' 

ven ve ahlak unsurunun c:;elişmesini temin edeb.:Llmek ~ . \ 

nunlarının uygulanmasınd.nn doğacak uyv.şmazlıkle:-:ı.r:L en az dü- · 

zeye indirebilmek için, bu tasarıyla batı üH~.eleri:r:d.eki:rıe 

benzer serbest muhase·bec:'.lik ve mali müşavirlik 'le yeminli 

mali müşavirlik müeBsesesi Türkiye 'ye getirilmek j_sterı.mekte

dir". 

"Türkiye'deki muhasebe uygulaması tekdüzenıikten mah

rumdur .. ve isabetli karar alabilmeleri için gerekli bilgileri 

yöneticiye sağlamaktan uzaktır. MuD.a.sebe uygu.1c::ms_la:;::·ında.n çı-

kan bilanço ve k~-zarar cetvelle.ri ekonomik a,;rnc_;.çların ger-

çekleşmesine kullanılace..k bilgileri vermediğj_ gilJi, is;;letme 

düzeyinde i§letme ilgili::..eri için yapılacak incele:ınelerde de 

güvenilir ve anlaş ılır b:. lgi sağlayamama.ktaclJ.r. :S1} cı.nıaı~la.:.~;::.n 

gerçekleşmesi için, bağımsız mali müşavirlerin e±ti tilmesi~ıi 

ve onlara uzmanlık ruhsa.tlarının verilmesini sağlayan bir 

sistemin kurulmasına ihtj yaç vardır. Bu ihtiyacın sebebi ss.-

de ce muhasebeye güven sağlamak değil, ay:-J.ı zamanda i~.ıletnBle-

rin yöneticilerine muhasebeden çıkacak temel bilgilerin [';-\ .. i.-

venilir olmasının: sağlan:r;.a.sıdır. G·ünü:rnU.zde mul'1asebe terim1e-

ri ve uygulamasındaki y,~ı,~nesaklık noksanı yüzünden bils.:.:ço 

ve kılı--zarar cetvelleri :::ıçıklayıcı ve anlatıcı bi::.~ roleleı-ı 

çok, gizleyici ve karıştJ.rıcı bir rol oynamsJd:;adı:r·". 

"Mali müşavirlik mesleği; öz ellikle 1-::alJ-anma gg;yre-:~in-

deki ülkelerde gerek kaynakların belirlenmesinde g'L.i..venilir 

bilgiyi sağlayacak tek unsur olması, gerek:.:;e üllw ça::çıında de--

netim fonksiyonunu yaygınlaştırabilmenin tek yolu dur·umunda 

bulunması ned.eniyle üzerind.e önemle dt-lr·1.ılrnası [;ereke.rı bir--

kurumdur". 
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"Yukarıda açıkl8nan sebeplerle bu Yasa Tasarısıscın 
' 

hazırlanması zaruri görülmüştür"(.219). 

3568 Sayılı Yasa'nın gerekçesinden alınaı ~ukarıdaki 

bölümlerde dikkati çeken. nokta; Yasa 'nın vergicilik snlayı-· 
·_ ,,· .. 

· ışıyla düzenlendiği ve mesleğin vergi uygulamala.rı:nı kolay

laştırmak, vergi denetimini se,ğlamak ihtiyacından do.ğduğu.c'l·ıv"...ı."l 
u 

vurgulanmasıdır. Oysa önceki bölümlerde incelediğimiz diğer 

· ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de vergi denetiminin sağlan

masında mesleğin rolü bti.yük:~ olacaktır .. _ } .... 'lcak bunun y8nındcı., 

mesleğin yasal düzenlenmesinin daha önemli nedenleri de var

dır. Mesleğin dünyada VP Türkiye'deki doğuşu ve gelişi~inin 

incelendiği önceki bölüru:·_erde bu nedenler 'ÜZerinde durv.1muş

tur. Bunlardan en önemlisi, daha önce de vurgulc17dığı gibi~ 
·"'··t. 

ekonomik ge·lişmeye paralel olarak sermaye piyasasının da ge

lişmesiyle; işletme ile j_lgili tarafla:r·ın doğru, güvenilir:; 
' \ 

anlaşılır veza.manlı bilt.!,i gereksinmelerinin artmış olmasıd.ı.r. 

-
Bunu..'1 yanında işletme yönetiminin doğrtı kararlB.r ala"bilmesi 

için, gerekli ve yeterli finansal bilgileri.,,sağlayacci;: mı.ıha

sebe sistemlerine\ ve bu sistemleri kurup işletebilecek ki

şilere duydukları ihtiya.cın her geçen gün artması da önemli 

nedenlerden birisidir. 

İşletmelerin hacin ve kaynak yönünden bü;yümesiyle 1 dı

şa açılmaları ve kredi gereksinmeler:L.vıin karş:ı.lsnması için; 

bunun yanında işçi ve işveren kurumları arasında adil ücret 

sözleıs:melerinin yapılabi:-.mesi icin bağımsız ve yetkili uz

manlarca denetlenmiş, dcğrulenmış bilgilere gereksinim d-u.

yulması, mesleğin yasal bir dü.zenlemeye kavuşturulmasını ge

rektiren nedenlerden bazJ.larıdır. 

( 219) Özet olarak alının bu gerekçe; Yasa metni ile birlil-;:te 
Maliye ve Gümrük :Jakanlığı •nca 23.3.1989 'da ~aka.vılar 
Kurulu'na, 3.4.1989'da ise, Başbakanlık taraf~~dm~ (K. 
K.Gn.Md.07/l01-2229/0:1772 sayı ile)TBl\[M:ne sunulmuştur. 



B- 3568 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Meslek Ünvanıarı 

"Serbest Muhasebec~.lik, Serbest Muhasebeci lVIali Müşa

virlik ve ;Yeminli Mali l'iJişavirlik Kanunu'' nun amacı( 220), bi-
.'lf\.i' 

rinci mctdc1ede şöyle ifade edilmiştir; "Bu Kanun 'un amacı, iş-

letmelerde faali;yetlerin ve işlemlerin sa.ğlıklı ve gövenitir 
\ 

bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarınJ. ilgili 

mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tuta

rak gerçek durumu ilgililerin ve resmi marcilerin istifade

sine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standart

ları gerçekle ı;: tirrnek üzeı-e, "Serbest ~n:uhasebecilik", "Ser

best Muhasebeci Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali Müşavirlik" 

meslekleri ve hizmetleri ile ••• Odaların ve Birliğin kurul-

masına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organla.rının 

seçimlerine c1cı.ir esasla.rı düzenlemektir 11
• 

Yasa'da meslek mensupları üç gruba ayrılmış ve bunla

ra; "Serbest Muhasebeci ıu ~ "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir·" 

ve royeminli Mali rdüşavir' 1 adları verilmiştir. Bu ünvanla.r 

ancak Yasa'nın verdiği yetki ile kullanılabilecektir. 

H~~üÇ_J?.eslekten birine girebilmek için aranan. "ge

nel şartla.r" Yasa'nın dördüncü maddesinde sıralanmıştır. 

Bu koşullar §öyledir; 

a) T.C. vatanda:şJ, olmak (yabancı serbest muhasebeci 

(220) ı Mart 1989 ta:r·ihinde TBMM'ne sunulan, 1 Haziran 1989* 
da kabul edilen v:; 13.6.1989 salı günü, 20194 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3568 Sa
yılı Yasa, tezimizin bunö.an sonraki bölünılerin.de sa
dece '~Yleslek Yasası" adıyla anılacaktır. 
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mali müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır)(221). 

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. 

c) Kamu haklarından mahrum bulUı.ı .. mamak. 

d) Taksir li suçlaı: ha.riç olmak üz ere; affa uğramış ol

salar dahi ağı::· hapis veya 5 yıldan fazla hapis ya-

hut z imm et, iht:~ıas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dola.ndırıcılık, sahtecilik~ inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas g:,bi yüz kızartıcı suçlmn ile isti

mal ve istihlcık kaçakçılığı dışında kal&"1. kaçakçı

lık suçları, resmi ihale ve alım satımla.ra fe sat 

karıştırma veya :Devlet sırlarını açığa vurma, ver

gi kaçakçılığı ·:/eya vergi kaçakçılığına teşebbüs 

suçlarından. d.ol3.yı hüküm giymiş bulunmamak. 

e) Ceza ve disipli:~ soruşturması sonucunda memı.rriyet-

ten cıkarılmıs olmamak. 
~ ,, 

f) meslek şeref ve haysiyet.ine uymayan d.v.ru.mları bu-

lv.nma.1c. 

Yukarıda sıralanan ::,enel koşullar yanında, Yasa' da 

belirtilen 10 özel şartlarJ.:'da yerine getirenler meslek ünvan

ıarını kullanarak faaliyette bulunma hakkını elde ederler. 

(221) "Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini resmen 
düzenlemiş olan ;)rabencı bir devletin tabiyetindeki ki
şilerin~ T.C. tabiyetindeki S.M.M.M.lerde aranan ni
telikleri taşırnek ş<:ctıyla, kendi memleketlerinde el
de etmiş oldukları h.3.l{larda.n 2. md. kapsamına giren 
hizmetleri, karşılıl::".ılık şartı ile S .M.M .M. ünvanı 
altında Türkiye t de 6.'3 yapmalarım:~. Maliye ve Gürnrük Ba
kanlığı ~nın teklifi üzerine Başbakan' ın onc-ı.yı ile izin 
verilebilir" (Meslek Yasası, Md.8). 
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ı. Serbest Muhasebecilü:: 

a) Tanım 

"Serbest" sözü, dilimize Farsça'de-n geçmiş olup "hiç 

bir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranan, sıkılma

yan." a.11.la.mlarında kulla .. nılmaktadır. "Mesleğin herkes tara

fında_rı yapılabileceği" gibi bir anla."Ua o.a gelebilen nserbest" 

kelimesi Yasa' da; "meslo,ğin bir işyerine ya. da bir hizmet 

sözleşmesine bağlı olmac1:3n yapılması 11 anle.mınc1a. }cullı:ı.nılma.k 

istenmiştir. Oysa "bağımsız" kelimesi, mesleğin niteliğini 

ifade etmesi bakımından r.1_a1ı.a uygun olacaktır. 

"Muhasebeci 11 söz,:'. ir::ıe 7 i~Tapça 'daJ.d 1 muhasip' kelime

sinin Türkçe'de };:ulloj:ı..ı1ış biçimidir .. İyi he:::ıap oilen anla.

mına gelen bu kelimenin~ dilimizde yaygın olarale kullanılma

sı ve Yasa' da da ıneı:üek ilı.J.vanı olareJ{ kullanılması.."'lın yerin-

de olduğunu söyleyebiliriz. 

Meslek Yasası ~ndG. serbest muhasebeciliğin açık bir ta

nımı yapılmamış, sad. e ce "Iasa ı nın 2-.A/a maddesi..11.de ve 11 Serbest 

Yiluhasebe ci Mali Müşavirler Odalı?~rı Yönetmeliği "nin 3 2-A mad-

desinde mesleğin konusu açıklan.ı'nıştır. EL.lna göre "Serbest 

I\'luhasebecilik" mesleğinjn konusu; 

"Gerçek ve tüzel kişilere ait teşeboüs ve işletmele-

rin; genel kabul görmü§ nul'.ı.asebe prensipleri ve ilgili mev

zuat hükümleri geret~incc ~· defterlerini tutmak, bilanç o, kfu'

zara:r tablosu ve beyar.ı.ıı.c:.r.eleri ile diğer belgele;rini düzen-

lemek ve benzeri i::;::l.eri ya:pmak"tır. 

Serbest muhı:webec:i.lerin, ilgili maddelerde sayıleınla-r 

dışındaki işleri 
~ ıı . 1 -· ~- 1 va:pma.Lax-ı ya,saıt 2nmı~:t; ır, ance:ı..ı:c mes.Legın KO-

V ~ , 



nusu açıl-:lanırken kullc:r..ılen "cliğe:c belgelerini dt.'!.zenlemekn 

ve 11 ber..z eri işleri yspmc;.k" ifadeleri yeterince açık değilelir. 

Yasa' daki maddele:.:-den hareketle bir tı:ı.nımlama yapma-

ye. çalışırsak, Serbest :':i:.uhasebeci; işletmelerin mali nite-

lH::li i§lemlerinin 5 mv.Jı::,_sebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde ke.y:ledilmesi, belgelerin, mpli ta bl ola-

rın ve beyannamelerin c·;~ze:r:len.mesi ve benzeri 
. ., . 
ışJ..erı, kendi 

işyerinde, bağımsız ola:-ca.k yaı:an kişidir. 

b) Serbest Mtıhasebeci Olabilmek J.çın Gerekli 

Koşullar 

Yasa'nın dördU.nc-:.~ maddesinde ve tezimizin 9-4 ile 95. 

sayfalarında. açıklanan 1;enel şartlar, serbest muhasebeciler 

için de geçerlidir • .Anc.ı:ık bunun ymıında Yasa Qnın beşinci mad-

desinde, serbest muhaseiJeci olabilmek için gerekli özel şart-

lar da açıklanmıştıre 

Hukuk, iktisa:t, :na.liye, işletme, muhasebe, banka.cılık, 

ke.:ınu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fa

kül te ve ;y-U.ksek okullarıJ.a veya denkliği Yüksekö{tretim Kurümu' 

nca tasdik edilmiş yaba:ı:;ı yü}cseköğretim kv..ruınlc~-rınc.a. en az 

ön lisans seviyesina e c'{~eninı görmüş olanlar j_le ticaret li-

seleri ve maliye meslek liselerinden mezun olcı.nlar staj şı;.x-

tını yerine getirmis:' olmak kaydıyla, sınav şartı a.ranma.ksı-

zın, sadece serbest muh2.s8beci ·unvanı ile çalır;,>ırlcıl"'. 

Staj süresi, ön lisans seviyesinde mezun olc:nlo.r için 

dört yıl, ticaret lisele:ci j_le ırıaliye meslek liselerinden. me-

zw.""l olaıılar için altı y:.ldır. Ancak aşağıda belirtilen hiz-

metlerde geçen süre le::." ~; caj süresi olarak sayılır. 
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a) Yasale,rı uya:r:..:.~ıca vergi incelemesine yetkili ola-

rak çalışanlarJ.n, bu yetkiyi alelıktan s onra kamu 

hizmetinde geçen süreleri. 

b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasına göre def-

ter tutan özel h.llr·uluşların muhasebe birimlerinde 

birinci derece irı1za yetkisj.ne sahip, muhasebenin 

fiilen sevk ve idaresinden veya mali denetiminden 

sorumlu bulw.J.c.:.ılc:t.rın bu hiznıetlerinde geçen süre-

leri. 

c) Hukuk, ikti sa-'..;, maliye, ,işletme 1 mv.hasebe, bankacı-

lık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallct.rında 

öğretim üyesi 'reya görevlisi olar.süc çalışanlaı"ın bu 

görevlerde geç:en sU.releri. 

Yasa 'nın geçici rcw:1c1elerirıc1e; yalnız geçiş döneminde 

uygulcı.nmak ÜZere, meslei:.e girişte aranan şartlardan bazıları 

aranmamış ve 11 Serbest T!l;.1:ıasebecilik İzin 13elgesi 11 ~ hak sahip-

lerine Geçici Kurul tı:ır<:ıfJ.nc1c:ı.n verilmiştir. 

c) Serbest Dih:thasebecj_lerin Görev 1 Yetki ve 

S oru.:ıılulu,?::u. 
)o< 

Bu meslek mensupları. ancak aşağıda beliı~tilen is;leri 

ycı.pabilirler; 

Gerçel-;:: ve tüzel küşilere ait teşebbüs ve ir}le"tmelerin, 

genel ka.bı:ı..l ,ı;,;örmüs: mıı[ıçu::ıebe prensipleri ve ilgili me"~rzuat hü-

kLi.mleri §:ereğince; 

1. Defterlerini tı.:,tmı:ü;:, 

2. Bilanç o ve Ka:: /Zara.r Tablolarını hm..z ır lErmak, 

3. BeyruL:rıamelerir.i düzenlemek, 

4. Di~er belgele~i~i düzenlemek ve benzeri {şlerini 

ya.pma.}~G 
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Serbest mulıasebe 2 il er, ünvanle.rını kullano.reJ.;: B.ncak 

yukarıda sayılan işleri yapabilirler(222). :Bunların dışında-

ki işlerle uğraşamazlar ~ mü.~_;:avirlil-\: işlerin:L yapamazls.r. 

11 Serbest I\'Iuhaseb·eci ıı Unvanı alan vo Yasa: da belirtilen 

mesleki yeterlilitini k9nıtlamış olan meslek mensupları, bu 

ünvanın gerektirdiği saygı ve güvene yak ış :ı.r biçünde ha.reke.t 

etmek zorvndadır. 

Meslek mensuple:.rı·.:ıın niteliklerj_ ve s orumlul11kları; 

"Serbest Muhasebeci, Ss:r·best Illu:n.asebeci tviali Mü.şavir ve Ye-

minli Mali MUşavirlerin Çalı~:rna. Usul ve Esar:üe:ı.r:L Hakkında. Yö-

netmelik" te ayrıntılı biçimde açıklanmıs:tJ_r( 223). 

Serbest Muhasebeciler ı kamu:~vı..;ı_ e.yd.ınlatmaJ-c; ka.lkınma 

hedeflerini gerçekleştirmede kull<:u-ıılcıcak ver:i.leri sc:;.ğlamak 

gibi amaçlarla, topluma -or e Devlet; e, alınacal-c 1-cararla.rdıı, ge-

rekli, doğru ve güvenilir bilgileri sa.ğla.mak a.nıacıyle., i~~let-

me saJıip ve yöneticiler:"·:ıe, r:ıesleğin gelişmesi, sr:.3j;lam temel-

lere oturtulması, mesleki eğitim ve bilgi akışının sağlanma-

sı, haksız rekabet ir.. önJ.enmesi gibi auıa.çlc.trla de.>. nıeslek men-

suplarına kar~: ı bir tak::..jn sorımı.:luluklcr taşımaktadJ.rlar. 

Serbest Muhasebeciler, ilgili ta.:rafla.re:ı. kaı~şı soru.m-

lulu}df.;.rını yerine geti:·irken; dfu"üstlük, gJ.venilirlik, t:a-

rafsızlık, bağımsızlık ·r;>, sır sal{lamak gibi ilkeleı"e uyma.l{ 

ve çalışrnalE1rında ger et 1. i mesleki öz en ve ti ti~.lit:;i göster-

rnek durumundı:.1.clı:cla.r. Ancak adli ve idari her türlü inceleme 

(222)'Aaı·GeÇen Yasa~ Iild.5/B. -- 1'S.lVI.!!i.M. Ods.lar:ı. Yönetmeli
ği; Md~32/A. 

(223) Bu Yönetmelik, ].J .• 1990 tarihli, 20391 
yayınlanmıştır. 

sa,3r~.lı R Q G a ~de 
... .'•' 
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veya soru~·t"Lrrına. ile tEır .. ü:lık, meslek sırrının a.ç:.klanması 

anlamına gelmez .. 

Ruhsat almış oL:.::. meslek mensupla:ı.."ı; 13ağın:.sız o}.a.ra....lc 

tek ba.şlarına veya ortaklık kuraral{:·mesleki faaliyette bu-

lunmak istedikleri takdj.rde 11 ça.lışarı.lar lis-te si 11ne kayıt ol-

mak üz ere~ işyerlerinin bağlı olduğu. ilgili ocı.a.ya caşvı:1rur-

lar. Her mesleb: menSl:tbu mesleki faaleye-te başlamc;ı.ôaJ:ı ()nce~ 

bağlı olduğu odaya Cca. bildirerek~ iş yeri ( bü:.."o) açn~ci;: z o-
... ı/ 

runds.clır • .Ayi·ıca ir~ yerinin bulunduğu binanın göri.üıen bir ye-

rine, meslek mensubunu.."l adJ.. ve soyadı ile ünvanını t.ç~.şıya:;ı 

bir ta bela asmak z orı.ml~J.luğv. vardır. 

Serbest Muhaeebe,;iler? defterlerini tuttukla:cı müşte

rileriyle sözleşme yapm<·Üc z oruncladırlcı.r. J)it?;e:::' işler için de 

sözleşme yapabilirler. ~3özleşmede bulunnw.sı gere}di şekil 

şa.rtla.rı ilgili yönetme~_ikte ( 224) sayılmıştır~ Sözleşme de. 

bilir. Ancak bu hiç bi:c .~;aman ilgili yörıetm,slikle belirlenen 

nt arife "deki ücretler in al tınd.a ola.'Tlaz ( 225) $ 

Taraflar haklı nedenlerle. veya karşılıklı rız,a.ları ile 

aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirle::c ~ Bu du.rv..m-

(224) "S!d, SlVTIYIM ve YMivi'lsrin Çalışma Usul ve Esaslrırı Hakkın
da Yönetmelik", R.1., S;20391~ T;3.1.1990~ Md.25~ 

(225) S.M., S.M.lYI.I~I. ve ·.'l'.~ii.M.. Ücretlerinin Efw.;:~]_ç,:cı Halekın-
da Yönetmelik, 2 O:;ak 1990 tarihli ve 20390 sayılı R.G. 
de yayınlanmış, 20 Ocak 1990 ve 16 Iı1a:rt 1990 ta .. rihlE)rin
de iki kez değiştj.:::-ilmj.ştir. Her· ;:;rılda u.;:;,rgula.ı1acal;: üc
ret tarifelerj_, b:L:' önceki yılın Eylül ayınde.ı:. i t:Lt.,a:cen 
her oda tarı:ı.fınd.a.ı:-ı. belirlenerek~ :Birliğe gönder il il~~ 
Birlik, bütün ülke ya aa bölgeler için tarifeleri te .... 
lirleyerek, en geç; Kasım ayı sonuna };:ada.r :Maliye ve Gü.nı
rük BakanlıR.:ı 'na .ı:··dnderir. Kesinleş en ta:rifele:::::· en gee "-' • C> ., ı -' .:~ 

20 A:ı."alık ta.rihin:. ks.ds .. r R ~ G. 'de yay:uılc:ı.nar·ekp l Ocak e 

tan itibaren uyg-:...:J,;-:.:nır. 
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da alınmış olan defter ve belgeler sahiplerine geri verilir, 

te.rafla.rın tazminat hakla:rı genel hukuk k-ır allarına tabidir. 

2. Serbest Muhasebeci .Mali Müşavirlik 

a) Tanım 

Serbest ve muhasebeci sözle:rinin anlamla.:cı 6s.ha önce-

ki bölümde açıklanmaya çalış ılınıştır. "Mali 11 sözü Jl.rapça kö

kenli olup, TU.rkçede ma.J.. ve para ile ilgili, ps.rs.sal &"'llt::ı.mJ..a-

rında kullanılmaktadır. ı:rvli.işaviı~lik" ise yine Arapça' ds..n di

limiz e geçmiş oluı), dan: ... çımınlık anlamına gelmektedir. 

Meslek Yasası 'nda "Serbest MUı."ıasebeci Mali Müşavirlik;~ 

( SM1iiTı1) ünvanının aç ık bi:c tanımı yapılmamış; il:inci maddenin 

(A) benCJ.inde ve S!v'I1Vill1 Odaları Yönetmeliği 'r ... in 32-J3 bendiı'ı.de 

üç madde olarak, ınesleğin konusu açıl\:lan.mıştı::.". Bm-ıa göre 

mesleğin konusu, "Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve 

işletmelerin; 

a- Genel kD:bul geemuş mıJ.hs.sebe prensipleri ve ilgili 

mevzuat hiikürn} .. o;ri gerğince, defterlerini tutmak 1 

'1'::-/ 

bilanço, k~.r-z:::rrar tablosu ve beyaı."'l.ı."1.ame1eri ile 

diğer belgele:ı·:Lni düzenlemek ve "benzeri i§le:;."i yap
\ 

mak, 

b- Muhasebe siBtemlerini kurmak, geliştirmek, işletme-

c ilik, muhase1)n, fincıns, mali mevzuat ve bunların 

uygulamalH::..~ı ::_-l.e ilgili işlerini düzenlemek veya 

bu konularda aıüşavirlik yapmak, 

c- Yukarıdaki bentte yazılı konula:rd.a., belgelerine da-

yanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, m8,li 

tablolar ve beymma.ı."'l.elerle iJ_g:Lli kcınul<:ı.:cC:.a yaz ılı 
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görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek; tah-

kim, bilirkiş.L.lik ve benzeri işleri ya.:pma..ı:•:t::..r~ 

Görüldüğü gibi :S~1I'JTI\II' ler in faaliyet al2.ı1.ı oldukça geniş 

tutulmuş tur. Yukar j.d.aki e"ç ıklBmalara da.yar.Larak me s:.e te ş öyle 

bir tanım getirmek m·i.iı"llld.:i-.1.dür;; 

Serbest Muhasebe ci M:ali Müşavir, işletmelerin; mali 

nitelikli işlemlerinin, muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde l<:a.ydedilmesi 1 belgelerin ve mali tab

loların c1üzenlenmesi, b~~yannamelerin hazırlanması, muhasebe 

ve kontrol sistemlerinin kı.;rulması, işletmecilik, mu..lrıasebe, 

finans_ ve mali mevzuat ile ilgili konulcı.ro a danışmanlık, de-

netim, görüş bildirme ve rapor düzenlenmesi gibi işleri, mes-

lek leurallarına u~rgu_n o::'..,:ı.,rak, kendi sorumluluğrmda ve bağını-

sız olaralt yapan ki~,:iCLiT. 

b) Serbest TJh:ı...'ıa'Jebe(;i lY[ali ~l.lüşaviı" Olabilmek Için 

Gerekli Koş':t3 .. 1ar 

Meslek Yasası'nın 4. maddesinde ve tezimizin daha ön-

ceki bölümlerinde açıkla,ıan '~genel şartlar 11 yaı.ıı..'lda, SI\li'rllvi o-

labilmenin nözel şartları" Yasa'nın 5e maddesinde, aşağıdaki-

gibi açıklanmıştır. 

a. Hukuk, ikt-;isa~t;) 
., . 

ma..Lıye, i.~-letme 1 muhasebe y banka-

c ıl ık, kemu yö::ıetimi ve siyasal bilimler dallarında 

eğitim veren :C:ıkülte ve yükse};:okullc-ırdan veya denk-

liği Yükseköğ.ı. ... 3tim Kurumu 'nca tasdik edilmiş ya-

bancı yv.ksekölt:::-etim kuruınla.rından en az lisans se-

veyisinde mezı.u.ı olma.k veya diğer öğretim ko .. rumle.~ 

rından lisans :Jeviyesinde mezun olma};:la. 'oeraber, 
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bu fıkrada belirtilen bilim dallcırından lj_san.süstü 

seviyesinde diı:cloma 2tlmıs olmak .. 
·'- w 

b. Staj a.ma.cıylı:ı. ~;er be st muha.sebeci rrı.a.li n~üşa7ir veya. 
:f,\,: 

yeminli mali müşavir yanında iki yıl çalıı::mış ol-

mak. 

c. Serbest muhc•.sebeci mali müşavirlik sınavını ka.za.ı.ı.-

mış olmak. 

Türkiye genelinde :nali denetim yapan kamu bankaları-

nın müfettişleri ile yass.ları uyarınca vergi inceleme yetki-

si almıs olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten iti-

baren kamu };:urum ve ku.rulu.şlı:ırında 8 yıllık hizmet süresini 

dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl 

öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulun.enlar için 

sınav şartı aranmaz ( 226) .. 

d. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış 

olmak. 

Yasa 'nın e;eçici m:::ddelerinde 1 yalnız geçiş cl önemine 

ait olmak üzere, mesle[~e giriste a.ranacc·.k şs.rtlecr sa.yılmıştır. 

c) Serbe5t Muhas·3beci mali Müsavirlerin Görev, Ye-~;ki 

ve Sorumlulufi,-u 

Bu meslek mensu:plı?.rının yapabileceği i~;le:-c ı Yasa 1 nın 

2. maddesinde ve ilgili y~netmeliklerde geniş biçimde açık-

( 226) Serbest mu_rıasebeci mali müşavirlü:;: sınavı r, staj s onunda, 
Birlik bünvesinde clusturulan 7 kisilik koınis:,ron ta.ra-

f) -..... .... ' 

fınd&"l, yazılı olara.k yapılır. Sınav komisyonu, YÖK ta-
rafından gösterilecek adayla:r· s.rasından 3, Birlik ada.y
ları arasından 2 ve Bakanlığı temsilen 2 üye olmak ·u.z e
re, Hialj_ye ve C711ııri.Uc Bakanı tarafına.an seçilif. 
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lanmıştır. Bu açıklamalrJ.:ı:, bundan önceki nTanım:ı başlığını 

taşıyan kısımda ele alı::-.lrnıştır. 

SMIVlM belirtilen işleri yaparken, nserbest Muhasebeci

lerin SorumJ.uluğu" başlığı altında e.ç:tklanan h'l5..küm.1ere aynen 

uymak durumundao.ırlar. 

Serbest Muhasebecilik veya Serbest 1Vlu.1ı.ase~oec::i.. IYiali T\!lü

şavirlik ruhsatı ale.n hcL' meslek mensubur odayc:ı~ kaydolmak ve 

üyelikle ilgili öd.evlerj_ yerine getirmek z oru.ndaO.ır ~ Odaya 

kaydalmayanların ruhsatları geri alınır. Meslekmensuplarının, 

Yasa'nın 43,44,45 ve 46. madc1elerJ.nde ve meslek mensupları-

nın çalışma esaslarını (ciJ.zenleyen YönetmeJ..ikte beli:ctj_len 

yasaklara uymaları €:eı~eı~mektedir o 

3. Yeminli Mali }[üşavirlik 

a} Tanım 

Ye:nin, birşeyi yapmak ya da yapmamak için söz vermek 

anlamındad.ır. "Yeminli" ise, yemin ederek bir açılı::lamada bu-

lunan kişiyi ifade eder. 

Ülkemizde mesleği.n "yeminli 11 
'
1yeminsiz ıı şeklinde bö-

lünmesi, gerek örgütlenrr~ade gere se uygulc:ı.mada bir takım so-

runlara zemin hazırlar· gdrü.ntüdeclir. 

Meslek Yasası 1 nın. 2-B ma.ddesinde 1 "yeminli maJ..i mü.şa

virlilc mesleğinin konusu; A fıkrasının (b) ve (c) bentlerin

de yazılı iı;;leri yapman:ı.r .. ;yanınc1a, Yasaenın 12. maddesine 

göre çıkartılcı.calt yönetmeli};-: çerçevesind e tasdik işlerini 

yapmaktırıt şeklinde belirlenmiştir. Sayılan özelliklerden 

hareketle şöyle bir tanHi yapa.biliriz; 
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Yeminli Mali Müşavir; işletmelerin, muhasebe ilkeleri 

ve denetim standartları ile mevzuat hükümlerine göre, mu_hase

be sistemlerini kurmak, geliştirmek, mali tablo ve beyanna

melerle ilgili inceleme ve denetim yapmak, rapor düzenlemek, 

belirkişilik, mali danışmanlık ve benzeri işleri, meslek ku

rallarına ve meslek yeminine bağlı olarak yapan kişidir. 

b) Yeminli Mali Müsavir Olabilmek İç_in Gerekli 

Koşullar 

llaha önce de açıkle..ndığı gibi, mesleğe giri::;~te aranan 

n genel şartlar" yeminli. mali müşe.virler için de geçerlidir. 

B"u .. n .. un yçmınd.a mesle{Se girebilmek için öngörülen 11 özel §B.::ct

lar", Yasa'nın 9. naddesinde ve ilgili yönetmeliklerde Hşa

ğıdaki gibi açııüaxmnştır. 

rı.-- En az on yJ_l serbest mDJu=:.sebeci mali müşavirlil: 

yapmış olmak, 

b-· Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, 

c- Yeminli mali müşavir rDJısı:d:;ını çı.lmış olmak & 

Ancc-J-c Yasa., o,n yıllJ .. k süre ve sınav ile ilgili olarak 

ek bir açılcle..ma getirmi~rtir. :Buna göre; "kanunları uyaruıca 

vergi inceleme yetqdsi almış olmı..leruı, bu yetkiyi aldıklar::,. 

s-LLreleri ile ( dalıa önce de belirtilen bilim d:o-ülarında,) öf}· 

rDtiın üyeliö .. veye. B:örevliL! .. ği yapmış olanlc:ı:cı.n bu hizmetle-

rinde geçen süreleri, serbest muhcısebeci m<:üi müşavirlikte 

ııKonı_J_nlc.=c:·CJ. ı..ı.ycı::n .. nca veı·-gi i:ncelcme yetkis:i .. cı1m:u:,; "~/e 

mç;sJ.eki yete:Y.'l:i..li}~ suw.vulJ. vermiş oLn.ılcı.r j.le yukor:ı.da sc:ı--



yılan konulc.rde. profesörlük ünvanı almış hLüu.nc::2.-ıls:c için (:H··· 

nav ;m::ctı aranmaz n. 

Yl\Eii sınavları, daha <:ince Sii1Nl:hi için açJJ.clanan l\:omis:y-on 

tarafından, Birlik bü:c:ı.yeE.:inde y<;;.pılır. 

·ıxu:ı sınavını ba;:za:cı ile geçenler 1 me sleğj_ fiilen uy-~ 

gı.ılama.yc:l başla.m.edan önce, ııAsliye Ti.cc:ı.:cet l'-'Iahkemesinclo ıı Br 

şağıdaki gibi yemin ederler G "Yeminli malj. müşavirlik mes

leğinin, bh" kemu hizmeti cd.duğv.nu bilerek, TU.rkiye Gu .. mlıur:i.~

yeti ks.nunlarını:ı., mesleki kurallara ve meslek ::üılakına uya

cağıma, mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsJ.zlık ve diJı~üst~~ 

liJ.kle yerine getireceğime, üzerime aldığını işleri dikkat ve 

özenle yapacağıma, namusum ve şer~fim üzeri.ne yemin ede·rj_mr' 

( 22'7). 

YMM ola.bilmek jçin 8Ta.na.n özel şeJ.:-tle:.c, yalnJ_:;;~ca geçiş 

döneminde uygulanmak Uz ere, Karrrm. çu..n geçic .. i.. üç'\).ı::ctl maddesüı

d.e getirilen b.üküxnlerle yumuşatJ.lmışt~ır. 

Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihte, dördüncü maddede 

belirtilen "genel şartlarJ. n taşımaları ve beşin.ci maddede be

lirtilen konularda lisans seviyesinde veya diğer ;yiJkseköğre

tim kurumlBXJ.ndan lisans seviyesinde mezu.rı. olmakla beraber , 

sayılan bilim dallarından lisensüstü seviyesinde mezun olma

laTı şa,rtıyla; 

"a) Yasaları uyarınca vergi inceleme yetkisi a.lmış ve 

yeterlilil~ sınavını vermiş olanlarda, inceleme yetkisi a.ldık

ları tı:ırihttm i tibaren kamu hizmetlerinde geçen süreleri ile 

kamu hizmetinden ayrıldıktan sonra ma.liye, muhasebe ve işlet-



n:e konvJ.EtY'J.nda geçen çaJ.ıı~:rucı. süreleri toplr::uın f>ekiz yJ.l olon--

lar, 

b) Hu.ln;.k, iktisat, m<:.l).ye, işletme, bankacJ.lık~ kamu 

yönetimi ve siyasal bilimle:e da.llcırJ.ndB.n birinde profesör 

i5nvanı 8.lmış olanlar 1 

z ılJ. işleri lür işye:d.ne bağlı olmaksız nı yapanlı:ırde.n ve ka-
" 

mu kuruluşla:n.nın veya bilanço esasına göre defter tutan ö-

zel kurı..ı.l-ıışların muhasebe birimler).nde birinci cierecede imza 

yetkisine:-o s ahi};> bulunanla.rden, s on üç yıllık dönemde düz en--

ledikleri beye.ıuıaınelerle ilgili m.i.ikelleflerin bilmıç olarının 

cıktif toı1lamla.rı yıllJ.k orto.J.aması 10 milyar lirayı a.şmış o-
' 

lanlar- ( 228) yeminl:i. mı:=-:l:i. müşa.vir olmaya hak k:.:~z. e...ı;_ırlar" de--· 

nilerek Geçici Kurul t:::ı.rafJ.ndan 1 şartlsrJ. tar;ayanlara uye--· 

·n :i nl.: ''Ir-3] i '"'Tü,~ av.: Y•l :i k 'tz hı Bel.O'e sj ıw verj l rrı; c::-'·-i ·r' nu be la e 1 ..• 1 [. ..... l\.• •] .1..- ..... • , '···- . .; _ _, ~ •• •. -'-';Ll---" . . • ::~ ~ 

Birlik kurulduktan s om·a. ııxTIM Ruhse.t1. n ile de&;j_stirilecekt::ir • ._... ~ 

.2 .. 1._2feminli Mali My.9..avj:_El~rir. Görey 2 Yetki ve S~

lu.J-uğu 

Yeminli mali müşavirlerj_n çalışma konu.l8rı, Yasa' da 

ve ilgili yönetmelikte ( 229) aşağıdaki gibi e.çıklan.ınıştır. 

e .• Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletme

lerin, mulıasebe sistemlerini kurmak, e;eliştirmek, 

( 228) Bilançoların aktif toplamlarının üç yıllık ortalaması; 
her üç yılın en yüksek tutarlı bihınçolarının toplanıp 
üçe bölünmesiyle bulunur. 

(229) "SM, Sl'ill\IM ve YMM'lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkın
daki Yönetmelik", R.G. S;20391, T;J.l.l990. 



'· ... ~.()[). 

mek veye, bu konuls.rc.1a müşa'\d_rliklerini yı:ı.pma.k, 

b. YukarJ.dt:ki. bentte ys.zJlı. konulcırde., belgele:-cine 

de,.yc:nı&:rak incelerne' tahltl' o.enet:Lm yapmak~ m:J.li 

J.J. görüfi vermek, ı~a:po:c ve bcnzerlerü:ü diJ.zenlomekı '· 

te.hkim, bilirkiş5_ljJ;: ve benzeri işleri ye.pnıcı.k 1 

c. Mali tabloların vebeyc:mnamelerüı mevzuı:d; hükUmlori, 

muhasebe prensiıüeri ile muhı::ı.sebe fJcs.no.a:."'tlarDıa 

uygurıluğuıJ.u ve hesaplı:t:cJ_n denetim stBndartla:cına 

uygv.nluğuntı_ ve bu stsnd.ertlara. göre il':ıcelex:ı.diğini 

taselik etmek, 

d. İleili mevzv.e,t ile Maliye ve GU.m:cUJc Bakaı:-ılığı ~.,re 

saslş3.rJ. j_le ileili yönetmelü~te belirt:ilen. :L~;le:-cde tarJı1ik 

yet;lüsini kullEınamazla.r( 230) a 

Süreklilik gösteren müşavirlik hizmetlerj_nde ve ince-~ 

leme, 8naliz ve o enetim ile bv.nlcı.rla ilgili ı· apor düzenlernek 

işler'inde tarafla.r arasında sözleşme ya:pmak z orı.mlndur ~ Söz·~ 

leşmede yer alacak olan ücret, ilgili yönetmelik hü.kümleri:rı.e 

uygun olma.lıdır. 

Yeminli ınfıli mUşavirlerin en önemli fonksiyonunu, ba.

ğımsız dış denetim olvştı..ı.r·makta.dJ_::c. Gerek dı§ d enetimele ge

rekse ilgili yönetmeliklerle b.~lirtilen işlerde kullanılan 

"tasdik" yetkisi ile 'ThlM, diğer meslek mensuplarına .. göre da-

( 230) nçalışma Esasl::ı.rı Hakkında Yönetmelik" p IYld. 39. 
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l\leslek ınensupla:c:unn görevlor·i an:wınclı-_-:;, ~::ıayı.lan 1 
1'D.·-

gj_J_j_ mevzuat ile liialiye ve Gümrük Bak..:u:ılığı ve resmi rnerci-
,, .. ,...-· 

ler ce verilı~cek görevler 11 ifade s :i.., bir taraftan ·:ti:ili'il: JJn:· in s O·-

rvJn.luluk alsn.:ı..nı genişleti:cken ~ d. iğer taraf'tan ıı:sakan1ı::2;ın ı ı 

meslek üzerindeki baskısını desteklemektedir. 

Meslek Yasası' nu1 12. ınadclesinde YhiM ilE.~ ilgD.i ola-

rak ~~öyle bir hüküm bulunmaktadır 1 

vc:.ya hı.mlarJ.n. tesebbüs ve işletmelerin ms.J.i tsblclı::u·unn ve 

n:ıı..üıHf3Gbe stc.ı.n(;a.rtlerJ .. na uyp,unlu[;u.:.ıı:u ve hesa·oıa.Tuı. denet:i..rrı 

stsndartla.rı.<'1.a. göre ineelendiğini tasdik ederler n" 

"Yeminli ma.li müşs:virlerin tasdik edecekleri belgeler, 

tasc1ik konuları ile tas d. ike ili~;kin usul ve esaslar 9 gerçek 

ve tü..zol kişilerin mükellefiyat şekilleri, iş kolları ve ci

rola.rı, d öviz kazandırıcı i~],emlori 7 i thalat ve ihrace.tları, 

yı·üırım miktB.r vetUrleri ile belgelerin ibraz edileceği mer-

cj_ler esas alın..rn.al{: suretiyle Maliye ve Gtlr.nrük Ba.l.{anlığınca 

çıkarılacak yönetmeliklerıo belirlenir" .. 

Bakru~lık, konu ile ilgili yönetmeliği 2.1.1990 terih 

ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayınlamıştır(231). 

(231) 11 Yeminli l\1ali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, 
Tasdik Konuları, Tasdike İlişl{in Usul ve Esaslar Hak
kında Yönetmelik'', R.G. 5;20390, T;2.1.1990. 



J:asd.ikten arrıaç; şehı.s ve işletmelerin m.aLi. tnb1ola:c:;_y" .. 

te cj_J., terkin veys, z ara~c mahsubu işlemleri v., b~ te.l cıplerinin 

mevzuat hükümlerine ı muhasebe ilke ve stan.dartıı::ı.:cJ_na uygun·-

luJ?;u. esas aluıarc:Jç: hesaı)lı:TJ.m gerçeğe uygun ve doğru 'bey<:inda 

buJ:ı..mma1ar:tnı sağlamaktJ.r. 

Yeminli mali müşavj_rlere tasdik 

a) Gerçek veya tüzel kişD.e::cin ye da buı-ılerJ.n tesebbüs 

ve ir;:letmeler:Lrün hesap ve kay-ı-tlEccuıın s om.J_çla.rınJ. 

göster.en n:ı.eli ta.blolarının yçı_nıltJ._c:ı. olmays.cak bi-· 

çimde, eksiksiz ve gerçe,ğe ı.ıy{';mı düzenleı-:ıınesüıi sa.ğ

layarak kamunun istifadosine st.J.nmsk (kamuyu. s.ydın---

latmak) 1 

b) Gerç el{ veya tUz el 1d.şilerin, j_lg:i.li mev?ıu:.::ı.t yöni5:rı~· 

don ol8il taleplerinin L"'x~:;J.larunnsJ.nda çabuJı-:lui~u 

c) Vergi idaresi ve mm{ellef ilişkilerinde gt;,;,v·ı;mi sağm 

lamek amaçlanmıştır( 232). 

Gerçek ve ttizel kişilerin teşebbüs ve işletmeleri, tas

dik işlemleri nedeniyle, yeminli mal:i.. rnüşavirin1 ücret faktö

rü dışında, tasdik amacını gerçekleştirecek ıJ.zmenlık ve dene

yimini esas alarak seçimini yapar. Tasdik işlemleri nedeniy-

le alınacak asgari ücret, her yıl yönetmelikle belirlenmekte

dir. 

Yeminli mali müşavirler de üstlenecekleri tasdik işlfl

minin, kendilerine getirebileceği risk ile tasdik kapsam ve 

programını belirlemek amacıyla gerekli araştırmsıarı yapmak 

( 232) 11Tasdike İlişkin Yönetmelik'~ Md. 5. 



lebin.:L l-;:erşıla;yün meslek menf:ıubundan 1 gör·Llşm.e yoluyla b:i.lgi 

Yeminli rnali müşavirlerce vergi mev?;uat:ı yönünden tas··· 

dilce konu ole.cal<:: belgeler, Yönetmeliğin 

Katma De~e~, Veraset 

ile Amme Ale.cc.:ı.kl<:r.n. Tansil JJ sulü HakkJ_ncLa YaGı:1 hüh1.5.rnlerin.e 

göre ııErteleme ve Talcsi tlendj_rme Talep VI'~ Değerlendi:'Cme :B'o:x:-m-

larJ."nın tasdiki j_şlemleridi:r. ~ Mali mevzuatta yer e.lan ·teşvik, 

indirim, istisna ve muafiyetler yönünden~ yatı.rJ.m üıdirim:i., 

döviz kazandırıcı işlemlerde vergi istisnası, yeniden d~ger-

l.eme ~ st oıc değerler::ıesi, eğitim, s ağlıl-e ve f3IJOI' yetu'J.m.lı::ı:cJ.n·-

dan ele, e edilen ke.z anç istisnasJ. 1 dernek 7 ·\~esis 1 vakıf vr:o; 

ler ele YJYTI.VI 'leri.n tasdik edece~~i işlemler e.rasınclD.dı:c? 

lllaliye ve Gü.ınri..Llc Bakanlığı, tasdik ke.psamına a.lınen 

bilc1iriın, beyaruıame ve belgelerin tascük. uygulamasını zaman 

ve konu itibariyle sınırlarıdırmaya ve genişletmeye yetkili

dir. Tasdik yapılırken aranacrık asgari bilgi ve şekil şart-

ları ile diğer esaslar Bakanııkça çıkarılaesk tebliğlerle 

belirlenir. Açıklenan korı:u ve belgelerin tasdikine ilişkin 

olarak Bakaı:ılıkça tebliğ çıkartılmadıkça, YiviM bu konu ve bel

gelerle ilgili olare.k tasdik işlemi yapamazla.r. 

iYialiye ve Güınr'ill{ Bakaı:ılığı şimdiye kadaı~ üç adet 11
Sl\1, 

SlVIMI'li ve YMI'ı1: Kanunu Genel Tebliği" çıkartara...ıc; ttKatma Değer 

Vergisi İadesi", "Yeniden Değerleme" ve "Vakıflara veya Bi

limsel Araştırma ve Gelif;ti:nııe l'aali;yetlerinde :BulunEn Kurum 

ve Kuru.luşlara Vergi Muafiyeti" ile ilgili olarak tasdik iş-
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ile di(;e:c bele;ele:cin jJYlLI ı ler te.:cafJ.ndan de:ne tlenrnes:i.. ve tas-- .. 

diki, ilgilinin talcibi üzerine y2pılır. 

dıç ticaret sermaye 

::;ürketlerj_, SPK' na ~~;öre ınenlnü 1n.ynıetlerini hr:ılka arz etmiş 

soyılan şirl<:otlerı :::.racı lnrrumlar, yc:.tır:un ort81c1J.klc:crı ve 

forılfı:cJ. j.lc Bs.k.<J.nlığın gerek gördüğü diğer ;;irketler ve ku·-

:cıJ_lıJ~}le:c, hesap dönemlerüıe i1i~;1dn malj_ tc.blolarını 'le be--

yPxmamelerüü. ~ Yönetı~:ıeli1;~ çerçevesj_nde tasdik ettirj_rler 11
• 

Bı . .J. ktx:ruın ·ve kıJ.:culuşleırın herhangi b5.ı·· nedenle Yi,1lıi Geçeme:mesi 

kanlığa bildiri~nesi gerekir. 

':Casdik ~>özleşmesinde en sz aı:_;ağJ.dcd{i hususle-ıra yer ve-

:r.:, .: ] -; ı·• ( 2 ., A ) _j __ - .;..,.__ _) ı C' 

8,) 'j18sclikin amacı, kaDsamı, V8.rsa d iğer üz el nedenler, 

b) YeEünlj_ ~nali müşavirlerce verilecek hizm.etin nit eli-

ği, si.5.re s j_ ı 

c) 'I'arc:ifların s onı.ınlull)k ve :rU.ki)Jnlüli..D{lerj_; 

d) Ücı4 et. 

(233) ıı 'I e bli,z , Sırı::ı_ N o: 1 '' F:· .• G. 8;20437, T;l8.2.1990. 

"'l'eblilt, Sıra No:2" r{. G. S;2044lı ~:;22.2.1990. 
11 Tebliğ, 0ıra 1'~0: 3" I{ • cr • S;20516 1 rr;l2.5.1990. 

( 234) "'J:asdj_ke İli s kin Yönetmelik/; hld .lO. 
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Tasdik sözleşmesiı yGzılı gerekçe eöstermek Eartıyla 

he::r:· üd. tcı.rafça da ;fesheC:Lilebil:ir c J31). d.uruın 15 gi.hı iç:Lı:ıde 

J3akanlJ.ğa bildirilir. s·Urekli denetimlerde, yıllık beyr:.c:rma·-

melerin ve buna ekli rrı.alj_ tabloların beyan ed:i.lece<t:;i c.-:;_ydarı 

önceki üç ay içinde sözle:?me feshedilenıe:::-;. Sözleşmerün fer~l:ı.i 

halinde ilgili işl(:;-l;mo, 1ür ny :Lçinde, 1.)a.;~ka bi:c YJi'.lii ile r:ı 

le" ,c:_;·.ıne '.J:~.'f.)·.·,·,·ı,"'.J1.<" zo• .. ·'ı,_ı.··"'_Q"'a· d· .. ı.-.l" .. c~o···7] er"'"ı1esı· f··oe<,ı·ıe'''' -,, o·r, v·q·ı·c!t" ç·<··l ı <<>"•]'"' ~- J '""~...ı. ...; - U.J y ~,_, ......;_4 S/t - ~ V ı~··--- \.' .. l. _ _,C· .• ı .. J~.':i ... ıl~ /(._-:,_._ ...... ı-:_;;ı..:...~J~ 

notlm:ın:ı. ve gerekli türn bilgileri 1 yerj_ne gec;ecek olı:u1. mes-

lektaşına devretmek zorundadır. 

Tasdü: konusu inceleme ve denetleme 7 ilgiliıün isj ye

rinde yo..pılır. Zorunlu hallerde bu işler, Y1YITII' i:r:ı bürosunda 

:yi.irütülür ~ Bu durumda ilgili ı gerekli defter ve belgelerini 

Yr.:DJ[ 1 e tutanaklB. teslim eder. Sürekli denetlemelerde, inc13le---

me ve denetlemenin ilgilinin yerj_nd e yarıılm.ası er~e.stJ.r. 

lere cı]_t; 

a. ~r.ıasdik konu.lB.rı ile ilgili tü.m defter, ks.yıt ve 

belgeleri gizli d2'"'"'-1i olsalcı.r, incelemek 1 

b. Tasdik işlemini ilgilendiren tüm bilgileri yöneti-

cilerden, iç denetçilerden ve diger ilgililerden 

isteınek, 

c. Şirketlerin yönetim 1::ıJ.rul1..1. ve genel kurı..ü toplantı

lcı.rJ.na katılmak ve bu t oplantıl8_,:cda, istenildiği 

tc:ıkdirde tasdik :fao_liyet1xıi ve s onuçlarını ilgilen

diren konula:cds. açıklamalarda bulunmakla. yetkili

dirler. 

Kamu id.c:ıreleri, YIVIM'lerin tasdik konusu ile sınırlı 

k<ümak üzere isteyecekleri bilgileri vermekle yij.küınli.i.di.5 .. rler. 

Bilgiler yazı ile tasdik konusu ve sözle::_.me içeriği belirti-



f'J:i_n(::: 'cen:ı.ı.1Frr1 te_f-Liş ve in_celeme yetkilc:cin.:Ln kullar:ı.:LlrrcasJ_na 

ve c-:e:r·ektj_ı:tinde tekr8,rına cüt hususlar saklıdı:cıı ( 235). 

TsGdike i]_jGk~1 hususlarda hata ve hilelerin ort~ya 

yapılır, aksi hal-

de ciurunı bir r·aiJOr ile ilt:ili nıercie bi.lcli:r-il~r. 

h1ali tablo ve beycınnamelere veya tasdile konusunE: i--

lit:}dn s o:tıuçlar Y~,llYI tec:cafındsn bir rapora bağlanır. Uç kop--

ya o1a:c<-1k düzenlenen rapor-un. ilö. adedi ilgili l:n1:·um ve yE, ku----

rulu~,;a. verili:c. Düzenlenen raporun her sa.yfası ~ Yf;Ilvi ta:rafi.n-

dan -oaraflsndırılır ve mühU .. .rlenir 1 s on sayfa ise imz ::-ıla.na.rsJ<: 

miJ.lıv.:clenir. 

Yeminli mali müşavirler, ye.ptıklc:ı_rJ_ taselikin sJ.nırla-

rı içinde tasdikin d oğrcı.lD[~o.nd en. s on.:unl'lı_durlc:!X'. ~:as dik rapo-

ru c.üzenlenen konu ve belg·elerin t::erçeBi yansıtmaması du:rı__c.-

munda
9 

ziye.s. u[~re,tılan (kaybına neden olunan) vere:ilerden ve 

( 235) u Adı Geçen Yasa", 1Vld ... l2. 



Yeminli moli müçavirler, tasdikten do~an 

( 237) o 

ı ., . . . 
~-ceno.:ı.sının 7 

f·Uruundan (iJ.st VP alt soydan) birü:ü:n, i..i.ç15.n.cü cle:cl:;ceye kac:tnr 

sılı:ci hJ.SJ..mlaru:ı.nı veyç:, bunlu:c:ı.n yöıı\O;tic::i. 

Lj. ~ ;:ı erbest Iviuhesebeci Mali. Wiüşavir1eı:" il8 YeminJ.i 

Mali hlüşs,virlerirı Yapacakları İnceleme ve DenetimlGr 

liieslek nı.ensupla:r·J.nın çalJ_s:;na esaslc:crJ. hakkındaki yö-

netmelikte 
1 

ifiuhG.sebe; "kurum ve kurulu§ls:cın ekonomik :fe.ali

yetlerinin :r·ske.msal ka.yJ.tle:rJ.nı düzenler, ht). bilgileri faa---

l:tyetler ve sonuçları ile ilgililere doğrtı. ve açık şe1-cilde 

iletir". 

--------
( 236) 11

Tasdike 
• J/ 

Ilişkin Yönetmelik, Md.20. 

( 237) 1Tasdike İlişkin Yönetmelik'~ hld. 20. 

( 238) 11Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'; I!ld. 39. 
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(239) ~ 

tu.iJ1ol<:,Ti1a yer 8.1on bilgile::cüı do6;rt1 ve e;üverüli:t:' olCL\J_ğu:rnı_ 

e:ı_ç:ıJ;J.;,.;.mBJ.;:tJ.r. Bu a.maçJ.a tarafsJ.;;~ me~olek mensubu ( cle:n.etçi), 

ü~J.c(;rnen:i;ı. va.rlıklC:JTJ. ı borçlc:ı.rı V(-; f3erma.yesi ile ilt':il:\ bil··~ 

gj_lı::n·hl tr:nrı ve d.oğru olması, rnali tabloların mevz1J.<3ta ve mu··· 

:cc:tpo:cln tespit eder. 

bLLeceği gibi, dönemin kap2nmasından sonra ye:pılc.o.cek cıenet:i.ırı 

Denetimin hangi d\.u~uma göre yapıld:.ı.ı'i;ı r 

raporda açıkça belirtilir. 

SiJ.rekli denetlerneyi Yc!.J)cnl Y;,TLI, belirli 2TEL1J.klc:ırla, 

lwber vermeksiz in, k2.s2. sc;.yıın ve st ok tesbiti :ya:pabj_lir ~ yıl 

t:,oc:m envanter çalıs:malarını denetleyebiltr. 

tşletmolerin, f:'I\lf'IIM ile YifiLi' ler o ya.ptıracakları d. enetim 

ycı.zılı bir sözle~me ile belirlenir. Bu sözles,,menin yapıldıf:;ı 

tarih ile sözle;::ınede yer c:.lan ve Birlik' çe gerel-eli Eöri.üe:rı 

hususlc:1.r ~ bağlı olciukları odalara, bilgi formu ile on beı;; 

gü.rı içinde bildirilir. Yapılcı.cc\k denetimin tasdik kapsamına 

( ) 

ji ll Ll8 239 Çalıs:ms. Esaslcı.rJ_ Hakkında YönetmeJ.j_k, Md. :. • 
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Denctj_;nin ka:psemı 1 

lT rı. r:- -] , ..... ,. .... · • c f-=ı jo r .-. t 
!-1 e ,:ı (:1, 9 -ö.l1 cü:!. J_n"' cJl '-" 8,<.---ı.. ~ 

Denetimin ya:pılaca~ı yerler, 

Denetim kapsamına alınacak süre ve dönem, 

Varsa önceki dönem denetim yap2n meslek mensubu, 

Denetimin. b~:ış1arm-o_ ve bitiş tsri!ıleri, 

J)cmet:i_mde c:örev alacrık elem8ııle;r. 

etnıemekte serbesttirle:c. Bu konudc'. karar '.rerebilnıek için; 

den,,;tlEnıc; cek isıetmerün iJ.nvanı. ortc.:ık savısı ., fo.ali~J,ret konu-
~' 1 V ' ' 

s-ıJ_, c5zetlennüş mali te:-ı.bloları, organizasyon şeması, hesap 

pls.nı, se.tış ve satın elr::ıa politikale.rı, envanter yörıtemi v.b. 

konulnrc1D. ı:;_r·ar:; t ır;na ys.pıla:r·ak bilgi t opl8nD'. 

llleslek mens<).pl8Tı elde ettiklerJ. tülgilerden YE!Ta..:r·la.-

na:n_:J-r, denet:i:n ücretini ve denetim ka·psanıını tespit ederler 

ve ye:pc=ı.cc-cldarı denetimi :ple.nlG.rl::?c::c. Denetim çalıs:ınalcırına 

bas-lemcıfJ ccın cine e :şu işl0mler:i.n tc:.memlanması gerekir; 

(240) 1' 
Çalışmc:ı, 

~~ k" " Y'' -1 l -ı l/ -r 
0 h]_ Ea ~Kınaa one ::ıne_ı r, ıua_. ,_, • 
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rı.nı.n~ t:wôik raporlarının ve di,zer :cc;:porl2c::CJ:cı. in--

celenınesi 1 

c) İşletınenin mıJJı::ıse-IJe poli tikas:ının j_ncelenmesi 7 j~'tJ/ .. 

yJ.nl::ınr3n muhc::ısebe ilke ve steno2rtloTıns. \J:yp;luılıı--

d.) Çalışmelf<C sırasında bilgi a:Lı:rw.bilecGh: ı vc:ri ha---

z ı:clı::ıyacak Ü?le-Gme per s onelinin belirlenmesi ve 

buııla:c s.ras:Lnda koordinasyom.uı se.ğlE,nme_s J. ~ 

e) Ya~:; ılı c3.en.e tbı plcı-nının hs.z ırlenmasJ ... 

Denetimin s orumJ.ultı.lsı.m.:ü. te.s ı yan meslek rrıensı.ı.p1erı, 

rekli önlemleri almak durwndadırlar. 

Ön çalı~nııal8TlYl t8Tll8JlllanrrıaSJ.ndan ı;;-;onra, rÜJ.gi ve bel-· 

~eıerı·~ (l~anı~ = d·eıı·-ı) 1-::ı -·- - L_ ~ ·-- lı _ - .. 
to~planması işlemlerine ba:~lanı:c. 

Denetçi, denetim çalı~;n1ale.rının yi5.r:LHi.i.lm2si ı::.ırasJ.nda, 

konu. ve kapsa.m ile ilr::;ili yeterli miktard8. 7 &:üvenilir kanıt-· 

ları t opleT'l2k z orund.adJ.r. Kanıt miktsrınınyeterlj_ olu.p olma--

dığının belirlenmesinde, kanıtın nitelik ve nicelik yönünden 

önemi, hc.ts.lJ_ veya hileli olma r-iski, güvenilirli~:i EY,i bi hu-

suslar göz önünde bulundur-ul1.ı.r. 

Kanıt toplamada s.maç, denetim konusu ve kaı)samı ile 

sınırlı olmal-;: ü.z ere; 

ı. IJ.'ün:ı varlık, kaynak, gelir ve c::ic1erler-in gerçek o-

lup olmad.ıti;ı ve bUlllara ili~·kin bütUı."l işlemlerin 
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1-::iJJnli.5li.iJrl er :in j_ç 1 c a.it olıJ.p <::IlrnadJ_ 

Meslek mensubu, i0letmelerin mali tablolarında yen a-

yensJ.tmc:ırlı,:').:n.J.n ve kayJ.tlc:;.:ca d.o[:,-:r·u geç:i.rU .. io crGçirilmedi 

rün ter:;!:.üti ~lçj.n c;erekl::L bil,'';i ve belgeleri topla!rıa.lr V3 de--

~erlendirmek amacıyls aşa aki çalı~rnaları yapmalıdır(242). 

"' '-·· 

ab. ;.·~uhasebe hesa;-ı1.:3.:c ı.nda t:.atg ve hilelerüı tcsbi ti; 

lemlerin tesbiti, 

~3ebe Prensi:plerj_ ile mevzı).s.ta ı..:ı.ygunlut,L.m.urı tes-

biti7 

ı::ı.e. lJiulıa.sebe .sröntem ve poli tikc:üc.ı.rının geçmü:; yıllar 

ile mı.ı.lw.yer:sn~=::i. vo de{;işiklikleri:n nedı:."ninin a-

raştırılr:wsı. 

(241) 11Tasdike İlişkin Yönetmelik~ Md.l4. 

(2 Lı2) J)c·~ J n ı ı- ı 1 :ı y-· t'. ·ıı·ı/1 . ı 
1
a .ışraa . .ı~sa.s. arı ia~{ {ıDQ8. ~one -ıae __ x~, 



··o .... 

ba. Aktif ve paf:3if hesc:tpl<.i:CJ-Yı denet5ıcti, 

içi mizanlar ile hcsa)ların biJ2nçoya 

ru yansıtılıp yansıtıLnadı~ının kontrolU, 

tespit edilen işlemlere 8it kayıtlnrın kontrolU, 

bd. }~nvc:mte). işler;ılc;rinin ye.o:ı .. lmes J_ ve k O'ltr olü ı 

ca. lla.sJ_lat 'lC-; ,·aaliyet hes ı ile verimlilik ve 

firelerirı 1-controlü, 

J.e.n ,c:::Lcier-lerin ker~=;:ı_la~;tJ..rılmasJ. ı 

6b. r,Iuhasebe defterler :i_ ve kc:yJ_tl<c:ruıJ3l mevzuc: .. ts. 

ı):re:unlıJ ğıJ, 

f.;elerj_n tesbiti 1 

d d. Aktif ve pasif hesapların değerlemelerinin mev--

z ua ta 1.'-Y gunl uğu., 

de. Alıç, set:uş, dış ticaret, gelir vecüi.e:ı"lerC:.e hat e. 

ve hilelerin tesbiti, 

df. Vergi matrahının doğruluğunun tesbiti 1 

dg. Vergi beyannamelerinin mevzıJ_ata uygunluı§,-ı.ınun 

tesbiti, 
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kontroJJ.L 

Say-J.ls.rı. ilkelerelen 1 yhpılacak denetimle il,ı:;ili olanla.r 

1.:ı_ygulaıur" 
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sJ_nds. k::mı tla.:n. t oplsı·ken; sayJ.ın, belge inceler.o.esj_ r bilgi 

denet::i.m tekrüklerinöerı. yer:::n:·lsn].r. Bu telcniklE;r, si5.rekli d.e-· 

netirnle:cc'Le hese.pla:r.J.n niteliği t kapsamı ve u.ygı..üBJ.1ac:s.k tek-

aralıklc;rls, ts.sdik sözle§mef:Ü tarihir::.den rapor ta.rihine ka-· 

o.ru::" uygıJ.l&nJ.r. D:i.ğer c1enetimlerd.e ise, d.enetimin her safhe,-

sınd.a uygulanabilir. 

DenetiHl sırasında karşJ.laşılabilecek hata ve hilele

rin ortaya çıkaı~ııma~n ve önlenmesi soru.rnlulutj;u, is:letme yö

netimi ile birlikte yeminli mali mü.savire aittir(24J). 

Denetim düzenli bir kayıt sistemi içinde yapılmalıdır. 

Bu kayıt düzeni; denetim süresince kı..J.llanılan n çalıs-ma kağJ_t

ları ıı ile 11 çalışmc1. O.o.syası "ndan oluşuı~. Denetimle ilgj_li ola

rak toplanan bilgileri. ve ulaşılan sonucu gösteren çalışma 

lrat;ı tlar:t. 
7 

denetçi ta.::ca.fındmı düzenlenmesi zorunlu olan bel-

(243)"Tasdike İlişkin Yönetmelik", Md.l6. 



leT yörıetmelHrle ( 244) beli:clenmişt:i.:c. 

Çal ış:n.a. kağıt ler ırı.JJl. rırJ.lkiye t i 1 düz en.l e yen e ai t;t :Lr ~ 

Denetçi kunle.:cJ_r dosya içüı..de on y1.l s::ı.klr.:ımak1.a sox·ı.:ı.m1uC:.tu· .. 

ihtilaf giderilineeye 1\::c:ı.da:c- saklan.masJ_ ve ifr'ceı:ıiJ .. d:i.t;:i.niJ.e yet~-

ldlilere sunulım-isı z orı..ınl'lı.d:ur. 

Denetim çalJ.şmalerı ta.ma.mlandJJctan so:o.ra, denetçi e

dindiği lw:o.aati ( görüş\.i_) bir raıJor j_J.e aç JJ:clo.r. Rapor, kısa 

cümlelerle, açıl{ ve e.:.c'ÜBŞJ.lır bir dille, raporlarna ilkeleri.~~ 

ne uygun biçimde yazılmalJ_dır .. Denetim raporunda aşağJ_da.ki 

bilgilerüı bulunması gerekir; 

a) Genel bilgiler 9 tlgili. tı::ı.:r·nfler hs .. klo .. D.cla lass. bil--

gilero 

1)) Denetirnin kapsanı; :Oönem:i. be:u.x··tilcm. mali tabl oJ),;,--

rırı. genel kabul görmüş denetim stanclertl:?.rına göre 

dtllienlenip düzenlenmediğio 

c) Meslek mensubunun (denetçi) açıklama ve görüşleri; 

Kanaatın açıklenmasıo 

d) Raporun ö.üz enlendiği ( Cl.enetimin bi ttiği) tarih. 

e) Denetçinin imzası. 

Denetim raporları, o.enetim çalışma.ları sonucunda ula

şılan kanaata göre; 'olumlu' , 'şartlı' , 'olumsuz' rapor şek

linde olabilir. "Şartlı rapor", denetçinin denetim sırasında 

karşılaştığı, denetim kapsamındaki sınırlamalar ile deneiilen

mesini istediği durumları içerir. 

(244) "Tasdike İlişkin Yönetmelik", Md.l7. 
Esasları Hakkında Yönetmelik", Md.56. 

"Çalışma 
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:c en :c ap o:cJ.arda 11 ilgili mevzuat e ·ı.ly{~<:ı.xı.dur ıı i br:ıresi l<J..ı.lL:ın:ı.lö.ı---

te.s-

d.iki gerektirn.cyen. rapo:clarcla, yukE:.rJ.deki ifade ye:-c:Lne 7 il·-

2;ili mevzuat hükUmlerj_ tek tek ys.z ıl1r. 

Denotçinin bD.ğunsızlığJ., yaı:ıılan denetimin g·U.venilü'-

liğinde v12:. denetim raporunun kabul edilebilirliğinde önemli 

rol oy:r:u:.'tr. 

5. L:Ieslek TvlensuplarJ.nın İşlemlerini Belgelendirme ve 

Defter CCutma Sormnluluıfj;u. 

Meslek mensuplerının faaliyetleri ile ilgili işlemler 

hakkırıdaki defter ve kayıt di.J...z eni ile bildirim z on.Jnlult,_ğ;u 

V8.VJ l. • :;__3, ... .. : '.(.; - -

nen yönetmelikle belirlenmiştir ( 245). Bu yönetmelik hükttmle

ri, Birlik kurulup, yönetmeliği yayınlanıncaya kadar geçerli-

dir. 

Meslek mensupları, ilgili ya.salardaki (TTK ve VUK) 

defter, belge ve kayıt düzenlerine uyarlar. Ayrıca kendileri

ne gelen ve kendilerinin gönderdiği, mesleki faaliyetlerle 

ilgili her türlü yazıyı ngelen-giden evrak defteri"ne kayde

derler. Bu defterlere, yazışmaların ilgili olduğu dosya sa

yıları yazılır ve yazının aslı veya örneği ilgili dosyalar-

da saklanır(246). 

(245) "Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Deft.er ve ·,Ka
yıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti 
Hakkında Yönetmelik 11 , R.G. S;20390, T;2.1.1990. 

(24&) "Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile İlgili Yönetmelik'; Md.6. 
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ilgili veya diger meslek mensuplarınca istenen 

ayi'':ı. ayrı dosyalar açılJ.r. Bu o.osyEüa.ra, yıl bo..ş:ından som.uıa 

kadBr, bi:cbiriıü izleyen sJ.ra numo.n:ı .. le.rı ve:cilir. 

Yeminli mali ınüşavirlerhı t<::tsdik işlemler'j_ j_le i.lgili 

olarsJ.c d.üz enleye cekleri tutanaklarda t bilgi verenin kimliği 

ve imzası 1 tutanağın düzenJ.end_j_ği yer ve tarih ile 'YJYEVI 1nin 

imzası 'le mülı.ü.rü "bulunmalıdır. :Meslek ınensuplarJ.nın yazıŞma,

laru1a verecekleri sayılarda; kısal tJ.lmış ·unvan, sicil numa-

rası, dosya numarası ve giden evrak sıra numarası yer ı:üır. 

Meslek nıensu:pla.rının yaptJ..kları m8li analiz, denetle

me ve tasdik işlemleri dolayısıyla düzenledikleri dosyalEr 

gizlidir. Bu dosyalarla ilgili yazışınalar gizli ~rapılır, •. an
k. 

cak ilgili iş sahibi işletme yetkilileri bunları ineerne ha.k-

kı:na. 88.hip-Liı·ler. 

(!Meslek mensupları, y,ıaptıkla.rı çeşitli işler dolayı~ 

sıyla özet stenda.rt denetim raporu, ayrıntılı denetim re .. poru~, 

tasdik raporu, özel amaçlı rapor ve yardımcı rapor düzenler

ler. Özel mevzuatla istenen diğer raporlar da ilgili hüküle

re göre düzenlenirn(247). 

Raporların özellikleri ile raporlama standartları ve 

rapor ekleri, Birlik tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

özet standart denetim raporu; e_yrıntılı denetim rapo~ 

rundan y,e,ra.rlcmara1r di.izenlenir ve bu raporda, incelemenin 

kapsamı, genel kabul görmüş muhaseoe ilke ve standartlarına 

(247) ııTutulacak Defter ve Kayıtlar İle İlgili Yönetmelik;
1 

Md..l3 .. 



uygıınlı.Jt,u, meJ.i. tablolEJ.TJ.n doğ::culu(;v. ve öz et bilgiler ile :i.l~~ 

gili açıklamalar yer alır. 

özet rapora göre daha ayrıntılı olan nayrıntılı dene

tim raporu "rid,a; denetimin kapsamı, ya,pılış şekli, mali tab~· 

lolar, istatistik bilgiler,_ dip notlar, denetçinin görüşü ve 

dayaneklar ı, taı;ih ve in1za bölümlerinin bulu.runasJ_ zorunlu-

\ dur( 248). 

Meslek mensupları, hizmet verdikleri işletıninin veya 

resmi mercilerj_n isteği i5.ze:t'ine, aylık, üç aylık a.ra rapor

lar gibi, özel amaçlı raporlar da düzenıeyebilirler. ıYiali 

a.naliz, , denetleme ve tasdik işlemleri sırasında, başka mes

lek mensuplarınca düzenlenmiş olan raporlar ise, yardımcı 

raporler adıyla e.nılır. 

Raporla.r en az Ug nüsha olara~k dii.z er:ılenir, bunlardan 

ikisi denetlenen işletmeye verilir, bir nüsha da denetçi ta

rafından ilgili dosyada saklanJ.r. Raporların alınıp verilmesi, 

tutanakla veya rapor örneğine yaz ılHn açıklama. ile yapılır. 

İşletme salıipleri, meslek mensuplarından, daha. önce yaptık

ları denetimlere ait raporlardan örnek isteyebilirler. Bu du

rumda, söz konusu örnekler ücret tarifesindeki ücret in 1bl' i 

karşılığında, meslek mensubunca onaylanıp verilir. 

(248) 11Tutulacak Defter ve Kayıtıar İle İlgil~ Yönetmelik~ 
Md .1~ • . . . . . -~- - . . . . - -



6. l'iieslek Iıiensupları Ile İlgili Genel Düzenlemeler 

(Yasaklar ve Cezala..r) 

Mesle~e giriş şartlarını yerine getire~ve mesıegi 

i cra etmek üz ere ruJısat alanmeslek mensuplarJ_; bir işyerine 

ba.ğımlı olarak ve:ya meslek dışında, kalc:ı.n işlerde çalıştJ_klt9.-

rı ya. da mesleki faaliyette bulunmadıkla;-çJ_ takdirde, ünvan-
;; 

larını ve (Y1\'Ilil) tasdik yetkilerini kullenamazlar. Ancak oda 

ve Birlik üyeliğind.en doğan sormnluluklarını yerine getirme-

leri gerekir(249). 

Meslek mensuplarının meslekle ve meslek onuru ile bağ

daşmayan durumla.rı ilgili yönetmeJj_kte aşağıdaki gibi sıra

lan.mJ_stır ( 250) • 

ao Ya:cunda çalJ.ştJ_rdJ..ğı küyilere karşı uygı.m.suz dav-

b. Aşırı içki ve kun10r düş1ct5.rüüği1 ile tanJ.nm.ak, 

c. :t.Ieslektaşla.rıns, müşterilerine ve yasalara göre 

bilgi vermemek veya kas o. en yanıltıcı bilgi vermek, 

d. Yasa,lara göre yapılması ;yasak olan j_şlerden herhan-

gi birini yapmak. 

Yukarıda sayılan durmnlarla karş:ı.laşıldJ.ğı takd.irde, 

cezai yaptırımlar uygı..üa.nır. 

lVIeslek mensupları, TTK'na göre 'Tacir' veya 'Esnaf' 

sayılınalarını gerektirecek.bir faaliyette ya da kendi mesleki 

(249) 1Qalışma Esasları Hakkında Yönetmelik~ Md.62. 

(250) 11Çalışma Esasla.rı Hakkında Yönetmelik~~ Md.42. 



-ı.~:·r,. .... 

· .. 
faaliyetleri dıı;::uıda serbest meslek faaliyetinde bulunamazla.r .• 

ır J cari mü.messillik, ticari ve killik ve acentelik ys.pamazle.r, 

acli ve kollektif şirketlerde ortak, korncındi t ~drketlerc1e ko

mandi te ortak olc;.r.a.azla.L' ı: limi-ted. ve anonim şirketlerin yöne

tim kurulu 'li.yeliği veya başkanlığı yapamazlar~ 

Aynı U.nv:::ınlarJ. taşıyan. meslek mensuplerı arasJ.n.cla. or-~ 

taklık bürosu kurars.k faaliyette bulunmak, ticari faaliyet 

sayılmamaktadı.r. Ancak bu şeh::ilde faaliyette bulu . .;.-ı.ulmssı ha

linde, yapılan işlerden doğacc.-:ık cezai sorumluluk·, işi yD.pan 

meslek mensubv.na ait olaceJctır ~ 

İlgili yönetmelikte beli:r'tilen duTumlar, meslekle bağ-

daşmcı.ya:::ı is.ler dJ.şına.a tutulnrusı olup bı.mlsrı da şöyle SJ.l'8r 
' 

J CY-r.b-i li r•J" z ( ?51) ~ .. o .. ;jcl. _.__ ~- . · t:.- ~ 

1) Bilirkişi li}: J te.sfiye ınemurluğu., hayıı~ ve ilim ku

ruluşla:ı:'J.nın yönetim k:urulu tJyelj.ğ:~, 

2) Jl..nonim ve linütec1 ı:,i:cketlero.e ort.:.=ı.1~~, koms.ndi.t ~}ir- ... 

ketlerde komaneliter ortak olmak veya mu:rakıplık 

yapmak, 

3) Meslek mensuplarının üyesi oldukları ve kurı..unls.r 

vergisinden muaf olBn yapı, ks.lkınma ve tüketim ko

operatifleri veya yardım scuıdıkla.rının yönetim ve 

denetim kurullarında üyelik, 

4) Kadrolu olmamak şartıyla, öğretim ve eğitim amacıy-

la ders vermek, 

5) Devamlı olmamak şartJ.yla, gazete ve dergilerde yazı 

yazmak, 

6) Seminer ve konferansıara katılmak. 

( 251) ''çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'~ Md. 47. 



Yukarıd8, altı madde halinde SJ_:calanan işler, ıtıneslekle 

bağdaşan işler 1 ' olup meslek mensupları bu tiJ.r faaliyetlerele 

bulu.rw.bileceklerdir. 

Meslek Yasası'nın 13~ ~~ddesine göre; meslek mensup-

larJ. 
7 
kişisel veya ortak bürola:cında ,ınesleği yapınası yasak 

olanlar:ı_ çalJ.s;tıramayacakları gibi bunlarla her ne şekilde 

olursa. olsun mesleklerj_ iJ~e ileili işbirliği y<?_pamayacaklar-

d:ı.r. 

Odaım~a üye olma;)ranlaruı ınesleki faaliyette buh:mrna

larJ. yasal-;:l8nnuştır(252). Her meslek bensubu, 1umcli bölge .. -

sin(le buhın<::n bir meslek odasına kaydolmak z orundadıx· ~ Oda

ya ka.yıtsız oldu:E,u halde mesleki faaliyette bulunmak is.teyen-

lerin :-:.··uhsa.tla:cı geri e.lınır. 

l\1eslek mensu-plsTJ. ve bunlsrJ_n ya.nında çalışanlaT 1 iş-

leri dolayısıyla - öğ.ı:.~(:;ndikleri bilgileri sır ols:cak sakle.ınBl-1.

la s on:ınüıJ(Jıxclar., Bu 1:ıilgileri j_fşa edemez ler (açığa vuramaz-

laT), çeşitli _ y.asalarlı:ı muhbirlere tanınan hak ve menfaat

lerden y·ararlanemEzlar .. Ancak suç sayılan dı.ıru1nları yetkili 

mercilere bildirmekle yiikü.mlüdi5.rJ.er. Tanıklık, sırrın açığa 

vurulması sı:ı.yılıne,z. Sır sa.klaınakla ilgili hükümler, oda ve 

Birlik personeli için de geçerlicUr. 

Meslek mensupla.rı ücretsiz iş kabul edemezler, yaptık

ları işle:r:' l(arşılığında ücret almak zoru.nd.adırlar. Ücretin 

en az miktarJ_, her yıl Birlik tarafından ilan edilir ve ilan 

edilenden az olmamak şartıyla ücret, meslek mensubu ile müş

teri arasında serbestçe kararlaştırılır. Bu şartlara uymayan-

( 252) ıtAd:t. _ Ge;çe;n, Yat3aıı; _Md. lS..- "SMMM Odalar i- Yönetmeliği", 
Md. 24. "Yf11Th1 Odaları Yönetmeliği", 11d. 24. 



meslek ınensuple:cı hakkında disiplin ce':~altıı'J_ uyLulaınx·( 253). 

üzerine aldığı bir işi hcıklı bir se1JBlJ alnıaks ız ın bı··· 

r<:ı.kan meslek mensubu, hiç bir ücret talebinele bul unanw .. z . Pe·-

şin a1c1J_ğı ücret varsa bunları da geri ve:ı:.·ınek z o:rıJ.ndadı:c. 

Jmcak sözleşmenin 1 müşteri ts:cafından feshedilmefü h<:ı.li.D.de 

ücret in tanamı hakedilrıiş oJ:ur., Bu durumda, :fesih sebebi o-

larak meslek mensubunun ku.suru bulurı.n.ıamG.lıdır o 

l\1eslek mens1..J.plar:ı. ı reklsm sayıls.bilecek herhangi bir 

f8.8J_j_yE.,tte bultuısmazlar ~ Kull:::ınrlıkla.:cı. ya.z ışına kağı tla:cında 

ve raporlsrJ.nda meslek ünvanı, açık adresleri ve iletişim cı.

raçlarJ_nın numaraları (telefon, teleks v. b.) dışındaki bil

eilere yer veremezler(254). Bunle.rın cl:ı.şı.nda açıklanan .kişi-

sel ya da mesleki bilgiler, rekle.m amac:ı.;y-J .. a aç:ı.kl<:nıı:ıııç; ı:my:ı:<· 

lır~ 

Kan'U.c'1.en l<.:u.llanmaya yetkili olmayanls.r L;a.rs.fJ.nda.n, .•.~ser~· 

best muhasebeci", "Serbest Muhasebeci Malj_ I&'t.'..şavir 11 ve ~~Ye·"· 

minli IYiali Ivli.i.şavir" v..nvanlarının veya bunlara yakın ünvan ve 

ibareler in lrullsnılnıası halinde odalar, bu durumu öğ-.cendik

lerinde Cumhuriyet Savcılığı'na bildirmekle yükümlüdürler. 

Cumhuriyet Savcılığı, tahkikatın sonucunu odaya ve ilgilile-

re bildirir. 

I~;1eslek ünvanlsxının ha.ksız kullanılınası hs.linde, altı 

aydan bir yıla. kadar hapis ve bir milyon lirade...n on milyon 

liraya kadar ağır para cezası hükmoiunur(255). 

(253) "-ücret Esasları Hakkında Yönetmelikn, Iı'l:d.ll-12. 

(254) "Ad::t Ge-Çen:.Yasa":;,:,Md.44.a.-..2çalışma Esasları Hakkında Yö
netmelik~ Md.45. 

(255) "Adı Ge·çe-~ Y?-şa"; Iir€1,~49. 



Meslek mensupl&rı, g8revleri nedeniyle işledikleri 

s-ıJ.çJ .. erc1:::u:ı c1olayJ., :C;U.llerinin niteliğine göre ;..c-u.:rk Ceza Ka-

nv_nu 1 111J_n devlet meım.Jrla:cı..na iliqkin hüld.5.mlerj_ uyarJ._nca. ceza-

1endJ_rJ.lJ.r1ı::ı.r ( 25 6) ~-

J\!J:eslel;: YasasJ_ 'nın 26o maddesinde, nocıa J)isiplin Kuru--

lu 11 , Oda Yön.etim Kur-ı:üu 'nun kararı üzerine, üyeler lıakkJ.nda 

disiıüin SOl'Utl;;tU:CHH:l_.s:L yaparal<:, disi_plinle ilgili kararlarJ. 

ve cez.:üarı verrnek ve Yasayla verilen dj_[~er yetkilerj_ kullan

ınakla görevlendirilmişti~c. 

"Birlik Disiplin Kurulu 11 ise, oda o.isi·plin kurullecrı-

nın ka.rarlarına karşJ. yapJ.lacak i tirazıarı incelemek ve bu 

konulrı.rda gerekJ.j_ kararları vermekle görevlic3.ir(257) a 

"I\Iesleğin vakar ve onurvr.La aylnrı fiilleri işleyenler~

le 
1 

g0revlerini yapnı8yan veya kusurlu olarak yapar va c3.a ?C:Ö

revinin gerektirdiği güveni sa.rsJ.cı hareketlerde bulı.ınan mes

lek mensupltı.:cı hakkında., muhasebe v:o; müşavirlik hizmetlerinin 

gereği gibi :yMrütülmesi amacıyla, duru.rnu.n ni te liğine ve ağır

lık eterseesine eöre disiplin cezaları verili:cı•(258). 

Disiplj_:cı c ez aları . şunlardır; 

a) Uyarın~.; ttmeslek mensubuna mesleğinin icrasında da

ha dikkatli davranmasının yazı ile bildirilmesidiru. 

( 256) ~·Adi Geçen:·-Yasa", ,Md~A7. 

( 257) ,1V:Adı Geçen- Yasa'':.; . .1\1d. 38. 

( 258) -"Adı c GeÇen- Yasa1,', ._IYta~"48-.-"SilDv'llVI Odaları Yönetmeliği n, 
Md.50. "YiviM Odaları Yönetmeliği", Md.5l. 



kusurlu sayıldığır:u.n ye.zı ile bilclirilmesidirıı. 

c) Geçici olarak meslek:i faaliyetten alıkoyuıa; "Me s,,,. __ ,_ ...... __ ..._ _____ , _________ ~----·-·---~·---------·---.. -·:-............ ... 

leki SJ.fe:l:;J_ saklJ. kelmak §B .. :ctıyla altı aydan az, 

bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten 

a.lJ.k oym.cıkt :ı.r '' • 

yeminlj_ s ıfB.tınuı ka.lclırılmasıdır 11 
o 

e) ~s~.ek.~e_E._,Ç_~fcaTJ:~C:.? nıneslek ı:ıı.ensubı.m.un ruhsatname si

nin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmef.Ü

ne izin verilmemesidi:r". 

Mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna s.ykırı 

harekette bulunı:crı.J.e.Tla 1 görevin gerektirdiği güveni ssxsıcı 

harekette bulı.m.cın Ineslek mensupları hBJ{kında ilk elefasında 

Görevini bağımsızlık, ts.rafs1.zlık ve CiU..rüstlüJr-le yap . .,.. 

mayan veya kusurlu olaraJc yaJJ8.n ya da Yase.' da yer alan ırıes

leği:rı genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek 

mensupları için geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

cezası uygulanır. 

Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olB.rc.k kullandığJ_ tıra

liye ve Gümrük Bakanlığınca ilk defa tesbit edilen ve rapora 

bağlanan yeminli mali müşavirler hekkJ.nda geçici olarak mes

leki faaliyetten a.lıkoyma, bu durumı..uı telcrarı ve mahkeme ka

rarı ile kesinleşmesi halindeyeminli sıfatını kaldırma ceza-

sı verilir. 

Ir1ükellefle birlikte kasden vergi kaybına sebep olduk

ları mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarınH 1 mes

lekten çıkarma cezası verilir. 



Üç yJ.llık bir dönemde iki ·iroyet dBJı.c: f'c.zJ.a düüpl:Ln ce,. 

z2.sJ.nı ger-ektiren da-vranu,ıta bulanan ıneslek mensubı..m.s., her 

yeni suçu için bir öncekinc1en daht::ı c,ğır ceza uygulmıtı.bilir. 

Deş y::ı,J.J.:ı.k dönem içinde iki defa mesleki faali,yetten alıko~;·ma 

cezar3ı aldıkte.nsonra, hn cezayı gerektiren fiili yeniden iş~~ 

le:ten mesl.ek mensupl8rJ. hakkında meslekten çıkarma cezas:ı. 

uy_,gula:rnr. 

Disiplin };:ıırtJ.llı:JTJ. ~ bir d.erece ağır veya bir derece 

hafif disipJ5n cezasının uygv.lanmasına karar verebilirle:ı:'. 

o.isiplin soruşturması ~ra.pılmasına 

ve disiplin cezası uygl.ı.lm:1ırıasına engel değildir. 

Meslek mensubu hakkında,. savlınması alınınaden di~iyılin 

CG'MJ.SJ. verj_lemez. Yetkili disip1ü:ı kurulurnın en günden Eı.z ol-

mamak üz ere verdiği süre içinde savv.nma yapmayanle.r ,, ne:vunma 

t arihj_nd en it i bB.ren uygulanır. 

Odals.ra üye olmadan mesleki faaliyette bulunulması, 

meslekte çalıştırılamayacakların çalıştırJ.lması, meslek sır

rının ifşası, suç teşl-cil eden hallerin yetkili mercilere bil

dirilmeme si, reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulu_nulması, 

birişyerine bağlı olarak ya da ticari faaliyette bulunulması 

gibi ha,llerde suç, da.ha ağır bj_r cezayı gerektirmiyorsa., bir 

milyon lirada.n on milyon liraya kad.ar ağır para cezası uyg;u.-

lanır. 

Yeminli mali müşavirlerin, yaptıkları ta.sdikin doğ-r1.1 

olmaması halinde, yukarıdaki cezalara ek olarak, altı aydan 

bir yıla kadar hapis cezası uyguiarıır( 259). 

------·-
( 259) ~tAdi Geçen Yıaaat•,. Jliide49o 



Yeminli m.cıli iJdJ.şa\rirlerin, muhasebe ile ilgiJ..j_ deft 

tut&m<:ı_yacaklaruu r nıuhs.sebe bürosu açaırıayacaklarrnJ., muhı:-ıse·· 

be büJ:olç,rına ortak olamayacaklc:ı.rını ve ( da.hB, (ince de yer ver-

cliğimiz gibi) yak:uı' s.lcrabalarJ.nuf iT:;;leriyle ilgili tro.scl:U: ve 

clenetim işlEn~ini ya:pamayacaklarını belirterek bu bölümü ta-

mamlıyoruz. 



II- TÜHKİYE' DE SEHBEST 1/ıUHASEBECİLİK VE MLİ ~;UşA VİRLİK l'üES

LEKLERİNİN ÖRGÜTLE~~ESİ 

A- Mesleki Örgütlenme Gereği 

Muhasebe ilke ve kuralları, buna bağlı olarak denetim 

standartları, muhasebe mesleğinin örgütlendiği ülkelerde, me s-. 

leki kurul~şların sürekli ve yoğun çalışmaları sonucunda belir

lenmekte ve zaman içinde değişikliklere uğramaktadır. 

Muhasebe uygulamalarının düzenli, gerçekçi ve uyumlu 

olabilmesi, eğitim gereksinmelerinin belirlenmesi, eğitim prog

ramlarının uyumlaştırılması, mesleğe aday olanların ve uygula

mac~arın yeterli mesleki bilgilerle donatılması, meslek men

supları arasında iletişimin sağlanması gibi çalışmaların ger

çekleştirilmesi, ancak mesleğin adını taf?ıyan ve meslek men

suplarını çatısı altında taplayan bir kurumlaşmayla (örgüt

lenmeyle) sağlanabilir. 

Bir ülkenin gelişme düzeyi ile o ülkede yaşayanların 

kültür ve örgütlenme düzeyi arasında yakın bir ilişki kurula

bilir •. Bir mesieğin "meslek" olarak kabul edilmesi ve saygı 

görebilmesi de o meslek mensuplarının oluşturduğu örgütlenme 

ölçüsünde mümkün olur. 

Ekonominin belirli kesimleri ya da belli meslek grupla

rı; ortak hak ve yararları korumak, mesleki gelişmeyi sağlamak 
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amac~yla, bir araya gelerek çalışma ve tavır alma sürecine gir

mektadirler. 

Türkiye'de serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik mes

leğinin gelişmesini, nicelik ve nitelik olarak yüksek bir dü

zeye kavuşturulmasını sağlayacak meslek örgütlenmesi, yıllar

dır süren ça bala.n:ı rağmen etkin biçimde kurulamamı ş, bu alanca

ki çalışmalar; genellikle bir birinC.en kopuk, yöresel de_rnek 

faaliyetlerinden ileri gidememiştir. Bunda, mesleğin bir ya

saya dayandırı:lnı.a.mış olmasının da büyük rolü O'lmuştur. 

Ancak 3568 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerle,. mes

leğin örgütlenmesi içi'n gerekli. zemin hazırlanmıştır. Henüz 

kuruluş aşamasında olması nedeniyle uygulamada ve eğitimde pek 

etkisi görülmeyen meslek odaları ve Birlik ile_ ilgili düzenlıe

meleri bundan sonraki alt bölümlerde incelemeye çalışacağız. 

B- }568 Sayılı Meslek Yasasından Önce Kurulan :Meslek Örgüt

leri ve Faaliyet Alanları 

Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre, Tür

kiye'de mesleki ö_rgütlenme 1930 1 lu yıllarda başlamıştır •. İlk 

meslek örgütü olarak,, 1935 yılında İstanbul'da kurulan "Mu

hasebeciler ve Murakıplar Cemiyeti"ni görüyoruz. Bu tirgüt, o 

dönemde çeşitli zorluklar içinde fazla yaşayamamış~ bir süre 

sonra kapanmıştır. 

1936 yılında kurulan "İatanbul Yüksek İktisat ve Tica

ret Mektebi Mezunları Cemiyeti"uzun yıllar, araştırma, semi

ner ve yayınları ile uygulamaya ve eğitime destel:: vermiştir. 

Bugün de 'iİ'stanbul Ticeret-M.ü. İ. İ.B.F. Mezunları Derneği"' a

dıyla faaliyetini sürdürmektedir(260). 

(260) YAZICI, a.g.k., s.66. 
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Mesleki örgütlenmede, 1942 yılında İstanbul'da kurulan 

"Türkiye Eksper Muhasipler ve İşletme Organizetörleri Cemiye

ti"nin:ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Daha son

ra "Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği-TM1.;D" adını alan bu ku

rum, uygulamacı, eğ:Ltimci ve bürokratlardan meydana gelen çok 

sayıda üyesi ile meslek birli~inin sağlanması ve yasaya bağlan

ma konularındaki çabalarıyle mesleğin geli~mesine katkıda bu-

lunmuştur. 

Belirli sürelerle düzenlenen seminer ve sempozyumlara 

destek sağlayan TMUD, 1957 yılından bu tarafa her beş yılda 

bir muhasebe kongreleri düzenlemektedir. Bu kongrelerin ondör

düncüsü 1987 yılında gerçekleştirilmiştir. 1974 y~lında Ulus

lararası Muhasebe Standartları Komitesi (IAS.C)t ne üye olan 

TMUD, çalışmalarında bu komite'nin etkisinde kalmaktadır. 

1964 yılında "Türkiye Yüksek Ticaret Mezunları Derneği" 

adıyla kurulan dernek ise,, özellikle eğitim konusunda mesleki 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

1977 yılında faaliyete geçen bir başka meslek örgütü 

de, "Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği't·dir. Bugün, 

"·Mali Müşavir:ker ve Muhasebeciler Mrliği"adıyla faaliyetlem

ni sürdüren bu kuruluş, Ülkenin çeşitli yerlerinde şubeler aç

mış olup, çok sayıda üyeye sahip durumdadır. BirlLğin çalışma

ları, daha çok muhasebe uygulamalarında birlii:ti (,tekdüzenliği) 

sağlamaya yöneliktir(261). 

(261) Alkan FİDAN, "Muhasebe Meslek Yasası ve Kurumların Or
ganizasyonu-(PANEL)", x.TMES, (Der • .A. Sait SEVGENER), 
24-28 Ekim 1989 ,. Alanya. - Ziya DİSANLI, .. Aynı panele 
sunulan tebliğ. 
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Yukarıda kısaca kuruluş ve çalışmaları hakkında açık

lamalar yaptığımız :rıeslek kuruluçlarının hepsinin İstanbul'da 

kurulmuş olmaları ve merkezlerinin orada bulunması, mesleki 

faaliyetlerin İstanbul' da yoğunlaştığını göstermektedir. Bu:n.

da İstanbul 'un bir sanayi ve. ticaret :rıerkezi olmasının etkisi 

bü~rüktür. Bunların dı~ında, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi 

iller başta olmak üzere diğer illerde de, benzer adlar altın

da meslek örgütleri (dernekler) kurulmuş ve faaliyetlerini sür

dürmektedirler. 

Kuruluş amaşları, üyelerinin niteliği ve çalışma alan

ları farklı dahi olsa, bugüne kadar kurulan bütün meslek ör

gütleri, muhasebe mesleğinin yasal bir statüye kavuşturulma

sı için çalışmış, bunu her fırsatta dile getirmişlerdir. 

C- 3568 Sayılı Meslek Yasası ve- Yönetmelik1erle Düzenle

nen Meslek Örgütleri 

Meslek Yasası ve ilgili yönetmeliklerde meslek, üç gru

ba ayrılrlığı halde, meslek mensupları için iki oda öngörülmüş

tür. Bunlar; Serbest Muhasebeci ilu Serbest Muhasebeci Mali 

MUşavirlerin ka;yrdolacaı~;ı, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

Odası" ve Yeminli mali Mü ş avirlerin kaydalacağı, "Yeminli Ma.li 

Müşavirler Odası'-.dır. 

Serbest muhasebeci mali nrLişavirlı:er ve yeminli mali mü

savirler odaları,, Meslek Yasası'nda belirtilen esaslar uyarın

ca, meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faa-

liyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin gelio:;mesi:ı:il.i sağlamak, mes

leğin uygulanmasıyla ilgili normları geliştirmek, eğitim ve 

kamu kuru."nlarıyla işbirliği yanarak mesleki eği tirnin gelişme

sine katkıda bul~~k, meslek mensunlarının birbiriyle ve iş 
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sahipleri d.le ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak 

üzere meslek d.isiulinL ve ahlakını korumak ~macıyla k~rulun 

tüzel kişiliğe sahip, ka.ınti kurıunu niteliğinde meslek kuruluq

larıdır. 

Odalar, kuruluş amaçları ve Yasa'da belirtilenler dı

şında hiç bir faali~ette bulunamazlar. Kealekle ilgili olmayan 

toplantı ve gösteri :yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğra

şa~zlar, siyasi kuruluşlarla ve sendikalarla ortak hareket 

edemezler, milletvekili ve mahalli seçimlerde belli ada:,rları 

destekleyemezler(262). 

ı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları 

a) Odaların Kurulusu, Nitelikleri ve Faaliyet Alanı 

İlgili yönetmeliğin f5. maddes.inde şu ifade yer almakta

dır(263); "Bölgesi içinde en az 25 meslek mensubu bulunan il 

merkezlerinde bir oda kurulur. Kurulan oda bulunduğu ilin a

dıyla anılır". Buna göre odalar ancak il merkezlerinde kurula

bilecektir. 

Yönetmelikte, bir ilde oda kurulabilmesi için, o böl

gede 25 meslek mensubunun bulunması yeterli görülmüştür. An

cak yine aynı yönetmelikte "meslek mensubu", "Serbest Muhase

beci ve Serbest Muhasebeci 1.5:ali Müşavir" olarak tan.ımlı:a.n.rnıQtır .. 

Bu dı~rtunda 25 meslek mensubunun. kaç tanesimin Shlli ... M olrr.ası ge-

(262) "Ad:i:. Geçen Yae!a", Md.14.-"SMiv:D:a Odaları Yönetmeliğin, Md. 
4-24. - 'TM.iı Odaları Yönetmeliği'', Md. 4-24. 

(263) "SMIITh'l Odaları Yönetmeliği", Md.15. 
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rektiği açık değildir. Oda Yönetim Kurulunun olu~turulabilmesi 

için, en az üç SMMM'in bulunması gerekmektedir. 

~~ Odaları, kurulu0larını Birlik aracılığ~yla Maliye 

ve Gümrük Bakanlıgı 'na bildirmek suretiyle tüzel ki~=ıilik kaza

nacaklardır. 

Kamu tüzel kL~üligi ni te liğindeki odaların faaliyet a

lanı, mesleki konularla. sınırlandırılmıştır. Bu konular, bu 

bö ı i.111ün dahaönceki kısmında açıklanmıştır. 

Yeterli sayıda meslek mensubu bultınm.aya.n ve oda kuru"!'"· 

lamaye.n yerlerin en yakın odaya bağlai'llllasına veya bölge odala

rı kurulmasına Birlik karar verec@:ctir. Bu karar !.1aliye ve Güm

rük Bakanlığı'na da bildirilir. 

Kuruluş amaçlarına ve Yasayla verilen görevlerine aykı

rı hareket eden odaların sorumlu organlarının görevlerine son 

veriL11esine veya yerlerine yenilerinin seçilmesine, bulunduk

ları yerin C. Savcıl~ğı tarafından açılacak dava üzerine, o 

yerin Asliye Hukuk Mahkemesi'nce karar verilir. Yargılama en 
a,,./ 

geç üç·' içinde tamamlanır. Mahkemece görevine son verilen organ-

ları seçecek kurulları toplamak üzere, oda genel kurulu üyele

ri arasından beş ki:;ıi seçilir. Bu beş ki :ı i, görevine son veri

len organlar gibi yetkili ve sorumludurlar. Görevine son veri

lenler eskilerin görev süresini tamamlarlar. 

Devletin varlık ve bağL'1lsızlıgının, ülkenin bütür~ü

ğünün sağlanması ve toplumun huzurunun korunması amacıyla, 

gecikmesinde sakınca görüle~ durumlarda, valiler seçibniş oda 

organlarını görevden uzaklaştırabilirler. Bu durumda Asliye 

Huku.-.l.c Mahkemesi, kararın yerinde olup ol:nadığını, dosya üzeriin

de inceleme yanarak, en geç on gün içinde karara bağlar. Oda 

genel kurulu için, görevine son verme sözkonusu değildir(264). 

(264)"Adı Geçen Yasa'', Md~l5.·- "SMMM Odaları Yönetmeliği", Md. 
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b) Odaların Organları 

Yasa' da ve yönetmeliklerde, gerek SMbıM Odaları gerekse 

YMM Odaları için dört ayrı kurul öngörülmüştür. Bunları -;öy

le sıralayabiliriz; 

- Genel Kurul 

- Yönetim Kurulu 

- Disinlin Kurulu 

- Denetleme Kurulu. 

I. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel 
Kurulu 

Oda genel kurulu, odanın en yüksek organı olup odaya 

kayıtlı bütün me,>lek mensuplarının katılmasıyla olusur. 

Oda Genel Kurulu, yılda bir defa Mayıs ayı içinde, baş

kanın daveti üzerine toplanır. Bu yıllık toplatıda oda bütçe

si ve gündemdeki diğer maddeler görüşülür, gerekli seçimler 

yapılır. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim veya Denetleme Ku

rulu, gerekli gördüğünde Oda Genel Kurulunu toplantıya çağı:-ı. 

ra bilir. 

Oda Genel Kurulu, üye tam say~ının salt çoğunluğu 

ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz3a 

ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan 

üye sayısı, Yönetim, Disinlin ve DE:.rıotle:ııe kurulları a!3ıl üye

lerinin toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplan

tılarında kararlar, hazır bulunanların salt çoğunlukları ile 

alınır. Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim ve Denetleme kuru

lu üyeleri Başkanlık Divanı'na seçilemezler. 
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Oda Genel Kurulu'nun görevleri aşağıdaki gibi sıralan

mı,~tır(265); 

a) Odanın amaçlarının gerçekle:;:ımesi için gereken ka

rar ve tedbirleri almak, 

b) Oda Yönetir:ı, Disiplin ve Denetle:ne Kurulu üyeleri 

ile Birlik temsilcilerini seçmek, 

c) Oda için gerekli temsilcile:r:ini seçmek, 

d) Yönet~n Kurulunca yanılacak teklifleri incelemek ve 

karara bağlamak, 

e} Meslek mensuplarınca uyul~ası zorunlu kararlar alın

ması konusunda Birliğe tekliflerde bulunmak, 

f) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları onaylamak, 

g) Yönetim Kurulunu aklamak, gerektiğinde sorumlu görü

lenler hakkında disiplin soruşturmasına karar verraek, 

h) Oda Yönetim Kurulunun çalışma ranorunu incelemek, 

kabul etmek, 

ı) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak. 

II. Serbest Milhasebeci Mali Müsavirler Odası Yönetim 
Kurulu - -

Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasın

dan iki yıl için seçilen ve üçü serbest muhasebeci mali mü:;:a

vir, ikisi sei:beat muhasebecd. olr.aak üzere 5; asıl 5 yedek üye

den oluşur. YönetL~ Kurulu üyeleri, odaya kayıtlı en az beş 

yıl k~emli üyeler arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az o

lan odalarda ve odaların kurulmasından itibaren altı yıl için

de beş yıllık kıdem şartı ararunaz. 

(265) 11 SMMM Odaları Yönetmeliği". Md. 8. 
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Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından gizli oyla, bir 

ba:?kan, bir ·_başkan yardımcısı, bir :nuhasin ile oda sekreter.:ii.

ni seçer. Yönetim Kurulu Başkanı,. odanın hukuki temsilcisidir. 

Yönetim Kurulu normal olarak ayda bir defa toplanabile

eeği gibi Başkan tarafından doğrudan, ya da üyelerden en az 

ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplan

tıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve 

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Yazılı ola

rak çağrıldığı halde ardı ardına üç olağan toplantıya, özürsüz 

olarak katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş 

sayılır. Bu karara kar~ı, kararıru.tebliğ tarihinden itibaren 

onbeş gün içinde, Birliğe itira.zda bulunulabilir. 

Seçilme yet~_;rliliğini kaybeden üyenin görevi, kendili

~inden sona erer. 

Oda Yönetim Kurulunun görevleri, Yönetmeliğin 12. mad

desinde ayrıntılı biçimde sıralanmıştır(266). Oda Yönetim Ku-

rulunun görevleri şunlardır; 

a) Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu genel ku

rulun onayına sunmak, 

b) Oda genel kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek 

ve genel kt~ul kararlarını yerine getirmek, 

c) Oda adına taşınır ve taşın~az mal almak, satmak, i

potek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak 

tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Yönetbn Kuru

lu Başkanına veya bir üyesine yetki vermek, 

d) Üyelerin ortak ihtiyaçlarını kar?ılamak, mesleki faa

-liyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin gelişmesini sağ-

( 266) "SlJJ}.iM Odaları Yönetmeliği", Md.l2. 
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lamak, üyelerin kendi aralarında ve iş sahipleriy--=· 

le olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kıl

mak üzere meslek disiplinini, ahlak ve dayanır;:mayı 

korumak, Kanun ve çe;:sitli r:ı.evzuatla verilen görevle

ri yapmak, 

e} Kanun, 'tüzük, yönetmelikler ve Oda Genel Kuru:Lu ka

rarlarına göre oda işlerini yürütmek, yıllık çalı2ma 

programını hazılaınak, üyeleri..11. bilgi, görgü ve dene

yimlerini arttırmak amacıyla kurslar, seminerler dü

zenlemek, eğitim faaliyetlerinde bulıuırnak, 

f) Oda görevlilerinin atamasını, işten ayırma ve el çek-· 

tirmelerini, terfi ve cezalandırılmasını yapmak, 

g) Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları 

görülen meslek mensupları hakkında disiplin soruştur

ması açılması için, Disiplin Kuruluna bildirmek ve 

alınan kararı uygulanak, 

h) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve bu lis·

teleri, istendiğinde ilgili kurulu]lara bildirmek, 

ı)' Oda İç Yönetmeliğini hazırlayarak Genel Kurulun o

nayına sunmak, 

j) Odanın kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesini ha

zırlayarak Genel Kurulun onayına sun~k, 

k} Her yıl SM ve S:MMM'lerin yapaeakları işler karşılı

ğında alacakları en az ücretleri gösterir bir tari

fe önerisini Birliğe göndermek, 

1) Mevzuata ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak o

da işlerini yürütmek, bütçe ve Genel Kurul kararla

rına uygun olarak gerekli harcamaları yapmak, 

m) İşlerin daha düzenli bir şekilde yapılınasını sağla

mak amacıyla, talimatlar ile imza yetkisine sahip o

lanları gösterir i..'nza sirküleri hcı.zırlamaa_ve ilgilt. 
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kuruluşlara göndermektir. 

Yönetim Kurulu Başkanı, Kurul kararlarının yerine geti

rilip getiril:nediğini izler ve denetler, mevzuat hükümleri ge

reğince kendisine verilen diğer görevlerle ilgili yetkile~i 

kullanarak, odanın sevk ve idaresini s&glar. 

Oda Yönetirı:ı Kurulu Başkanı ve, Yöneti.."'l KuruJI.u üyeleri, 

kendileri ile ilgili olan işlerin görüşülmesine katılama%lar. 

Yönetim KurtiU kararları hakkında düzenlenen tutanak, Başkan 

ve üyeler tarafından imzalanır. 

III. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disip

lin Kurulu 

Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50'ye kadar olan odalar

da, ikisi SM1~, biri. SM olmak üzere üç, üye sayısı 50'den çok 

olan odalarda ise üçü SMUIM, ikisi SM olmak üzere beş üyeden 

kurulur. Ayrıca disiplin kurulu üyesi üç olan odalarda biri 

SM.MJıll, iki yedek, beş olan odalarda ise ikisi SWi.lM olillak üze

re, üç yedek üye seçilir. 

Disiplin Kurulu Uyeleri iki yıl için seçilir ve süresi 

dolan üye (Yönetim Kurulu üyeliğinde olduğu gibi) tekrar seçi

lebilir. 

Üyeler kendi aralarında bir başkan seçer, başkanın bu

lunmadıf;ı toplantılara, en kıdemli üye başkanlık eder. Di.sip

lin Kurulu en az üç kişiyle toplanır ve çoğunlukla karar verir. 

Kurul kararlarına karşı" tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 

içinde, Birlik Disiplin Kurulu'na itiraz edilebilir. 

Oda Disiplin Kü.rulu, Oda Yönetim Kurulunun disiplin so

ruşturması açılması kararı üzerine, Uyeler hakkında soruşturma 
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yaparak disir:-·linle ilgili kan.ı.rları ve cezaları verir. ( Disip

lin ceıaları ,- tezimizin daha önceki bölümlerinde açıklalltıııştır). 

IV. Serbest Muhasebe ci Mali 1lü:]a-virlar Odası.. Denetıeme 

Kurulu 

Denetleme Kurulu, Genel Kurul Uyeleri arasından iki yıl 

için seçilecek, ikisi S1IT.:M, biri SM olr:ı.a.k üzere üç üyed.en o

luşur. Ayrıca her iki gruptan birer yedek üye seçilir. Yönetim 

ve Disiplin kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu'na seçileme:zler. 

Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında, kendi a

ralarından bir başkan seçerler. 

Denetleme Kurulu, odanın işlem ve hesaplarını denetıe .... 

mek ve bu konuda Genel Kurul'a rapor vermekle görevlidtr. 

2. Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Bölgesi içinde en az 25 yeminli mali müşavir bulunan 

illerde, o ilin adıyla "Y:eminli Mali Müşavirler Odası" kurulur. 

YMM Odaları kuruluşlarını, Birlik aracılığıyla Maliye ve Güm

rük Bakanlığı'na bildirmek suretiyle tüzel kişilik kazonırlar 

(267). 

Tüzel kişiliğe sahip bir kamu kvrumu niteliği ta:]ıyan 

YN~ Odaları; mesleği geliçtirmek, meslek mensuplarının hak ve 

yararlarını korumak, meslek mensupları arasında iletişimi ve 

ir;ıb:irliğini sağlamak, mesleği belli s tandartlara bag lı, d.ürüst, 

güvenilir ve yüksek bir seviyede tutmak amacıyla çalıçmalar 

ya-:ıarlar. 

(267) "YMM Odaları Yönetmeliği", Md.15. 
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Yeminli mali mü::;avir odaları, önceki kısımda incelenen 

S1lliJM odaları ile aynı esaslara tabidir. Ayrı bir yönetmelikle 

düzenlenmiş olmasına rağmen, oda organlarının oluşturulması 

ve çalı,?ma eoasları arasında fark yoktur. 

Ancak şunu belirtmek gerelcir ki' m.ij\'ihl odalarında' iki 

grup meslek mensubunun bultın.rnasn.~dan kaynaklar:.an özellikler 

YMU.od.alarırıda sötkonusu değildir. 

3. Oda Hizmetlerinin Yürütülmesi, Gelir ve Harcamalar 

Oda hizmetleri mevzuat hükümleri ile Genel Kurul ve Yö

netim Kurulu kararlarına uygun olarak İç Yönetmelik'le belir

lenen birimler tarafından yürütülür. Bu birL~~er; oda sekre

teri, genel idare müdürü, müdür ve müşavirlerden olw~ur. 

Oda sekreteri, yönetim kurulu kerarlarını uygulamak, 

odanın işlem ve yazışmalarını yürütmek, oda personeli ile il

gili dosyaları v.e belgeleri hazırlamak, bütçe taslağını hazır

layı~ yönetim kuruluna sunmak, basın-yayın organlarıyle iliş

kiler kurmak gibi işleri yürütür. 

Gerekli görüldüğünde, oda sekreterinin teklifi ve yöne-· 

tim kurulunun onayı ile a tane cak olan Genel İdare Müdürleriniin 

İ.İ.B.F., Hukuk, Siyasal vb. fakültelerden mezun olmaları ge

reklidir. 

Yine odo. sekreterinin teklifi ve ~rönetim kurulu kararı 

ile Müdürlükler oluşturulabilir. Bunların çalışma usulleri ay

rı yönetmelikle belirlenir. 

Oda personeline verilecek disiplin cezaları ile bu ce

zaları gerektiren durumlar hakkında 657 Sayılı Devlet Menm.rla

rı Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Disiplin cezası verme 



yetkisi Genel İdare Müdürü için Yönetim Kurulu' na, di[;er oda 

nersoneli için Oda Sekreterine aittir. 

Her odanın kendi if?leri ile ilgili olarak, noterden 

tasdikli Genel Kurul Karar Defteri, Yönetiııı Kurulu Karar Def

teri,. Gelir--Gider Defteri, Üye Kayıt Defteri ve Çalışanlar Lis

tesi Defteri ile gerekli diğer tasdiksiz yardımcı defterler, 

Yönetim Kurulu sorumluluğunda Oda Sekreterince düzenlenir ve 

korunur. Gelir ve giderler usulüne uyg~n belgelere dayandırı

larak kayda alınır. 

Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider·aütçesi, Yö

netim Kurulunca Yasaya, Tü.zük ve Yönetmelikle re uygun olarak 

her yıl Nisan ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte 

Genel Kurula sunulur. Genel Kurulca kabul edilen bütçe Hazi

ran ayının birinci gününden itibaren uygulanır. 

Odanın gelirleri; kayıt ücreti, yıllık aidatlar, yardım 

ve bağışlar ile diğer gelirlerd.en oluşur. 

Odanın giriş (kayıt) ücreti; odaya kaydmlan her üyeden 

kayıt anında bir defa alınır ve miktarı en az; memur maaş ta

ban aylığ.ı katsayıaının 300 ile çarpınu kadardır. 

Yıllık üye aidatı; maktu ve nisbi olarak iki şekilde 

belirlenir ve her yıl Nisan ayJ·sonıına kadar tahsil olunur. 

M.aktu yıllık aidatı; memur maaş taban aylığı katsayısı x 200 

olup, odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir. Nisbi yıl

lık aidatı; yalnızca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyeler 

tarafından ödenir. Miktarı, yıllık kazancın% l'i kadardır. 

Nisbi yıllık aidat, maktu yıllık aidatın 20 katını geçemez(268). 

( 268}: ''SivlMM Odaları Yönetmeliği", .Md. 16. ---11 YIJ.M Odaları Yön.", 
Md.l6. 
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Üyelik aiciatını c.idemeyen üyelerin listesi her mali yı

lın sonunda, oda tarafındem çıkart;ılarak, zamanında ödenrn.eyen 

ai da tlar genel hükümlere göre tahsil edilir • .A.ida t borcum.ı. ö

demeyenler, Genel Kurulda oy kullanuma~ilar, oda organlarına 

seçilemezler(269). 

Oda bütçesinden her türlü harcama, Yönetim Kurulu .:Baş

kanı veya Ba~kan Yardımcısı ile Oda Sekreterinin, (Oda Sekre

terinin bulunmadığı hallerde muhasip üyenin) müşterek irr..zala

rıyla yapılır. Yönetim Kurulnun önerisi üzerine, Genel Kurul

ca tespit edilen miktar kadar harcama ilk taplantıda Yönetim 

Kuruluı1un onayına sunulmak şartıyla Oda Sekreteri tarafından 

re'sen yapılır. 

Her odada, meslek mensuplarının kaydedildiği bir "mes

lek mesubu üye kütüğü" ile mesleği fiilen icra edeceklerin ya

zıldığı bir "çalışanlar listesi" tutulur. Aşağıdaki hallerde 

meslek mensubunun adı çalı9anlar listesinden silinir. 

a) Meslek mensubunun, faaliyette bulunmayacağını yazılı 

bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış ol::nLsı, 

b) Çalışma bürosunun oda bölgesi dı:::;ına nakledilmiş bu

lunması, 

c) Yasaya göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara 

çarptırıL~ış olması, 

d) Mesleğe giriş şart1ai':mın sonradan kaybedilmiş olması, 

e) Ruhsatnamenin verilmemesini gerektiren durumların 

sonradan tesbit edilmesi, 

Yukarıdaki durumlara göre çalışanlar listesinden çıka

rılması kesinler;;en meslek mensubu, o tarihten itibaren mesleki 

faaliyette bulv.namaz. 

( 269) "SMMM Odaları Yönetmeliği", Md. 34. ---"YMM Odaları Yön.'', 
Md.34. 



-149-

!]ürkiye.'de bugtin, ilki 3 Ocak 1990'da kurulmuş olan, 

65 adet serbest muhasebeci mali müşavir odası bulunmakta ve 

bu odalara yakla:7ık 30.000 üye kayıtlı durumdadır. Yine Ocak 

199l'e kadar 6 yeminli mali müşavir odası kurulmuş olup,. üye 

sayısı 2.000 civarındadır. Ülkemizde, yaklaşık olarak 9.000 

SM, 7.500 SMI~iM, 500 YMM mesleği fiilen yürütmektedir. 

Bugüne kadar, "Batman-Siir Stiil'IThH Odası" adıyl • ., sad•ce 

bir adet bölge odası kurulmuş olup, diğer odalar kuruldukları 

ilin adıyla anılmaktadırlar{270). 

4. Türkiye· Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Ye

minli Mali Müşavirler Odaları Birliği 

a) Birliğin Kuruluşu, Ni.teliği ve- Faali;vet Alanı 

Bütün SMMM. va YMM adalarının katılacağı, 11T-ürkiye, SMMM ve. 

YMM Odaları Birliği .. 15 Eylül 1990 günü Ankara '·da kurulmuştur. 

Birlik, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde 

bir meslek kuruluşııd.ur. 

Birlik organları, kuruluş amaçları ve Meslek Yasası•nda 

belirtilenler dışında hiç. bir faaliyette bulunamaz. Meslekle 

ilgili oJ.mayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez, s.i.

yasetle uğraşamazlar. Aksine hareke.t edildiği takdirde yarg:ı:.. 

yolu açıktır. 

Birliğin yetki ve smrumluluk sınırları ile çalışma ko

nuları, çıkarılan yönetmelikle düzenlenmiştir(271). Birlik 

(270) sayısal bilgiler, 29 Ocak 1991 günü, merkezi Ankara'da 
bul~e.n Birlik kayıtlarından alınmıştır·. 

(271) "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği", R.G, S; 20545. 
'TI;ll.6.1990, (Bu yönetmeli~in 37. maddesinde, değişikhk 
yapcr:lerak 205.72' sayli. ve 2. 7.1990 tarihli Resmi Gazete' de 
yayınlanmı<;ıtır. 
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yesinde ilk mesleğe giri$ sınavları, 30 Ka::n.n/ 2 Aralık 

1990 tarihleri arasında gerçekleştirilmi:::~tir. Bunun yanıııd.a 

oir de, standart belirleme çalıçm:alarını yürütmek üzere, Bir-

lik bünyesinde "Muhasebe Standartları Komisyonu" olw_şturı:lmu.]-

tur. :Bu komisyonda; Birlik temsilcilerinin yanısıra bialiye ve 

Gümrük Bakanlıt:;ı, Uni versite ler, Sermaye Piyasası Kurulu, Türk 

Standartları Enstitüsü, ile Kamu ve Özel sektörden üyeler bu

lunm.aktadır(272.). 

Mesleğin kurulmasında ve sağlıklı bir :;;el{ilde yürütül

mesinde Birlik, odalarla birlikte önemli fonksiyonlar üstlen

miştir. Mesleğin disiplin altına alınması, üyeler arasında da

yanışmanın ve bilgi akışının sağla:rı .... 11ası, uygulama ve e ği tim u

yumunun sağlanmas~da Birliğin büyük etkisi olacaktır. Henüz 

kuruluş aşamasında .olmasına rağmen, bu etki hissedilmeye baş
başlamıştır. 

Meslek Yasa' sının 29. ve Birlik' Yönetmeliğinin 1. mad-

desine göre, Birlik a~ağıdaki işleri yapmakla görevlendirilmişti 

a. Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, 

b. Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, 

düzen ve g&le-neklerini koruınak, 

c. Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere gö

rüş bildirmek, 

d. Odalar arasında çıkacak mesleki a.nla:~c;mazlıkları ke

sin olarak çözümlernek ve uyulr:ıası zorunlı~ meslek ku-

rallarını belirlemek, 

e. Meslek Yasası'na dayanarak çıkarılacak yönetmelikl-e

ri hazırlamak, 

(272.) Bu bilgiler, 29.1.1991 günü yanılan gi:irü~me yo.luyla Bir
lik Sekreterliği'nden alır~ıştır. 
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f. Ulusal ve uluslararası mesleki kurulu0lara üye olmak, 

toplantılara katılmak, 

g. Kanunlar ve Bakanııkça verileeele diğer r:;:::ı·evl ·:::r'i 

mak ve mesleki konularda resmi :nako.mlara bilgi ve 

görüş verrnek. 

Yukarıda sayılan işle'\üeri ~yerine getirmekle soru.nlu 

tutulan Birlik, mesleğin idare rnerkezirıi olu?turmaktadır. 

b) Birliğin Organları 

Odalarda olduğu gibi, Birlik için de dört ayrı kurul 

öngörübnüştür. Bunlar; Genel Kurul ile YönetDn, Disiplin ve 

Denetleme Kurul larıdır( 27 .3). 

I. Birlik Genel Kurulu 

Genel Kurul, odaların üyeleri arasından seçil~n temsil

cilerden oluşur. Her oda, üyelerinin yirrnibeşte biri oranında 

temsilci ile aynı oranda yedek temsilci seçer. Temsilciler, her 

odanın olağ:l..n genel kurulunda, iki .~rıl için seçilir. Aynı gö

reve tekrar seçilinebilir.~ 

Birlik Genel Kurulu, her yıl EYlül ayında, Yönetim Ku

rulu Ba~kanının daveti üzerine toplanır.•Toplantılarırı günü, 

yeri, saati ve gündemi toplantı tarihiden en az yirmi gün ön

ce, tirajı yüzbinin Uzerinde bir guzete 'ile ilan edilir ve ay

rıca taahhütlü bir mektupla delegelere bildirilir. 

Genel Kurul toplantıları iiye tam sayısı:ıın salt çoğun

luğu ile gerçekle~ ir ve hazır· bulunanların salt çoğunlut~;u ile 

( 27 3) "A.dı ·G·eç·en Yas~", Md. 31, __,,Birlik Yönetrneli~d', l;;id.lü 
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karar verilir. İlk toplantıda çoğuxıluk sağlanamazsa ikincisin

de çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya kat ılan ter.ısil ci 

sayısı, Birlik Yönetinı, Disiplin ve Denetleme kurulları asıl 

üye sayılanm:n iki katından az olamaz. 

II. Birlik Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulu üyeleri arasın<;an 

iki yıl için seçilen, dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden kurulur. 

Bunların 5:' i Th'.IM, 2 'si SMr.ıM ve 2' si SM olnı.alıdır( 27 4). Yeterli 

Yd bulunmadığı takdirde, boşluk Slli1IM' lerden tamamlanır. Yöne

tim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Genel Kurul toplantılarına ka

tılmak ve oy kullanmak hakkına sahiptir~ 

' ' Birliğin hukuki temsilcisi olan Yönetim Kurulu Baskanı 

yeminli mali müşavirler arasından seçilir! Ayrıce. Kurul üyeleri 

arasından bir başkan yardımcısı, sekreter ile bir muhasip üye 

seçilir. 

Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı tarafından doğrudan ya 

da üyelerden en az ikisinin, görüşme konusunu taşıyan yazılı 

isteği üzerine toplantıya çağrılır. YönetiL.11 Kurült< salt çoğu..ıı

lukla toplanır ve karar verir. Birlik Başkanı ve Yönetim Kunı -

lu üyeleri, ilgili oldukları konuların görüşülmesine katılamaz

lar. Yazılı çağrıya rağmen, ardı ardına üç olagan toplantıya, 

özürsüz olarak ka tılma:ran üye, Yönetim Kurulu kararıyla isti

fa etmiş sayılır(275). 

(274) "Adı Geçen Yasa", Md.35, -"Birlik Yönetmeliği", Md.21. 

(275) "Birlik Yönetmeliği•, Md.)0-31. 
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Meslek Yasası'nın 36. ve Birlik Yönetmeliğinin 23. mad

delerinde, Birlik Yönetim Kurulu'na a~ağıdaki sorumluluklar 

yükleruniştir. 

a. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, 

b. Birlik adına mali ve ayni tasarruf yetkisini kullLn

mak, 

c. Bütçeyi yapmak ve uygul~ak, 

d. Odalarca belirlenen kayıt ücretleri ve yıllık aidat

ıara ilişkin listeyi Maliye ve G. Bakanlığı'nın o

nayına sunmak, 

e. Odaların görüşÜlfü almak suretiyle hazırlayacağı as

gari ücret tarifelerini Bakanlık onayına sunmak, 

f. Meslek sınavlarını düzenlemek, 

g. Meslek mensuplarının ruhsa tlarını ve Y1fM 1 lerin mü

hürlerini vermek, 

h. Yasa ve yönetmeliklerle verilen diğer işleri yapmak, 

ı. Meslek standartlarını geliştirmek, meslek mensupla

rının eğitimini sağlamak için seminerler düzenlemek, 

kurslar açmak, 

j. Mesleki çalışma komiteleri oluştıırmak ve bunların ça

lışmalarından elde edilen sonuçları odalar kanalıyla 

meslek mensuplarına duyurmak, 

k. Meslek mensuplarının mesleki çalısmalarını yürütmede 

yardımcı olmak, mesleki bilgi alı:;ıverişi:ni sa~;ıamak 

üzere Birlik merkezinde Bilgisayar ağını kurmak, 

Görüldüğü gibi Birlik Yönetim Kurulu'nun sorumluluk a

lanı oldukça geniş tutulmuştur. S.orumluluklarına uygun olarak 

yetki sınırları da genişletilerek, Bakanlık gözetiminin etki

si azaltıl:nalıd.ır. 
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III. Birlik Disiplin Kurulu 

Disiplin Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasınJan iki yıl 

için seçilen, beş asıl ve be0 yeci.ek üyeden oluşur. Asıl üyele

rin üçünün yeminli mali müşavir olması zorunludur. Kurul, ken

di üyeleri arasından bir başkan bir başkan yardımcısı seçer. 

Birlik ~~;1~~ Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu'na seçilemez

ler(276). Birlik i~n Kurulu, üye tam sayısının salt ço-
... J) c.:: r' }i))\../'·, 

ğunluğu ile toplanır ve karar verir. Kurul, oda disiplin kurul-

larına karşı yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak

la görevlidir. Bu kararlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın ona

yı ile kesinleşir. 

IV. Birlik Denetleme Kurulu 

Denetleme Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl 

için seçilen, biri. yeminl~ mali müşavir, ikisi serbest muhaoo

beci mali müşavir olmak üzere üç üyeden oluşur. Ayrıca üç ye

dek üye seçilir. 

Yönetim Karulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, Denetleme 

Kuruluna seçilemezler. Denetçiler, Birlik YönetL~ Kurulu top

lantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. 

Denetleme Kurulu, Birliğin işlem ve hesaplarını denet

lemek ve bu konuda Genel Kurula rapor vermekle görevlidir(277). 

Birliğe dahil odaların gelir.bütçelerinden en az %15 pay 

(276) "Adı Geçen Yasa", Md.38, - "Btrlik Yönetmeliği", Md.34, 

(277) "Birlik Yönetmeli~i", Md.40. 
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Birlige ait mal gelirleri, RWısatname ücretleri, Yu mühür 

ücretleri ile genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağış 

ve yardımlar Birliğin gelirlerini oluşturmaktadır(278). 

Birlik hizmetlerinin yürU.ti.ilmesi ile ilgili hü.küm.ler, 

daha önce odalar için yapılan açıklmaalard.s.n farklı değildir 

(279). 

5. Oda ve Birlik Organlarının Seçı~i ve Denetimi 

Odalar ve Birlik organları ile ilgili seçimler, gizli 

oy açık tasnif esaslarına göre, yargı gözetiminde gerçekleş

tirilir. 

Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az onbeş 

gün önce, oda ve Birlik seçimleri için üyeleri belirleyen lis

teler, toplantının gündemi, yeri, zamanı ve çoğunluk sağlanama

dığı takdirde yapılacak ikinci toplantı ile ilgili hususları be

lirten (üç nüsha} yazı ile o yerin ilçe a.eçim kurulu ... başkanı-

na sunulur. Listede adı bulunmayan meslek mensubu seçimler-

de oy kullanamaz. Seçimlerin bir pazar günü yapılması sağla

nır(280). 

İl~n süresi içinele yapılan i tirazlar hakim tarafından 

incelenir ve iki gün içinde kesin karara bağlanır. Kesinleşen 

listeler, odaya ve Birliğe gönderilir. 

(278) "Birlik Yönetmeli~i", Md.8. 

(279) "Adı Geçen Yasa", Md.40, -"Birlik Yönetmeli[;i", hld,.42-43 
-"SMJ.ıiM ve YM1l Odaları Yönetmelikleri11 , Md. 22. 

(280) "Birlik Yönetmeli~i~, Md.6l. 
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İlan süresi içinde yapılan i tirazlar hakim. ta.rafından 

incelenir ve iki gün içinde kesin karara baglmıır. Kesinleşen 

listeler, o cia ;ıra ve Birliğe gönderilir. 

Hakim, kamu görevlileri ya c.a aday olmayan üyeler ara

sından bir ba9kan ve iki üyedgn olu0an "Seçim Sandık Kuruluunu 

belirler. Seçimin yürütülmesi bu kurula aittir. Dörtyüzden faz

la üye bulunan yerlerde her dörtyüz kişi için ayrı bir sandık 

bulunur.ve ayrı bir ku:rul oluşturulur. 

Seçimin sonuçlan'1lasından iki gün içinc.e yapılacak iti

razlar, hakim tarafınaan aynı gün karara baglanır ve kesin so

nuçlar açıklanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu ba~kanı ve üyelerine 

karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi 

cezalandırılır. 

Seçim giderleri ilgili odalar ve Birlik tarafından kar

şılanır .. 

Oda ve Birlik organlarının görevlerini, yasa hükümlerine 

uygun olarak yapıp yapmadıkl&rını ve mali işlemlerini, yönet

melikle belirleyeceği esaslara göre fualiye ve Gümrük Bakanlığı 

denetlerneye yetkilidir(281). 

Odaları ve Birliği te:·::silen uluslararası toplantı ve 

kongralere katılmak da .Maliye ve Gü.-rnrük Bakanlıgı'nın izinini 

gerektirmektedir. 

Mesle~_;;in örgütlenmesi ile ilgili böli..iıııü tamamlamac:.an 

öıce geçiş dönemindeki uygulamaya da kı:-mca de~~inmek istiyo

ruz. Yasa'nın 50. ve geçici 4. me.ddelerine dayanarak, Maliye 

(281) 11Adı Geçen Yasa", Md.41. 
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ve Gümrük Bakanı' nın meslekle ilgili çe:::d tl i kurumlarC:.an seç

tit;i (biri başkan, biri ba:7kan yardımcısı) on üyeden oluşan 
11 Geçici Kurul", Birliğin kuruluşuna kaöar geçen süre içinde 

Birlik ve odaların fonksiyonlarını üstleTh~iştir. 

Bir y~netmelikle düzenlenen ve geçiş d~ne~inde mesle~in 

kurulmasına yarıiımcı olan Geçici Kurı_;_l ile Sınav ve Değerlen

dirme Komisyonlarının görevleri, Birliğin kurulu:.:; tarihi olan 

15 E:'Jlül 1990 "da sona ermi~tir. Bu tarihten i itibaren sınav ile 

ilgili çalışmaları, Birlik bünyesinde kuruldu (2'si Birlik tem

silcisi, 3'ü YÖK temsilcisi ve 2'si Maliye ve Gümrük Bakanlı

ğı'nı temsilen) 7 kişilik Sınav Komisyonu yürütmektedir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE IYIUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK EGİTİMİ 

I- MESLEKİ EGİTİM GEREGİ VE EGİTİM KURUMLARI 

A- Mesleki Eğitimin Gerekliliei 

Eğitim denildisinde ilk akla gelen; eğitim-öğretim ku

rumları, yani okullar olur. Oysa eğitimin sadece okul ile sı

nırlı kalmadığı da hemen herkes tarafından kabul edilir. 

Genel olarak eğitimin iki amacı üzerinde durulur. Bun

lardan birincisi; kişinin zihni eelişınesini sağlamak, duyuş

düşünüş bakımından topluma uyumlu ve yararlı insan yetiştir

mek, ikincisi ise; kişinin bedensel yeteneklerini geliştirme

sine fırsat. sa.ğlayara.k, bir meslek edinınesi için gerekli bil

gi ve d.eneyimi kazandırma.ktır( 282). 

İlk ve orta öğretim kurumla.rı, eğitimin birinci işle

vini yerine getirmek üzere; kişilere genel kültür bilgilerini 

( 282) Mehnıet Ali AKTUGLU, "Eğitim ve Öğretim ile Muhasebe Kav
ramları Arasın<Ja Bir Söylesi ve Türkiye'de Muhasebe Eği
timinin Önem Kazanması'', D .E.Ü. İ. İ. B. F. DERGİSİ, Y .ı, 
S.3, Kasım 1983, s.20. 
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verirken, mesleki orta ve yüksek öğretim kurumları ise; ülke

nin ihtiyacı olan meslek elemanl~,rını .yetiştirmektedir. 

Muhasebe mesleğinin bir ihtiyaç olarru{ ortaya çıkma

sıyla birlikte, bu mesleği yürütecek kişilerin e~itimi önem 

kazanmış, bu amaçla 19. yi.i.zyılın ba.s:larınci.an i tibaren, mesleki 

eğitim-öğretime yer veren okullar açılmaya başlanmı§tır. 

Işletme yönetiminde, muhasebe bilgilerinin bir karar 

aracı olarak kullanılınaya başlanmasıyla, muhasebeden daha 

sistemli, ayrıntılı ve teknik bilgiler beklenmiş, bu alanda 

eğitim ve deneyima sahip kişilere gereksinim artmıştır. 

İşletmelerin büyümeleri, bir işin degişik aşamalarını 

gerçekleştiren gruplar haline ya da farklı iş alanlarına hi

tab eden işrketler haline gelmeleri hatta uluslararası düzey

de faaliyette bulunmaları, muhasebeden beklenen bilginin nite

liğini ve kapsamını değiştirmiştir(283). 

Gelişen işletmecilik anlayışının ve ekonomik gerekıe

rin etkisiyle, tek ki§i işletmeleri ile şahıs ya da aile ti

pi ortaklıkların yetersiz kalması sunucu işletmeler, finans

man ihtiyacını karşılamak amacıyla finans piyasalarına girmiş

ler, buralardan kaynak temin edebilmek için de doğru ve gü

venilir finanse.l bilgileri muJıasebe servisinden almak ve bu 

bilgileri uzman kişilerin onayından geçirerek açıklamak gere

ğini duyrnu§'lardır. Böyle bir gereksinimi karşılamak üzere hem 

doğru, geç~rli, zamanlı, kısacası yararlı bilgi üretecek ki-

(283) Fevzi SÜRIY1ELİ, "ÇokUluslu Şirketlerdeki Fi.nansa.l Bilei 
Gereksinimi ve Muhasebe Eğitimine Getirdiği Sorumluluk
lar", Eskisehir A.ü.i.İ.B.F. DEii.GİSİ, C.II, S.l, Ocak - -1984, s.l44. 
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şilere hem de üretilen bilginin doğrultık ve c<j.i.venilirliE;ini 

tarafsız bir tutumla aras:tırıp, sonucu ortaya koyabilecek 

kisilere ihtiyaç duyulmuştur. 

Üte yandan geli~'tirilen ver;::i sistemlerinin i.;-i a . .ı:ıla

$ılıp uygulanabilinesi, bir taraftan devletin vergi kcı,ybının 

en aza indirilmesi, dit_;er teraftan işlet:cıelerin ( ycı .. ,1 .. lı~ uy

gulamalar sonucu olusabilecek) zarar ve cezalara :karşı koru

nabilmesi için meslek kurallarını ve mevzuatı iyi bilen ve 

değişiklikleri takibedebilen kişilere gereksinim artmıştır. 

Muhasebeden beklenen fonksiyonun sağlıklı biçimde ye

rine getirilebilmesi, ana.liz tekniklerinin doi;ru uy,ı:ıu.la.nabil

mesi, geli~en kayıt, raporlama ve cenetim çalışmalarının ek

siksiz yerine getirilebil~esi, sağlıklı ve yeterli belge dü

zeninin kurulabilmesi, teknolojik kolaylıkların mu...ııasebeye 

uygulanabilmesi, öz ellikle bilgisaya.rla.rdan muh&.sebe uygula

malarında ve denetiminde yararlanılabilmesi, bu konulc:..rda ye

terli bilgi donanımına sahip olmayı gerektirmektedir. 

Kısacası, bugün muhasebeden beklenen işlevlerin yerine 

getirilebilmesi, bütün taraflar için aynı s-eyleri ifade eden, 

standart bilgilerin üretilebilınesi ve bu bilgilerin e-erekli 

yerlerde kullanılabilmesi için muhasebecilik ve mali müşa

virlik e{;i timi gereklidir, hatta zorunludur. 



<ll :z:lr-cm· t 1" ~ . ·H .!.lCe:.re ıse.ı.erı 
8 8 

~ ~ llaliye Meslek Liseleri 
''-' 

}>----
o :o 

' 

4 

r:1eslek Yül::sek Okull2rı 

ÖN Lİ SAN S 

• Fc:Y.:ül tel er, 4 Yıllık Y.O. 

LİSANS 

~ 
E n s t i t ü ı e r 

YüKSEK Lİ SAN S 
DOKTORA 

ci2er yükseköi)•eth kurmnlaJ 
rından ~ezun olu~ ıleılı bı-

li~ dallerında yüksek lisans 
yapanlar d&.hil 

J 
s T A J 

( ST,::iı:ffii, YLThl yanında 2 yıl) 

~ 
s I N A V (Ara. ve 

SiılMM Sınavı Yeterlik) 

+ 
SMMM Ruhsat ı 

SER:ıST .. -

Fiilen lO yıl Serbest 
hlı_ı_:_'lesebeci :fuali W:ü§cı.VirlH: 

S I N A V 
YiriM Sınavı 

YMM Ruhsatı 

YE M İ N 

YI%: İN Lİ MALİ MU~ A VİR 

ŞEKİL 1 

.. 
E 

1 ı;:_ 

i 

1 ' 

" 

----

s T A J • ı 2 Yıl 4 Yıl 
6 Yıl 

(SMMM vanında) 

+ 
Serbest l;lu:üc. f:\ e b e c il il: 

TI·oJ1S8.tı 

ı 
SERBEST ~JHASEBECI 



-162-

B- 'I'ürkiye 'de 1.1uhasebe Eğitimi Veren Kuru:nlar 

Bu bölümde, bazı istatistiki bilgilerden de yararla

narak ':2ürkiye 'de muhasebe elsi ti~i veren orta dereceli (lise 

ö"iizeyindeki) okullar ile yükseköğreti:n kurumları (üniversi

teler) incelenmiş ve ~evcut etitim-öğretim sistemi ortaya. 

konulmc . .ycı çalısıl.nıştır. 

ı. Orta Dereceli Okulla~da Eğitim 

Bu böUL'11cie, inceleme alanımız ı Ticaret Liseleri olu§

turrnaktadır. Türkiye'de 1933 yılında Ankara'da kurulcın ilk 

Ticaret Lisesini 1935'te İzmir, 1938'de İstanbul ve 1940'lı 

yıllardan itibaren diğer illerde kurulan okullar izlemiştir. 

1970'li yılla.rdan itibaren de sayıları hızla çogal:nış, günü

nüzde 214' e ulaşmıştır. 

Ayrıca, 1984-85 döneminde .Ankara, İstanbul(2) ve İzmir' 

de, 1987-88 döneıninde Kocaeli' de oLmak üzere 5 adet Akşam Ti

caret Lisesi ve 1989-90 döneminde de, İstanbul, İzmir ve İçel' 

de 3 adet Anadolu Dış Ticaret Lisesi kurulmuştur. Bu okullar

la ileili sayısal bilgileri içeren bir tablo, bu kısmın so

nlli"l.da verilmiştir( 284). 

Ticaret Liseleri ders programı incelendiginde, ders

lerin üç ana grupta toplandığı görülmektedir. Bunlar; Genel 

(284) Bu kısımda; büyük ölçüde, T.C. Milli Zğitim Bakanlığı' 
nca 1990 yılında Ankara'da yayınlanan Ticaret Liseleri 
Öğretim Programlexı'ndan ve Afyon Ticaret Lisesi meslek 
dersi öğretmenleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen 
bileilerden yc~arlanılmıştır. 
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Bilgi Dersleri, ıvıeslek Dersleri ve Eeceri Dersleri 'nden oluş

maktadır. 

Genel Bile:i Dersleri; Toplam 40 saatlik haftalık prog

ram içinde, birinci sınıfta 19 saat(% 47,5), ikinci ve üçün

cü sınıfla.rds. ise 10 saat (% 25) 'lik bir yer tutmaktadır. Du 

grupta yer alan Yabancı Dil Dersleri üç yıllık toplam olan 

120 saatlik -pr ogra.m içerisinde, 10 saatle ( ~~ 8) en çok paya 

sahip bulunmaktadır. 

Meslek Dersleri; Birinci sınıfta Turizm, Ticaret lYia

tematiği ve Halkla İlişkiler 2 'şer se.at, Bilgisa;;rnr 3, Dak

tilografi 4 ve Muhasebe Teknikleri 8 saat olarak u,yeule..nma.k

tadır. İkinci sınıftçq Ekonomi, Daktilografi ve Muhasebe Tek

nikleri (Sadece Muhasebe Bölümünde) 2'şer saattir. Üçüncü 

sınıfta ise, Maliye ve Hukuk dersleri her bölümde 2'şer saat, 

Muhasebe Teknikleri (Yalnız ~luhasebe Bölümünde) 2 saat olarak 

uygulanmaktadır. Ayrıca her bölümde (Bankacılik, Kooperatif

çilik gibi) ilgili meslek dersleri 2'şer saat okutulmakta.dır. 

Mesleki uye;ule.rna derslerinden oluşan Beceri Dersleri 

ise, 2. ve 3. sınıflarda 40 saatlik toplam içinde 24 saatlik 

(% 60) bir yer tutmaktadır. 

Konurnuzla. ilgisi bakımından ayrıntılı olarak inceledi

ğimiz "Muhasebe Teknikleri'' ders i, birinci sını fta bütün bö

lümlerde, 2. ve 3. sınıflarda ise, sadece muhasebe bölümünde 

okutulmaktadır. 

Muhasebe Teknikleri dersi kapsamında, birinci sınıfta; 

Genel olarak tica.ret ve tacir ile ilgili bilgiler, Ticaret, 

Vergi ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili bilgiler, Muhase

bede kullanılan belgeler ve kayıt yöntemleri ile defterler, 
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hesap ka.vrarnı, mali tablolar, mizanlar, dönem s onu işlemleri 

ve envanter bilgileri ile beyannamelerin düzenlenmesine iliı:;;

kin bil~iler verilmektedir. 

İkinci sınıftc-q :::;irketler .Muhasebe~ü (şahıs ve sermaye 

şirketlerine ilişkin, kuruluş, sermG.ye degişiklikleri, k§..r-za

rar dağıtımı ve tasfiye ile ilgili işlemler yanında koopera

tif muhasebesi) konuları işlenmektedir. Ayrıca iş akışı, ev

rak dosyalarna, arşivleme, haberleı§me ve ra.porla.ma ile ilgili 

bilgiler verilmektedir. 

Üçüncü sınıfta; M:aliyet Muhasebesi (maliyet kavramı, 

maliyet sapta.ma yöntemleri, maliyet kontrolü, işçilik, genel 

imalat giderleri, bütçeleme, amortismanlsr, iş akışı ve ve

rimlilik) ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

Ayrıca "Banka.cılık Bölü."nü''nde 2. ve 3. sınıflarda oku

tula.11. "Banka.cılık Teknikleri 11 prograrnında benke. muhasebesi 

ile ilgili bilgilere yer verilirken, "Kooperatifçilik Bölü

mü"nde okutula.n ttKooperatifçilik Bilgileri ve Muhasebesi" 

programında da kooperatifçilik ile ilgili muhasebe bilgileri 

a.yrıntılı olarak işlen.ııekteC.ir. 

Yukarıda değinilen üç bölüm dışında kalan bölümlerde 

ise 2. ve 3. sınıflarda. hiç muhasebe dersi okutulmamakta., sa

dece birinci sınıfta okutulan haftalık 8 saatlik muhasebe 

programı ile yetinilmekteüir. 

iVIuhasebe Bölümü"nde 2. ve 3. sınıflarda, l'ih.L'ıasebG ~-'ek

nikleri programında teorik olar8k işlenen konular üzerinde, 

bir işyerinde haftalık 24 saat fiili çalışma halinde "Muha

sebe Uygulamcısı Programı" gerçekleştirilmektedir. Bu program, 

ilgili lisenin meslek öğretmenleri ve lviilli Eğitim Bakanlığı 
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müfettişleri ~özetiminde yürütülmektedir. 

Ulu..."ıasebe bölümü dışındaki böhl.mlerde de, kendi konu

larında, e.ynı şekilete uygulama programları yürütülmektedir. 

'Bu durumda, irluhasebe böl0.;nlerinCi.e verilen eği tirnin ye

terliliği tcırtısıılırken, diğer böli.imlerden mezun olanların 

mesleği :yi.i..rütebilecek ::-ıi telilde bil~iye sahi) olduklarını 

söylemek mümkü."l olmamaktadır. Bu bölü.'TI.lerden :nezun oluo da 

mesleğe girenlerin başarısı, staj, kurs gibi mezuniyet son

rası çalış:naların kal i tesine bağlı olacaktır. 

Meslek Yasası'nın 5/B maddesinde Ticaret Liseleri ya

nında birde, "··· maliye meslek liselerinden mezun olanlar, 

staj şartını yerine getirmiş olmalerı halinde, sınav şartı 

aranmaksızın sadece serbest muhasebeci ünvanı ile çztlışırlar" 

denilmektedir. Bunlar için Ci.e staj süresi 6 yıldır. 

Türkiye'de Cumhuriyet öncesinden devralınan ve 1924' 

te yeniden düzenlenerek (Maliye Bakanlığı'na bağlı ola.rak) 

öğretim yapan iki adet "Maliye Meslek Lisesi" bulunmaktadır. 

Ankara'daki lisede 195, İzmir'dekinde 240 öğrenci öğrenim gör

mektedir. 

Eğitim-öğretim süresi 3 yıl olan bu okullarda dersler, 

vergi ağırlıklıdır. Uygulama dersleri de vergicilik ve bilgi

sayar ile ileilioir. Programda muhasebeyle ilgili olarak sa.

dece; Ticaret Muhasebesi ve Devlet Muhasebesi dersleri yer· 

almaktadıı--(285). 

(285) Bu bilgiler, 29.1.1991 günü yapılan goruşme yoluyla, 
Ankara'daki Maliye Meslek TJisesi Müdürlüğünden alınmış
tır. 
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2. Üniversitelerde Eğitim, 

Üniversiteler; fakülte, yüksek okul, enstitü gi.bi bi

rimleri bünyesinde toplayan idari nitelikteki kurtunlardır. 

Üniversitelerde, ülke gereksinimine bağlı olarak, ara ve üst 

düzey yönetim kademelerine eleman yetiştirmek amaçlanır. 

"Üniversitelerde Eğitim" başlığı altında, sırasıyla 

iki yıllık (önlisans) eğitim kurumları olan meslek yüksek o

kulları ve dört yıllık (lisans): eğitimi veren İşletme, İkti

sat, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fa

külteleri iıe liaansüstü eğitim veren Sosyal Bilimler Enstitü

leri incelenmiştir. 

a)ı önlisans Seviyesindeki Eğitim 

önlisansr iki yıllık yüksek öğrenimi ifade etmektedir. 

Bu, aynı amaçla kurulmuş iki yıllık yüksek okullarda tamamla

nabileceği gibi daha uzun süreli fakülte ya da yüksek okulla

rın ilk iki yılını okumak suretiyle de olabilmektedir. 

Meslek yüksek okulları 1975 yılından itibaren Ülkemiz

de kurulmaya ve ı977'den itibaren de mezttn vermeye başlamış

tır( 286). 

(286) Recep PEKDEMİR, ·~eslek Yüksek Okulları ve Bu Okullarda 
Okutulan Muhasebe Derslerinin ~~", İ.Ü. MUHASEBE 
ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, S.43-44, Şubat-Mayıs 1986, s.55. 
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Meslek yüksek okullarında uyeula.nan programlar, ülke

miz in ara eleman (teknik er) ihtiyacını kar ş ılamak amacıyla., 

özellikle (elektrik, elektronik, makina, inşact gibi) teknik 

konularda yo§;unla~makta.dır. Bunun yanında, muhasebe, işletme, 

turizm, bilgisayar gibi bölümler ö.e her geçen gün artarele ö

nem kazanmaktadır. 

Meslek yüksek okulları, ülke ekonomisinde etkinlik ve 

verimlilitin sağlanmasında zaman tasarrufu ve uygulama kolay

lığı bakımından bilhassa gelişmekte olan ülkelerde rağbet gör

mekte, çeşitli yollarla desteklenmektedir. 

Türkiye 'de "Meslek Yasası"nın yti.rürlüğe girmesiyle,. 

serbest muhasebeci yetiştirilmesi bakımından meslek yüksek 

okulları özel bir önem kazanmıı;ıtır. Bu kurumların, üstlendik

leri fonksiyonu gerektiği biçimde yerine getirebilmeleri için, 

meslekte gereksinim duyulan bilgileri verebilecek eğitim-öğ

retim programlarını uygulamaları gerekmektedir. 

1990-91 Lönemi başında çeşitli yüksek okul, fakülte ve 

enstitülere, tezimizle ilgili ol&.rak bir anket uygulanmıştır 

(287). Üniversitelerdeki muhasebe eğitimi ile ilgili açıklama

lar sırasında zaman zaman bu anket sonuçlarından yararlanıl

mıştır. Değişik üniversitelerin bünyesinde bulunan 9 adet Mes

lek Yüksek Okulu (MYO) 'na. anket formu görderilmiş, bunların 

8'inden cevap alınmıştır. Ancak bunlBrın 4'ünde (teknik bö

lümler olması nedeniyle) rmıhasebe dersi okutulmamakta.dır. Di

ğer dört yüksek okulun üçünde "Muhasebe", birinde ise "Bilgi-

(287) .Anket ile ileili deterlendirme sonuçları bölüm sonunda, 
tablolar halinde, ek olarak verilmiştir. 
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sayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" ile "Turizm" böli.Lıı

leri bulunmaktadır. 

Muhasebe bölümlerinin ikisinde hemen hemen aynı prog

ram uygulanırken, diğer muhasebe bölümünde önemli farklılık

lar görül:nektedir. Haftalık ders saati üzerincen iki yıllık 

zaman içerisinde, okutulan toplam muha.sebe dersi 39 ile 25 

saı:it arasında değişmektedir. Toplam içerisinde Genel lVluhase

be ve Uygulama dersleri 1o46 ile 7~32 arasında değişirken, Ma

liyet Muhasebesi %13 civarındadır. Dieer muhasebe dersleri; 

Şirketler Muh., Banka Muh., Muhasebe Organizasyo:cıu, I:ıJ:uhasebe 

Denetimi, Iıluhasebede Bilgisayar Uygulamaları gibi adlar taşı

maktadır. 

Turizm bölümünde, iki yıllık süre içerisinde toplam 23 

saatlik muhasebe <iersi yer almaktadır. Bunu..rı 9 saati (%39) 

Genel Muhasebe, 5 saati ( 0,:~22) Envanter ve Bilanç o, 5 saati 

(1a22) Maliyet Muhasebesi, 4 saati (;n?) Konaklama İşletmele

ri .M:uha.sebesidir. 

Bilgisayarlı Muhasebe bölümünae ise, yalnız 16 saat 

muhasebe dersi okutulmaktadır. Bu da Genel Muhasebe (6 saat), 

Envanter (5 saat) ve maliyet Muhasebesi (5 saat)'nden oluş

maktadır. 

Kısacası, meslek yüksek okullarının muhasebe bölU.ınle

rinden mezun olan kişi, Genel J'i[uhasebe dışında en çok beş mu

hasebe dersini dönemlik olarak ve haftada 2 ile 5 saat arasın

da okuJnuş olmaktadır. Uye;ulama ise, çoğu zaman mümkün olamamak

tadır. Genel d.uhasebe dersinin içeriği ise, kuruma veya öı§,Te

tim görevlisine göre değişebilmektedir. 
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b) Lisans Seviyesindeki Eğitim 

Lisans eğitimi, dört yıllık yüksek eğitim-öğretimi i

fade etmektedir. Ülkemizde, üniversitelere bağlı olarak kuru

lan fakülteler bu işlevi yerine getirmektedir. 

Muhasebe eğitimi, gerek dünyada gerekse ülkemizde bel

li aşamalardan geçerek bugünkü kimliğine kavuşmuştur. Günü

müzde de yaygın uygulama alanı bulan biçimiyle, muhasebe e

ğitiminin işletmecilik eğitimiyle ba~ladığı ve onun bir pax- .. 

çası olarak gelişme olanağı bulduğu kabul edilmektedir. 

İşletmecilik, önceleri ekonomi bilimi içerisinde yer 

alırken, zamanla ekonomi içinde özel bir bilim konusu durumu

na gelmiş, günümüzde ise ba.ğımsız bir bilim dalı hüviyetini 

kazanmıştır(288). 

Sistematik bir yaklaşımla mu.Jıasebenin; işletmenin bir 

fonksiyonu olarak görülmesi, muhasebe eğitiminin de işletme

cilik eğitimi ile birlikte düşünülmesine neden olmuştur. An

cak, gerek işletmecilik anlayışında gerekse diğer çevre bi

limlerinde meydana gelen gelişmelerin de etkisiyle, muhase

benin çok yönlü ve etkin fonksiyonlar _üstlenmesi, bsı.~lı ba

şına muhasebe eğitiminin gereğini açıkça ortaya koymuştur. 

Ülkemizde, "Meslek Yasası ''yla getirilen düzenlemeler

le hem muhasebecilik hem de mali müşavirlik için lisans eği

timi adeta zorunlu hale getirilmiştir. Dolayısıyla, yıllar 

önce başlamış olan "muhasebe bölümleri hatta muhasebe fakül-

(288) İnal Cem AŞKUN, "Türkiye'de İşletmecilik Öğretimi ve 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki 
Gelişmeler'', ESK.I.T.İ.A. DERGİSİ, (50.Yıl özel Sayısı) 
Ekim 1973, s.15. 

-----------
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teleri kurulmalı" şeklindeki tartışmalar, da.he. ciddi ve ger

çekçi düşüncelerle yeniden gündeme gel~iştir. 

Ülkemizde muhasebe eğitiminin gelişimi ara~tırıldığın

da ilk adJ.mın 1883 yılında İstanbul'da kurulan "Hamidiye Yük

sek Ticaret lVIektebi"yle atılmış oldugu görül.a.ektedir(289). 

Bu dönemde, Cunhuriyete kadB.r genellikle Fransızca olarak o

kutulan muhasebe dersleri, Genel Muhasebe çerçevesinde kal

mıştır. Eti,itimde Fransız etkisi 1926 yılına kadar sürmüştür. 

Bu tarihten itibaren kabul edilen "Ticaret Kanunu''nun da 

etkisiyle Alman Hukuku'nun etkisine girilmi~, 1960'tan son

ra ise İngiliz-Amerikan etkisinde kalınmıştır(290). 

Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen ülkemiz koşul

larına uygun bir eğitim-öğretim sisteminin kurulamamış olması, 

günümüzde de pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Mevcut 

olumsuzlukları en aza indirmek ve gelişmelere ayak uydurmak 

arzusuyla, yükseköğretimda zaman zaman değişiklikler yapıl

mış, gerek hukuki açıdan gerekse eğitim-öğretim konul8rı (ders 

programları) açısından yeni düzenlemelere gidilmiştir. 

1959 yılında çıkarılan kanunla düzenlenen "İktisadi ve 

Ticari İlimler Akademileri", muhasebe eğitiminin gelişmesinde 

önemli rol oynamıştır. 1982 yılında getirilen düzenleme ile 
~ 

de akao.emiler fakül telere dönüşt'li.rülmüştür • .Muhasebe eğitimi 

açısında.n ele alındığında bu dönemde, "İktisadi ve İdari Bi

limler Fakülteleri" önemli bir yer tutmaktadır. 

(289) O.Fikret ARKUN, "Ekonomi Alanında Muhasebe Mesleğinin 
Yeri ve önemi", İST.İ.T.İ.DERGİSİ, S.l, İste.nbul 1973, 
s.20. 

(290) Mehmet YAZICI, "İktisadi ve Ticeri İlimler Akademileri
nin Öğretim Programları Sorunu ve Çözümü", İST.İ.T.i. 
DERGİSİ, S.2, İstanbul 1973, s.464. 
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Günümüzde lisans düzeyinde muhasebe egitimi; İşletme, 

İktisat, Siyasal Bileiler, İktisadi ve İdE:.ri Bilimler fskül

telerinin İ~letme, İktisEJ.t ve Maliye bölümlerinde verilmek

tedir. Karııu Yönetimi, Hukuk gibi bölümlerde ise muhasebe e

ğitimi verildiğini söylemek mümkün değildir. 

U ygulamış oldugumuz anket s onuçlarından yararlanarak 

da konuys. açıklık getirmek mümkündür. Anket formu gönderilen 

22 adet İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (İİBF)nin 15' 

inden, değişik isimlerdeki 10 fakültenin de 5 tanesinden ce

vap alınmıştır. 

Cevap alın5n beş fakülteden biri olan Ankara Üniversi

tesi Hukuk Fakültesi'nde hiç muhasebe dersine yer verilmezken, 

Dicle Üniversitesi Hukuk .Fak'J.ltesi'nde sadece bir dönemde, 

haftada bir saat Genel Muhasebe okutulmaktadır. 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde toplam 34 

saat muhasebe dersi okutulmakta, bunun f40'ını Genel Muhasebe, 

%30'unu Devlet Muhasebesi oluşturmaktadır. Diğer dersler ise, 

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi ile Muhasebe Sistemleri olmok

tadır. 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi'nde toplam 

43 saat muhasebe dersi okutulmakta, bunun yalnızca %9 •unu Ge

nel Muhasebe oluşturmaktadır. En fazla yer tutan dersler ise, 

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi ile Muhasebe Sistemleri olmak

tadır. 

Anadolu Üniversitesi Açıkö~Tetim Fakültesi'nin İş İda

resi bölümünde her yıl bir muhasebe dersi okutulurken, İktisat 

bölümünde yalnızca ı. ve 2. sınıflarda. muhasebe derslerine yer 

verilme-ktedir. 25 • er dakiks.lık televizyon programları esas a-
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lındığında 28 haftalık program boyunca., her yıl yaklaşık 16 

ders saatine karşılık muhasebe dersi okutulnaktadır. iş İda

resi bölümünde toplam 64, İktisat bölümünde ise 32 saate kar

şılık olan bu dersler; Genel Muhasebe, lliıvanter ve Şirketler, 

Maliyet ve Yönetin, Denetim ve Analiz olmak üzere dengeli 

bir şekilde dağıtılmıştır. Ayrıca TV programıarına ek olarak, 

"Akademik Danışmanlık'' adı altında yaklaşık 24 hafta süreyle 

(haftada ikişer saat) verilen yüzyüze eğitim-öğretim de ila

ve edildiğinde, haftalık muhasebe ders saatleri toplamı İş 

İdaresi Böla~ünde; 256, İktisat Bölümünde 128 saate ulasmakta

dır. Diğer fakülte ya da bölümlere göre çok daha yüklü bir 

muhasebe programı izleyen "İş İdaresi Bölümü" mezu...""'l.larının, 

Birlik tarafından aday ole.ra.k ke.bul edilmemesi de ilginç bir 

durumdur. 

İktisadi ve İdari Bilimler fe.kültelerind.e okutulan mu

hasebe dersleri bölüm bazında ele alınarak (İşletme, İktisat, 

Maliye ve Kamu Yönetimi bölümleri) incelenmiştir. 

Ankatimize cevap veren fakülteler arasında işletme bö

lümü bulunan 14 fakültede çok farklı sonuçle.rla karşılaşıl

mıştır. Bu fakültelerde muhasebe dersleri toplamı, 16 ile 51 

saat arasında değişirken, ders adı seçimi ve ders programla

rı (içerik) bakımınd.an da bUyük farklılıklar görülmektedir. 

örneğin bir fakültede Genel Muhasebe 4 saat okutulurken, bir 

başkasında 14 saat akutulmakta, birinde Denetim ve Analiz 

dersleri 2'şer saat seçimlik ders iken, diğerinde 6'şar saat 

zorunlu desler olarak okutulmakta, birinde Maliyet Muhasebe

si hiç okutulmazken bir başkasında 6 saat okutulmaktadır. Ya 

da bir fakültede Şirketler Muhasebesi ikinci sınıfta, başka. 

bir fakültede dördüncü sınıfta okutulabilmektedir. 
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Genel bir değerlendirme yapıldığında İİBF'nde okutulan 

muhasebe dersleri içinde, Genel Muhasebe %25'lik bir payla, 

her fakültede okutulms.ktadır. Maliyet 11uhasebesi ise, toplam 

içerisinde %17,5'luk bir yer tutmakta ve fakülteler exasında 

dönem ve ders saati bakımından en istikrarlı ders olare.k gö

rülmeküedir. En değişken dersler ise, Muhasebe Sistemleri ve 

Organizasyonu ile Bankacılık, Muhasebe Teorileri gibi ihti

sas dersleri olmaktadır. 

İktisat bölümü bulunan 6 fakültede Genel Muhasebe or

tak ders durumunda olup, ~~laxdan birinde sadece Genel Mu

hasebe, bir başkasında Genel Muhasebe yanında Maliyet Muha

sebesi seçimlik ders olarak okutulmaktadır. Muhasebe dersleri 

toplamı, haftalık olarak 7 ile 23 arasında değişirken, top

lam içinde Genel Muhasebe %50'lik bir yer tutmaktadır. 

Maliye bölümü bulunan 4 fakültede ise, muhasebe ders

leri toplamı 9 ile 29 arasında değişmektedir. Bütün maliye 

bölümlerinde okutulan Genel Muhasebe %25, ~ı1aliyet Mu...}_tasebesi 

ise %15 ağırlıkta bulunmaktadır. Diğer dersler genellikle, 

Envanter, Şirketler, Denetim ve Analiz olmaktadır. 

Kamu Yönetimi bölümü incelenen 3 fakültenin birinde 

sadece 4 saat Genel Muhasebe, diğerinde sadece 6 saat Genel 

M:uhc;,sebe ve Uçü.ncüsiJ.nde ise 8 saat Genel Muhasebeyle birlik

te 3 saat Envanter ve Bilanço okutulmaktadır. 

Kuşkusuz bu derslerin, meslek elemanı yetiştirilmesi 

açısından yeterliliğini tartışabilmek için, derslerin işleniş 

taxzı ve içerik (işlenen konular) hakkında da yeterli bilgiye 

sahip olmak gerekmektedir. Anca~, açıkça görülebilenbir ger

çek var ki; aynı adı taşıyan bölümler arasında, hatta aynı ü

ni versitenin f&.rklı fakültelerindeki bölümler e.rasında dahi 
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önemli ayrılıklar mevcuttur. 

Bu durumda, sadece işletme ve maliye bölümü bulunan 

bazı fakültelerde verilen muhasebe egitiminin yeterli ola

bileceğini, diğer bölümlerden mezun olan adayların ise, ek

siklerinin anca.k staj, se:niner, kurs gibi çalış:nalsrla tamam

l~~asının gerekeceğini söylemek mümkündür. 

c) Lisansüstü Eğitimi 

Lisansüstü eğitimi, dört yıllık yüksek öğrenimden son

ra uyüksek Lisa.l'ls", "Doktora" gibi adlar altında yapılan uz

manlık çalışmalarını kapsamaktadır. 

Lisansüstü eğitimde, belli konular üzerinde ayrıntılı 

olarak araştırma ve incelemeler yapılare~, bilimsel katkı sağ

lama amacı güdülür. Muhasebe uzmanlığı açısın<laı1. konuya bakıl

dığında, mesleğin gelişmesini sağlayacak, meslek mensupla

rının çalışma koşullarını kolayla!§tıracak, pratik çözüm öne

rileri üretmek önem kaz~~aktadır. 

Mesleğe giriş bakımından lisansüstü eğitim, meslek a

daylarına herhangi bir avantaj sağlamazken, başka konularda 

lisans düzeyinde eğitim görüp de ilgili dallarda (işletme, 

muha.sebe, iktisat, maliye v. b.) yüksek lisans yapanlar için 

büyt.L'I<;: kolaylıklar sağlamaktadır. 

Anketimizle ilgili olarak 10 enstitüye gönderilen form

lardan sadece bir tanesine cevap alınabil:niştir. Bu nede:nle 

karşılaştırma ve yoru.m olanağı bulunamamıştır. Belki şu ka

darını söylemek mümkün olacaktır; Muhasebecilik mesletini yü

rütebilmek için lisansüstü eğitimi çok gerekli de~;~ildir, an

cak di,~er dallardan lisans mezunu olup da meslege aday olcı.n-
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ların lisansüstü öğrenimini mutlaka muhasebe dalında yapma.

ları gereklidir. Çünkü 'muhasebe' dışındaki yüksek lisans ve

ya doktora çalışmalarında en fazla bir ya da iki muhasebe 

dersi yer almakta olup, bunlar da tamamen uzmanlık s.lenına 

yönelik (ihtisas dersi) durumundadır. 

Aday meslek mensubunun, mesleğini sağlıklı biçimde ic

ra edebilmesi için en a.z bilgi düzeyine sahip olma.sı gereği ve 

mesleki gelişmenin sağlanabilmesi için yukaxıdaki önerimizin 

dikkate alınması gerekir. 
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TABLO 3 

FAKÜLTELERDE fılf._j'HAt.bBE I:ERSLERİ DAGILil\li 

İ .İ .B .FJU:::.tL~ELEF.İ Gen. el Env. Şirket. Maliy. Yön. rl1uh. ll ali 11uh.Sis • Ver&i Bank s. TDIJS İhtisas 

( İfLSTr.~E BöLüi.ü) f:lu.."lı.. Bil. IJuh. Mu.h. Muh. Den. Analiz ve Ort;. hluh. I.Iuh. r.::uh. t'Iuh. 
TOPLAM 

ANAnOLU ÜNV. (ESK) 4 4 3 4 3 3 3 3 - - 4 3 34 

(K'jTAHYA) 4 4 4 4 3 3 3 3 - 4 3 35 ~ -
ATAT:J'r.X IDlV. 6 - 3 3 3 - 3 - - - - - 18 

ÇUKTIR OVA jNV. 6 - 3 6 - - - - - - - 3 18 

r~K'JZEl'I/jL ÜNV. 9 3 2 6 3 3(S 2(S) - 2(S - - 3
m. s3r 

36 

EPCİl'"ES :tıv. 6 - 3 6 - 3 - - 3 - - . -~Mu~. 
21 

GAZİ Th.fV. (A11K) 8 3 4 6 6 6 6 3 3 
Ileri 'l"eo 51 - - ~u4.J · 3 

GAZİ :iNV. (BOL'J) 8 - 3 6 3(S 3 - - - J(S - - . 26 

EACETTEPE ÜNV. 14 - - 6 - 3 - - - - - - 23 

İN)NiJ ÜNV. 8 3 3 6 6 3 - - - - - - 29 

KAF.:.ADE~Ü2 TBEITİK 4 3 4 6 2 4 2 - - - - - 25 

ODTD 8 - - - 4 4 - - - - - - 16 

S:';L~'JY. fjr;v. (KONYA) 8 3 4 6 6 6 6 - - - - - 39 

SEL::ill':' tJNV. {IÜG!:·L:) 8 3 3 6 3 3 3 - 3 2 ı - - 34 

1 
' 

: 

9 ı 
ı 

1 TJI'LAI,1 101 \ ~ r 39 71 42 44 28 8 8 ı 8 21 405 
.~o ~ 

Y:.~zde ~ 9,6 17,5 10,3 10,7 2, 2 1 2 
! 

2 1 25 i 6,::-ı 7 2 1 
5,2 ıoo 

(S): Seçimlil: Dersler 



TABLO 3/sh.2. 

JArJLTZL:::::::-:.I"S i.rJH.ASL::.E.::; DJZE::L=:;Lİ DA•}IL .. L:I 

i.i.r.?A~~~2LZRİ Ge :ı e 1 Env. C"". ı...- ..ı.. I:1ali~;et !'.1ulı. i.ls.li Banka Devlet ~.Iuh. İ:;; lem. ._ ır".e v. . TOPLA::l 
(İ~~TİSAT BÖLÜMÜ) :.1ı..lh. E il. I.fu.'ı. ı.Julı. I'en. Analiz ~itL'rı • r.'Iu.'ı. (Se:niner) 

AHAI'OLLJ ']ITV. (3SK) 4 4 3 3 - - - - - 14 

CJJI~JE OVA Ü:NV. 7 - - - - - - - - 7 

GAZİ ÜNV. ( A:IE) 6 - - - - 3 3 - -- 12 

EAC3':'TEPE ÜHV. 6 - - 3(S) - - - - - 9 

KAEA.I:3NİZ TEDTE Ü. ll - - 4 3 -. - - - 18 

S'3Vj'UK (::o:rYA) 8 3 - 6 6 - . - ··- - 23 
i 

TOPL.Al1 42 7 3 16 9 t61 3 - - 83 

Yüzde ~ 50,6 8,4 3,6 19,2 ll 3,6 100 

1 

(MALİYE BÖLTİ.:Ü) 
A?IAI''JLLJ ÜNV. (SSK) 4 4 3 3: 4 4 - - - 22 

(A?YON) 4 4 -1 4 
"""' 

4 4 - - 6 29 

GAZİ HNV. (ANK) 6 3 3 3 - 3 - 2 - 20 

EACZTTEPS ttNV. 6 ~ - 3 - - - - - 9 

TOPL~1 20 ll 9 13 8 ll - 2 6 80 

Tuzde f. 25 14 11,5 15 10 14 2,5 8 100 

(KaJU Y0NETİI.1İ) 
GAZ İ ~TNV. ( A:TK) 4 - - - - - -- - - 4 

HACZTTEPE 7İNV. 6 - - - - - - - - 6 

S3LÇ'JK ÜNV. (KONYA) ~ 3 - - - - - - - 11 

T •JPL./\!:1 18 J - - - - - ı - - 2.:t: 

Tıizd e % 85. ,8 14,2 ıoo 

----



1'Al3LO 3/sh.3. 

L•'ALÜ.L1'.8L:CIWE l'.'l'JHAf,lmB D2IiSLClÜ I:LG ILIMI 

•'e ··el' Env. ~.irket ·ı L'fc-;,,ıiyet _Yön. jl\luh. Hr-1 . ı •T l C•. c-ll ı l ı v,·, ' , \.;r .,l. 
> ~t~l, r; •·~U l .. ~~_., , 1~V • (; v ~J. ~- l 

L'lll:·ı. Liı. 1·.luh. r.1uh. ı.tLüı. Den. A:t1c.ı.ı ].~ V e Or c_,. loıUlı. u~Uıl. 

11; O.P L.Alu 

!ANADOLD ÜNV. (AÖF)x 
(I. c r· rAr-•c- -;- ) 

~ -· cD.J.l 

( İLTİ~'Nr) 

ı6 ı6 ı6 

ı 
ı6 ' -

ı6 ı6 - - ' -
ô4 

32 
:r· TJ. re· 1-,·_ırıı: ·: ı 'Gl r.--
, • . • ~ J..J- J; l J L, .ı. u·. • 

( I. c_·_ Ll>'rnr rp) 
.... .._.J.l.. ,ı.ll_J ı4 - - 6 2 ı - - ı 2 lO 34 

GA7İ iNV. ~Z[L~'İ 
lr.ı0.L·i-ı1-ır· r•rr 1l"A_T~'TL'f1 ,.,c)·J.-~ ll.!. -.I iJ. .. ~'·_ı ...... U1--

4 - 4 9 4 ı 2 4 ı ı2 4 43 

~İ CL 'E ttNV. 
-'J~,--Jır 'G' A :·:ey· Lrr: ... ,.~~ -:-.... _. - ~ ... .tL-. _._ .•.Jl- .l ı - - - - ı - 1 - ' - . - - ı 

1'0i)LATI 5ı 16 20 23 ı4 lO ı2 ı ıLJ- ı l() ı Li- 174 

2J 9' ;: ıı,::ı ı3,4 
l'ı , .. 

7' ı 1 
D 

1 
5, cj 1 . rı o 5,d . , (_ 

1 

y1_1k~:~ C e ~v l·';:) 

x: Açıköğretim Fakültesi'nde d.ersler yıllık olarak okutulmakta olup tablodaki rakamlar yalnızca TV 

pro,c;ramlarındaki süreyi göstermektedir. Buna ek olarak, İş İdaresi Bölümünde toplam; 192 saat, 
İktisat Bölümünde ise; 96 saat Akademik Danışmanlık(~yüze eğitim-öğretim) verilmektedir. 

ı 
ı 

i 
1 
r 
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TABLO 4 

. l1ESLEK YÜKSEK OI:ULL.ARI MUHASEBE DERSLERİ JJAG ILILU 

Okrll Adı/Ders Acı Genel Muh.Uyg.ı Env. ·Şirket.· Muh.Sis. Maliy. Muh. Banka Tur. iz m r.iuh •. ' de Muh.Günc. 
TOPLAM I.1uh. Bil. Muh. ve Org. Muh. ]Jen. Muh. MUh. Bilcisa. Sorunlar1 

A.Ü .~FYON MYO 14 4 - 4 5 5 3 4 - - - 39 (r.T'JHAS.L:BE) 

s 1 AY(" EHiR T~Yo 
38 • • :...~ J. :.. ··-. 14 4 - 4 4 5 3 4 - - -( I'!'"JHASEEE) 

b. Ü. EALITESİE 6 - 2 4 2 4 - - 2 3 2 25 
.:YO ( !·.ı:"JEASEP:S) 

b ·· 11~yo • U. EUES.A -·~ 9 5 5 4 23 ( T'"JRİZlıl) - - - - - - -
:FİLGİSAYLLLI MU. 6 5 5 16 

ırrırnt ı:JYGL ) - - - - - - - -re ı.; .. : .... u.:l ... r- 4.. • 

TOPLAiii 49 8 12 12 ll 24 '" 8 6 3 2 141 o 

Y"uzde % 34,8 5,6 8,5 8,5 8 17 4,2 5,8 Li '2 2 1,4 100 



II- STAJ İLE İLGİLİ DÖZENL~lliLER 

A- Stajın Gerekliliği 

Bir mesleği icra edebilmek için, onun bütün incelikle

rini öğrenmek, hukuki ve teknik yönlerini bilmek gerekmekte

dir. Öğrenmenin bir yolu da; o konuda gerekli bilgi ve dene

yima sahip, ehliyetli kişilerin gözetiminde, duyarak, görerek, 

fiilen çalışmakt~. Bu aynı zamanda, öğrenmeyle birlikte kişi

nin deneyim kazanmasına da yardımcı olur. 

Eğitim kurı.unlcıxınde, ya. da çeşitli yollarla edinilen 

bilginin, uygulanabilmesi, hayata geçirilebilmesi bakımınd~~ 

bir ön çalışma (deneme) niteliği taşıyan staj çalı~masının, 

mesleğin sağlıklı biçimde yUrütülebilmesi için gerekli oldu

ğu kadar, bu çalışmanın gerektiği biçimde yerine getirilmesi 

de önem taşımaktadır. 

Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci ma.li mUşa

virlerin, ao.B,y :neslek mensubu olarak yetiştirilmeleri ve mes

leğe hazırlanmaları için staj programlarını, staj sürelerini 

ve uygu.lan<::tcak değerlendirme yöntemleriyle diğer hususlaxı 

düzenleyen bir yönetmelik yayınlanmıştır(291). 

(291) "Serbest Muhasebecilik, Serbest Mulıasebeci .Mali Müşavir
lik Başvuru ve Staj Yönetmeliti", R.G. S;20352, T;24.ll. 
1989:. 
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Adı geçen yönetmelikte nstajın amacı, mesleki disiplin, 

bilgi ve yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmektir" şek

linde belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda staj ile(292); 

a) Meslet~:in gerektirdigi ahlaki nitelikleri ve dayanış

ınayı yerleştirmek, 

b) İlgili mevzuatı ve uygu.lamasını doğru ve etkili bi

ç_1mde öğretmek ve mesleki bilgileri geliştirmek, 

c) Yabancı dil ve bilgisayar eğitimine imk!n sağlamak, 

d) Meslekte standartıaşmayı temin etmek hedeflenmekte

dir. 

Aday meslek mensuplarının kendilerini geliştirmelerine 

de imk!n sağlayacak olan staj, meslek gruplarının yapısına gö

re ayrı ayrı düzenlenip, bilfiil çalışmayı gerektirmektedir. 

Adayın, meslek mensubu olabilmesi için de stajın başarıyla ta

mamlanmış olması gerekmektedir. 

(292) nstaj Yönetmeliği", Md.6. 
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B- Stajla İlgili Uyul;:ıe.sı Gerekli Kurallar ve Stajın Uygu

lanması 

ı. Staja Kabul Şartları ve Staj Süreleri 

Serbest muhasebecilik ve serbest muhasebeci mali müşa

virlik stajına başlayabilmek için, Meslek Yasası'nın 4. ve 5. 

maddelerinde belirtilen (daha önce "Meslek Ünvanıarının Kaza

nılması" ile ilgili böH.tmde incelediğimiz) "genel şartlar"ın 

ve ö~enim şartının yerine getiril~iş ol~ası gerekmektedir. 

Staj için aranan koşulları yerine getiren aday meslek 

mensubu, staj yapacağı ilin ya da bölgenin ilgili meslek oda

sına, aşağıda belirtilen belge ve bilgilerle başvurur(293); 

a) Yasa'nın aradığı şartlara uygunlu2u gösterir, oda 

tarafındal'l. belirlenen belgeler. 

b) Adayın hakkında, Yasa'nın disiplin ve ceza hükümleri

nin uygulanmadığ:ı.na dair belge. 

c) Yanında staj yapacağı meslek mensubunun muvAfakatı 

ya da meslek mensubunun oda tarafı.ndan belirlenı"'le

si talebi. 

d) Adayın ahlak durumu hakkında bile;i a.lınabilecek olan 

iki kişinin adı ve adresi. 

İlgili oda tarafından, staja başlayanlar için, "aday 

meslek mensubu kütüğü" tutulur. Serbest muhasebeciler ve ser

best muhasebeci ma.li müşavirler için ayrı ayrı tutulan bu ka

yıtlar, e .. dayın meslek mensubu olmasıyla kapatılır ve "meslek 

mensubu kütübiii''ne kayıt ye.pılır. 

(293) "Staj Yönetmeliği", Md.ll. 
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Lisans ve lisansüstü öğrenimliler için iki yıl süreli 

olan staj, önlisanslılar için dört yıldır. Ticaret ya da. M:ali

~re Meslek liselerinden mezun olanların ise; altı yıl staj 

yapnaları gerekmektedir. 

Aday meslek mensubunun; mücbir sebeplerle stajını dü

zenli sürdüremernesi halinde, ilgili oda yönetim kurulu kara

rıyla eksik süre tamamlattırılır. 

Meslek Yasası'nın 6. maddesine göre; 

a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili ola

rak çalışanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu 

hizmetinde geçen süreleri, 

b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasına göre def

ter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde 

birinci derece imza yetkisine sahip muhasebenin fi

ilen sevk ve idaresinden veya mali denetiminden so

rumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süxeleri, 

c) Hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacı

lık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında 

öğretim üyesi ya da görevlisi olarak çalışanların bu 

görevlerde geçen süreleri, staj süresinden sayılmak

tadır. 

İzinlerde ve sınavlarda geçen süreler ile "Odalar Bir

liği "tarafından onaylanacak programlara göre; yabancı <i il, bil

gisayar v.b. eğitimlerde geçen süreler de staj çalışmasında 

geçmiş süreler olarak kabul edilir(294). 

( 294) "Sta.j Yönetmeli[:i", Md. 8. 
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2. Staj Programı ve Uygulaması 

Stajın serbest muhasebecilik için; serbest muhasebeci 

mali mi.i~cı.vir yanında, serbest muhasebeci mali müE;avirlik için 

ise; serbest muhasebeci mali müşavir ya. da yeminli mali müşa

vir yanında yapılınıası gerekmektedir. Yanında staj yapılacak 

olan meslek mensubunun en az 3 yıllık deneyima sa.hip olması 

da gözönünde bulundurulur. 

Adaylar, aralarında akrabalJ.k ba.ğJ. bulunan meslek men

suplarJ. gözetiminde staj yapa~azlar. 

Ada.yın seçme hakkını kullanmadığJ. durumlarda, yanında 

staj yapılacak kişi, ilgili oda yönetim ku~ılunca (gerekirse 

giriş sJ.navıyla) belirlenebilir(295). 

Meslek gruplarına göre staj konuları ve çalışma prog

ramları, (yönetmelikle kurulması öngörülen) Staj Temel Eğitim 

Merkezi 'nce hazırlanıp, tektip olarak oda.la.ra. gönderilir. 

Staj programlarJ.nın, meslek mensuplarına duyurulması 

ve uygulanmasının denetimi, odaların sorı.ı.11luluğundadır. 

Staj progra.mları, her tam yıl için ayrı ayrı olmak ü

zere; aday meslek mensuplarınJ.n yarım gün e ği tim yarım gt'L."l 

uygulı:ıma yapmalarJ.nı sağlayacakbiçimde hazırlanır ve meslek 

mensubunun durumuna uygun değişiklikler de dikkate alınarak 

uygulanır. 

Staj için başvurular her yıl; Şubat, Haziran ve Eylül 

aylarında. yapılJ.r. Staj programları ise; Nisan, Ağustos ve 

Kasım aylarında başlatılır. 

(295) nstaj Yönetmeli~i", Md.l5. 
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Staj için başvuran ads.y listeleri, başvuruyu izleyen 

ayın ilk yedi günü içinde, odanın ilan tahtasında yedi gün 

süreyle ilan edilir. Odanın, adayı staja kabul etmeme kararı

na ksrşı, sırasıyla Birliğe ve Maliye Bakanlığı 'na i tirazda 

bulunulabilir. 

Stajın kesintisiz olarak yürütülmesi esastır. Zorunlu 

sebepler dışında, birdefada 15 günden veya toplsm olaTak 30 

günden fazla ara verenler, stajı bırakmış sayılırlar. 

"Staj sırasında; mesleğin icrasına ait tüm konuların 

aday meslek mensubuna gösterilaesi ve öğretilmesi esastır. A

day meslek mensubunun; mesleğin puantaj, revizyon, bilanço ve 

gelir tablosu analizi, raporlama teknikleri, mali analiz ve 

mali denetim gibi konulc·rda sistemli bir biçimde çalıştırıl

ması zorunludur"(296). 

Aday meslek mensubu, ilgili staj döneminin ilk on gü

nü içinde, staj çalışmasına başlamak zorundadır. Yanında staj 

yapılan meslek mensubu, adayın çalı~ınaya başladığını bir yazı 

ile ods,ya bildirir, bu yazı adayın dosyasında saklanır. 

Aday meslek mensubuna İş Kanunu'na göre izin kullan

dırılır. Ara yeterlik smavı ve odalsrs.rası nakil için ayrı

ca yedişer gün izin verilir. Adaylar, askerlik süresince üc

retsiz izinli sayılırlar. 

Staj süresince, aday meslek mensuplarına ücret ödenir 

ve geçici görevlendirilmeleri halinde yolluk giderleri karşı

lanır. 

(296) "Staj Yönetmeliği", Md.l6. 
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3. Stajın Değerlendirilmesi 

Serbest muhasebeci adayları için, iki yılda bir staj 

degerlendirme yoklamaları yanılır. Staj süresi 2 yılda.."! cı.z 

olanlarda bu değerlendirme, staj süresi s onunda ,yapılır. Staj 

yılı sonunda "Ara Yeterlik Sınavı''na giren adaylar için ayrı

ca yoklama yapılnaz. 

Staj değerlendirme yoklamalarında. adayla.rın, 100 üze

rinden 50 almaları gerekir. Elliden düşük not alanlara altı 

ay içinde bir degerlendirme hakkı daha tanınır. Aday bunda da 

başarılı olamaz sa staj yapmamış sayılır. 

Değerlendirme yoklamaları, ilgili oda tarafından oluş

turulan üç kişilik komisyonlarca yürütülür. 

Yanında staj yapılanmeslek mensupları; en az üç ay, en 

çok bir yıl sürdürülen staj süresi sonunda, a.day meslek men

supları hakkında gizli değerlendirme formla.rı{297) düzenler

ler ve adayın dosyasına konulmak üzere odaya gönderirler. 

4. Staj Temel Eeitim Merkezi (STEM) 

Staj programlarının hazırlanması, uygulanması ve denet

lenmesiyle sorumlu bir ''Staj Temel Eğitim Merkezi 11 kurulması 

öngöri.ilmüştür{298). Bu kurum, staj programlarının her yıl ye

nilenmesine, stajların düzenli ve disiplinli yapılmasına ve 

(297) "Değerlendirme Formu" örneği, Ek-3 olarak tezimizin so
nunda verilmiştir. 

(298) "Staj Yönetmeliği", Md.l8. 
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stajların denetle:nnıesine yönelik tedbirler haz ırla:ırarc:.k ode.

lara bildirir. Odalnr, bu önerileri dikkate alnak du.rumunda

dırlEr. 

ST~M, ~eslekteki son celi~~elerle ilcili yayımları ve 

meslek içi çalıS'malarıyla, adaylaı·ın sta.j çalış:nalarına yar

dımcı olacaktır. 

Meslek :nensu}Jlarının, mesle~~in yüri.i..tülmesinde uyrnaları 

gerekli disiplin esasları, aday meslek mensupları (stajyerler) 

için de geçerlidir. 

Staj Temel Ei~i ti~n !ıierkezi ku.rı.ılurıcaya kadar, bu i~ levi 

Birlik bünyesinC:e oluç:turulön "Staj Ko·.nitesi" ;:rürütmektedir. 

Staj süresi sonunda, aday ken.<li iste:.:;iyle görevden ay

rılmış sayılır. 

Stajın tamamlanınış sayılması içi:::ı, "Yeterlik Sınavı ''nda 

başarılı olmak gerekmektedir. 

Uygula.mada genellikle staj süresinin uzunlı..ı-2,undan .']E

kınılmaktadır. E,~;i tim sü.reci içerisinde görülen derslerin ko

nuları ve süreleri dikkate alınarak, bu soruna bir çöz"l.i...rn ge

tirilebilir. (Ügrencilere, yaz tatillerinde uyf.{Ularna çalış

maları yaT:Jtırılarak, bu çalı::.;:naların sta;ü.a...n sayıl.aası sağ

la:."labili:r!) 

Bu konudc.ki geli~' illeler de, ci.aha çok "O<ialür BirliEi ;ı 

nin çabalarına bağlı görU .. n:rı.ektedir. 



III- l;lESLEGE GİRİ~ VE YETERLİLİK SINAVLALI İLE İLG·İLİ 

DÜZ EHLE:IıiELER 

A- Sınavın Gerekliliği 

Belli bir amaç güdülerek, benzer nitelikteki işlerin 

(işlemlerin), belli kı.:ırallara göre düzenlenmesiyle olusturulan 

sistematik çalışmalar meslek olarak t&~~~lanabilir. Bir mesle

&in hukuki dayanağının olması ise, o faaliyet grubtmu.n bir 

meslek dalı olara~ gelişmesine zemin hazırlar. 

Serbest muhasebecilik ve muhasebe uzmanlığı (serbest 

ve yeminli mali müşavirlik) meslekleri, bugün ekonomik yön

den gelişmiş oldubru kabul edilen bir çok ülkede, yıllar önce 

hukuki düzenlemeye konı.ı. olmuş ve meslek standartları belirle

nerek, ınesleği yürütecek kişilerin bu standartla.ra uygunlı...lğu 

çesitli yollarla ( araçlı:>..rla) değerlendirilmiştir. Bu değerleme 

araçlarından bir tanesi de sınavla,rdır. 

Sınav, bileinin ölçülmesi yaiı.ınüE, bilgiyi kullanabil

me becerisinin belirlenmesi açısından da önem taşımaktadır. 

Mesleğe aday olan kişinin, eğitiminin devem ettirilmesi ge

reği ya da mesleği yürütebilecek yeterlikte olması konusun

da fikir elde edilmesini sağlar. 

Türkiye'de çok kısa süre önce bağımsız bir meslek ola

rak ks.bul edilen ve yasal düzenlemeye konu olım muhasebecilik 
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mesleği için ba.zı özellikler belirlenmiş ve sadece belirle

nen özellikleri te.şıyanların meslek mensubu olmalarını sağ

lamak e.macıyla, gerek bilgi ve deneyim kazanma aşamalarında 

gerekse bir ünvan altında yeterlilj-Bi belgelemek üzere mes

lek sınavlerı uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu amaçla, SMMM adaylarının staj süresince başarılı 

olmaları ve yeteriiliBin ölçülmesinde, öte yandan YMM aday

larının (10 yıllık SrmMM'likten sonra) yeterlilitinin ölçül

mesinde sınava tabi tutulmaları ve bu sınEvlarda. ba.şarılı ol

maları gerekli görülrrri.iş tUr ( 299) • 

Meslek mensubu olmanın özel şartlarının düzenlendiği, 

.Meslek Yasası 'nın 5. ve 9. ma.ddelerinde sta.jla birlikte sı

nav şartının da yerine getirilmiş olms.sı istenmektedir. Buna 

göre; Sl'YMM ve YMM olabilmek için ayrı ayrı sınavlardan geç

mek gerekmektedir. Serbest muhasebecilik için ise, staj yeter

li görülmüştür, ayrıca yeterlik sınavı aranmamıştır. 

Ayrıca geçiş döneminde aranan şartları ts.şıyanlar için 

de sına.v uygulanmamaktadır. 

(299) "Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci nali Mü~avir
ler ve Yeminli Mali Ivlüşavirler Sınav Komisyonlarının Ça
lışma Usulleri; Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkın
da Yönetmelik", Md.5, R.G. S;20288, T;20.9.1989. 
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B- Sınavlarla İlgili Düzenlemeler ve Uy~llama 

ı. Sınava Kabul Koşulla.rı 

Her meslek grubu için ayrı ayrı cüzenlenen sL-ıavla.ra 

girebilmek için, hers-eycien önce "meslek mensubu olabilmenin 

genel s: artları "nı taş ırnak gerekmektedir. 

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavına girebilmek 

için;"Hukuk, iktisat, maliye, işletme, mu..fıasebe, bankacılık, 

kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında (veya bunlara 

denk e ği tim veren yabancı) yü..l.cseköğretim kurumlarında.'1. lisans 

düzeyinde mezun olmak ya da diğer kurı..unlarda.n lisa.ns derece

si olup da, bu dallarda lisansüstü seviyesinde diplema almış 

olmak", ayrıca "staj amacıyla $i1:~mı veya TiıWI yanında iki yıl 

çalışmış olmak" gerekmektedir. 

Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için, "Tür

kiye genelinde mali denetim ya.pan kamu bankalarının müfettiş

leri ile ka.nunla.rı uyarınca vergi inceleme yetkisi almış o

lanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibc:ıren kamu 

kurum ve kurulu§larında sekiz yıllık hizmet süresini doldu

ra.l'l.lar ile ••• ;:,ıı..ıkarıda sayılan konularda en az sekiz yıl 

öğretim üyesi veya.görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için 

sınav şartı aranmamaktadır(300). Geçiş döneminde, bu süreler 

i..i.ç yıl olarak uygulanmaktadır( 301). 

(300) "Adı Geçen Yasa",, Md.5. 

(301} "Adı Geçen Yasa", Geçici Md.2/a. 
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Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, "genel ka

bul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri 

gereğince defterlerini tutan, bilanço, kAr-zarar tablosu ve 

beyannameleri ile di2er belgelerini dü.zenleyen" ve benzeri 

işleri bir işyerine bağlı olmaksız ın en a.z beş yıl süreyle 

yapmış olanlar, sınava tabi tutulmadan SivliılM ünvanı 8.loayc:• ha_l{ 

kazanmektadırlax(302). 

Kamu kuruluşlarının veya bilanço usulünde defter tutan 

özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece L~a 

yetkisine sahip olarak mu..lıa.sebenin fiilensevk ve idaresinden 

veya mali denetimindensorumlu olarak en az berş yıl çalı::_mış 

olanlar da aynı haktan yararlanmaktadır. 

Ancak geçiş döneminde uygulanan bu kola.ylıkla.rda.n yara:r 

lanabilmek için, Yasa'nın yürürlük taxihi olan l3.6.1989'da~ 

itibaren, Geçici 2. maddenin (a) ve {b) bentlerinden yarar

lananların altı ay, (c) bendinden yararlananların ise beş yıl 

içinde müracatta bulunmuş olmaları gerekmektedir. 

~serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini resmen dü 

zenlemniş ola.n yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin, 

T.C. tabi;retindeki SMMM için aranan nitelikleri teşımak ve kar

şılıklılık şartını yerine ge.tirmek suretiyle"sınav şartı aran

ınaksız ın, Maliye Bakaıı.lığı •nın teklifi ve Başbakan • ın on~'-Yl. i.

le bu mesleği yürütmelfırine imkan tanınmıştır(303). 

Yeminli mEüi ın.iJF~Hvirlik ·suıavına girebilmek için ise, 
" 

"en az on yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olma~{" 

(302) "Adı Geçen Yasa", Geçici Md.2 

(303) "Adı Geçenı. Yasa", Md.8. 
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gerekmektedir. Ancak, kanıml&.rı. uyarınca vergi inceleme yet

kisi almış olanların, bu yetkiyi aldıktan itibaren kamu ku

rum ve kuruluşl~rında geçen hizmet süreleri ile hukuk, ikti

sat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu ,;rönetiıni ve 

siyasal bilimler dallarındcı ö~Tetim Uyeliği veya görevliliği 

yapmış olanların, bu hizmetlerinde t:eçen süreleri S.MMM.'likte 

geçmiş süre olarak k~ bul edilmektedir( 304). Yasale.rı· uyarınca 

"vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlili.k sına.vı

nı vermiş ola.nla.rın, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu kurumla

rında geçen ya da ayrıldıktan sonra Muhasebe, Maliye, İşletme 

konularında geçen çalışma süreleri toplamı sekiz yıl olanlar 

ile yukarıda. sırala.nan konularda. profesör ünvanı almış olan

lardan" sınav şartı aranmaz. 

Ayrıca, "gerçek ve tü2:el kişilere ait işletmelerin, ge

nel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hüküm'!'"' 

leri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, k~-zarar tablosu 

ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek" gibi işle

ri, en az on iki yıl süreyle ve bir işyerine bağlı olmaksızın 

yapinlardan ve kamu kuruluşle.rının ya da bilEı.nço esasında def

ter tutan özel kuru.luşlı:ırın muhasebe birimlerinde birinci de

rece imza. yetkisine sahip olanlardan, son üç yıllık dönemde 

düzenledikleri beys.nna.nıelerle ilgili mükelleflerin bilı:ınçola

rının aktif toplamları yıllık ortalaması on ~ailyar lirayı a-

ş anlar sına.va ta.bi tutulaıa.ksızın yeminli mali mü?avir olmaya 

hak kaz an.'Ilakt ad ır 1 ar ( 3 O 5 ) • 

(304) "Adı Geçen Yasa", Md.9. 

(305) "Adı Geçen Yasa", Geçici iıid.3. 
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I'l[eslek Yasası 'nda belirtilen yasaklara uymak ve cezala

ra çsxptırılmEJmış ol:'lak de., meslek sınavıarına girebilmek için 

aranan şartlar s.rasında sayılmıştır. 

Buna göre, mesleğin konusunu oluşturan işleri bir i~'

yerine bağlı olmadan ve meslek onuruyla. ba.ğda~'acak biçimde 

yapmak (IYid. 45), "geçici olarak :nesleki faaliyetten alık oyma", 

"yeminli sıfatının ka.ldırılma.sı", "meslekten çıl~arman gibi 

disiplin cezalarına {Md.48) ya da mesleğin yürütülmesiyle 

ilgili "para ve hapis cezalarına"(Md.49) çexptırılmamış ol

mak gerekmektedir. 

Sınavlarda aranacak genel ve özel şartlar her sınav 

dolayısıyla yapılacak ilanlarda ayrıca belirtilir. 

2. Sınav İçin BaşVtrrular 

Meslek Yasası'na göre yapılması gereken sınavları yü

rü.tmek, Birlik Yönetim K~Alu'nQ~ görevleri arasında sayıl

mıştır( 306). 

"lVIüracaatlar; sınav günü ve yerini belirten i lana göre, 

Birlit;e dilekçe ile diğer belgeler eklenerek doğrudan veya 

taahhütlü mektupla'' yapılabilmektedir. 

Sınava girecek adayların, müracaat formuna ek olarak, 

a.sağıda.ki belgeleri de sınav komisyonlarına vermeleri gerek

mektedir( 307); 

a) İşte yeni başlamış olanlar hariç olmak üzere, vergi 

(306) "Adı Geçen Yasa", >ı1d.36/g. 

( 307) "Sına.v Yönetmeliği", Md. ll. 
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mükellefiyat tesis tarihiyle, affa uJ!;ramış olsa da

hi vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçla

rınde.:a. dola.yı hüküm giymiş olup almadığını gösterir 

belge, 

b) Sınava hangi yabancı dilden girileceğini gösterir 

belge (yalnız yeminli mali müşavirlik sınavı için 

aranır). 

c) Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak sabıka kaydı bel

gesi. 

d) Sınav komisyonlarınca gerekli görülen diğer belge

ler. 

Ayrıca, aoay meslek mensubunun dosyası; yanında staj 

yapılan meslek mensubunun kanaatini belirten, her yıl için 

ayrı ayrı düzenlenmiş değerlendirme formları, ilgili oda ve

ya değerlendirme komisyonundan temin edilerek sınav komisyon

larına gönderilir. 

3. Sınav Türleri ve Konuları 

Sınavlar; "Ara Yeterlilik Sınavı" ve "Yeterlilik Sına

vı" olmak iizere iki tür olmakta.dır(308). 

Yeterlilik Sınavı; serbest muhasebeci mali müşavirlik 

için iki yıllık staj sonunda, yeminli mali müşavirlik için i

se, en az on yıllık SlVI.MM'lik çalıı;:ması sonunda tüm konulardan 

ayrı ayrı olmak üzere ,yapılmaktadır. 

Sınav konuları, meslek gruplarına göre değişmektedir. 

Serbest muhasebeci mali mü~avirlik sınavındcı. konular altı 

grupta toplanmı~tır. Bunları yönetmelikte olduğu gibi, şöyle 

(308) "Sınav Yönetmeliği", Md.7. 
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sıralayabiliriz(309); 

1) Muhasebe ve İstatistik (Ticari :~iuhasebe ve Bila...Yl.ço, 

Ba'I'L.lca ve Sigorta. Muhasebesi, Mali~ret Muhasebesi, Şir

ketler Muhasebesi, Mali Te.blolar Analizi, Genel İs

tatistik), 

2) Genel Hukuk (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, tera

İflas Kanunu, Bankalar Kanunu) , 

3) Vergi Hukuku (Gelir Vergisi, Kurumlar Vereisi, Kat

ma Değer Vergisi, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakla

rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun), 

4) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 

5) Sosyal Güvenlik Hukuku (Sosyal Sigortalar I~anunu, 

Bağ-Kur Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu) , 

6) Denetim ve Raporlama. 

Burada hemen dikkati çeken ve düzeltilmesi gereken bir 

ourum var, o da; muhasebe ve ista.tistiğin aynı grupta ele alın

mış olmasıdır. istatistiğin ayrı bir konu olarak ele alınması 

ve muhasebe grubunun da "Envanter İşlemleri, Yönetim .Muhe.sebe

si ve Muhasebe Organizasyonu" konularına da yer verilecek bi

çimde zenginleştirilmesi gerekir. 

Denetim ve Raporlama grub1mda ise, iç kontrol, iç de

netim ve iç raporlfı.ma. gibi konule.ra da yer verilmesi uygun o

lace.ktır. Çünkü, SMiviM' ler in Cine ml i fonksiyonlarından b iris i 

de isletmelerin muhasebe sistemlerinin kurulması ve danısman-. ~ 

lık hizmetleri olmaktadır. 

(309) "Sınav YönetmeliQ;i", Md.l5/a. 
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Sli'IMM için iki ayrı sınavdan bahseô.ilcliği halde, sına.v 

konuları ayrılrnamı:;:, sadece "SMivThl sınavındaki konular" olarak 

genel bir sını:flama.ya gidilmiştir. Adayın "Ara Yeterlik Sına

vı "nda hane;i konulardan sorumlt1 tutulacağının da açıkca be

lirlenmesi eerekir. 

Yeminli mali müşavirlik sınavındaki konı.:lcı:r· ise şöyle 

belirlenmi~tir(310); 

1 

l) İktisat ve Maliye, (Genel İktisat, İsıetme İktisadı, 

Uluslararası İktisat, lllaliye Teorisi ve Politikası), 

2) Sermaye Piyasası .l'l'levzuatı ve Uygulaması, 

3) Türk ve Avrupa Toplulu~u Vergi Mevzuatı, 
• 4) Ihtisas Muhasebesi, (Banka ve Sigorta Muhcı.sebesi, 

Şirketler Muhasebesi, fı'Is.liyet Mı..ı.he.sebesi), 

5) Denetim, Raporlama ve Revizyon, 

6) Gü.ınrük Kanu..."l.u ve İdari Yargıla.'11a. Mevzuatı, 

7) Yabancı dil, (İngilizce, Fra..11.sızca, Alr,ıanca dille

rinden birincen yabancı dilden Türkçe'ye mali ko

nulard.a. çeviri biçiminde yapılır). 

Sınavlarda, Yönetim Politikaları, Karar Modelleri, Fi-

nanr~ü Yönetim gibi konul:;;.ra. yer verilmezken, İktisat konula-

rı ~e:ıiş tutulmuştur. İhtisas Muhasebesi içinde sayılan "Ma-
l 

liyet Muhasebesi" ile neyin kastedildiği açık değildir. Yaban-

cı dil grubu...'1.d.a sayılan üç yabancı dil hangi kritere göre be

lirlenmi~tir? Eğer denetim ve danışmanlık hizmetlerinde ge

rekli olacağı düşüncesiyle yabancı dil sınavı yapılacaksa 

bunun serbest bırakılma.sı, adayın istediği yabancı dilden 

(310) ''Sınav Yönetmeliği", Md.l5/b. 



-201-

sınava girmesinin sağlanması c1aha yararlı olacaktır. 

Staj çalışmalarında ve aday meslek mensubunun yetişti

rilmesiyle ilgili olarak, bilgisayar teknolojisinden yarar

lanılması ve bilgisc;.yarlı e ği tirnin üzerinde duruldut,'U halde, 

sınavlards. (özellikle bilgisa.yarlı denetin gibi) bile;i işlem 

konularına yer verilmemiş olması da bir eleştiri konusu ol

maktadır. 

4. Sınav Komisyonları ve Sınavların Yürütülmesi 

Değerlendirme ve yeterlik sınavları Birlik tarafından 

her yıl Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında ;rapılır. Sınav gün

leri ve yerleri, sıne.vdan en az bir ay önce E.esmi Gazete'de 

ve odals.rın ilan truıtala.rında. ilan edilir. Sınav için yapılan 

müracatlar Birlik tarafınds,n incelenerek, gerekli ni telikieri 

taşıyenıara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Sınava 

girebilmek için gerekli şartları ts.şımayanlara ise, durum bir 

ya.zıyla bildirilir. Sınavlara, ancak giriş belgesi olanlar 

ke.bul edilir ve yaz ılı sınavlarda. önceden belirlenmiş olan 

sorular sın~v yerinde, yetkililerin huzuruneta açılır. Sınav

larda, köşesi (isim ye~ılı yeri) kapanabilir ve mühürlenmiş 

özel k~ğıtlar kullanılır. Sınavlarda kopya çekenlerle, kopye 

teşebbüsünde bulunanlar hakkında tutanak tutularek, ilgilinin 

sınavı geçersiz sa.yılır ve bu kisiler bir C::aha meslek sınav

ıarına alınmazlar(3ll). 

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mc;li mü

savirlik sınavları 7 kişilik sınav komisyonu teırafından yEtpı

lır. Komisyon üyelerinin 2'si Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nı 

temsil ed er, 3 üye YÖK terafından teklif edilecek beş cı.da.y 

(311) "Sınav Yönetmelit:;i", Md.l6. 
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arasından, diğer 2 üye ise Birlikçe teklif edilecek dört aday 

arasından, ilialiye ve Gümrük Bakanı tarafından seçilir( 312). 

Sınav komisyonu üyeliklerine aday gösterileceklerin; 

hukuk, iktisat, maliye, :ınuhasebe, işletme, bankacılık ve i

dari bilimler dallarından lisans veya lisa.nsüstü sevi.yesinde 

mezun olmaları ve bu konularda. onbeş yıl çalıçmış ya. d.a bu 

kadax süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulu.11.!Ilala

rı gerekmektedir. 

Odalar ve Birlik orgenlarının kuruluşuna kadar geçen 

sürede, sınav komisyonu; ikisi üni ver si te öf,'retiin üyesi, biri 

I11ali;)re ve Gü.illrük Bakanlığı temsilcisi olmak üzere üç üyeden 

oluşturulmuştur( 313). Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından ge

rek görülmesi helinde birden çok sınav komisyonu kurulabil

mektedir. 

Ayrıca geçiş dönemindeki ba~vuruları kabul etmek ve 

sınava girecek adaylar hakkında inceleme yapmak üzere, Mali

ye ve Gümrük Bakanı'nın uygun gördüğü yerlerde, o ilde görev

li defterdar ya da vekilinin başkanlığında dört kişilik "De-

ğerlendirme Komisyonları" kurulmuştur. Odc:tların ktu'ulrrıcı.s ı ·~.re 

Birlik organlaxının teşekkülü ile bu komisyonlaxın fonksiyo

nunu odalar üstlenmiştir. Birlik tarafından dÜZenlenen ilk 

mesleki yeterlilik sınavları; 30 Kasım-2 Aralık 1990 taxihleri 

arasında Ankara'da yapılmıştır. 

Birlik tarafından hangi illerde yapılacağı belirlenen 

(312) "Adı Geçen Yasa", Md.?. 

( 313) "Serbest Muhasebecilik, Serbest I,Iuhasebeci lviali Müşavir
lik ve Yeminli Iriali Müşavirlik Geçici Kurulu ile Değer
lendirme ve Sınav Komisyonla.rının Kurulması ve Çalışma 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik", Md.ll, R.G. S;20196, 
T;l5.6.1989. 
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sınavlar, yine Birlik tcırefın(l E':-1. görevlendirilen yetkililerin 

denetim ve gözetiminde yürütülmektedir. 

Sı~av komisyonu üyeleri, sınavden yedi gün önce bir 

ara~fa gelerek sıns.v sorularını hazırla.r ve soru k~ğıtlarını 

imza ederler. 

Birlik, sınavların güvenlik içinde ye.pılma.sını sağla

makla görevlidir. 

Burada. bir de sınav komisyonlarının seçim yöntemi ile 

ilgili bir öneri getirmek istiyoruz. Sınav komisyonlerının Ma

liye ve Gü~ük Bakanlığı yerine meslek odaları Birliği tara

fından seçilmesinin, mesleğin ruhuna ve tarafsızlık ilkesine 

daha uygun düşeceği kanaatindeyiz. 

5. Değerlendirme ve Sınav Sonrası İşlemler 

Serbest muhasebeci mali mü§avirlik stajının birinci yı

lı sonunda ycı.pılan ara yeterlilik sına.vında 100 puan üzerinden 

alınan not ile staj sonunda, yanında staj yapılan meslek men

subu tarafından 100 puan üzerinden verilen yetişr.ae notu, de

ğerlendirme formu ile birlikte, yazılı olarak ilgili odaya 

bildirilir. 

Staj süresi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başa

rılı olmak için arana'l1."100 puan üzerinden 50 alma'te şartı••nı 

yerine getirmek koşuluyla, tüm puanları ayrı ayrı toplanarak 

aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu orta

lamanın 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. 

Durumları gere~i, ara yeterlik sın~vı notu ve yetişme 

notu bulunmayanlarda bu husus, ortalamanın hesaplanmasında 

dikkate alımnamaktadır. 
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Yeminli mali müşavirlik yeterlik sınavında baf;'E:r:ı..lı 

sayılma.k için ise, her sınav kon.usı.mdan 100 puan üz erinden 

en az 50 almak şartıyla, sınav konularından alınan puanle.rın 

ortalamasının en az 65 olması cerekmektedir(314). 

Sınav komisyonları tarafından, yı..ı.karıdaki puanlama sis

temine göre değerlendirilen sıne:.v sonuçları, cetveller halin

de diğer sınav evraklarıyla birlikte saklc:mır. Sonuçlar, sı

navların bi tirninden i tibaren bir ay içinde, be.şarı listesi i

le ilan edilir(315). 

Birlik, ara ve yeterlilik sınavları ile ilgili bilgi

leri adaya ve bağlı olduğu odaya bildirir. Başarılı olanlara, 

mesleği yürütebileceklerine dair belge verilirken, başarısız 

olanlara da durumu, aldığı notla birlikte yazılı olarB.k bildi

rilir. Başarılı ~d ayların sına .. v evrak ı ilgili odadaki öz lük 

dosyasına konulurken, ba~arısız adayların sınav belgeleri Bir

lik tarafından 3 yıl sakle.nır. 

Sınavıara katılan adaylardan, genel ve özel ~:artları 

tas ımadıkları, sonradan belirlenenierin sına.vları geçersiz 

sayılır. Gerçeğe aykırı bilgi veren a.daylar hakkında ayrıca 

TCK'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılı

eı'na suç duyurusunda bulunulur. 

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ye~rlik sınavlnda 

başarılı olamayanlar, sonuçların ilanından itibaren en çok 3 

yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar, 100 i~e

rinden 60 puandan az not alırian konuları ka:psar. 

(314) "Sınav Yönetmeliği", Itld.8. 

( 315) "Sınav Yönetmeliği", rJd .17. 

~----------------------------------------------------~~---~~-
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Bu ek sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar ve

ya bu sına.vlarda da başarısız olanlar, bir daha meslek sınav

ıarına alınmazlar(316). 

Sınava katılanlar, sınav sonuçları kendilerine tebliğ 

edildikten itibaren 7 gün içinde, bir dilekçe ile Birliğe i

tirazda bulunabilirler. Birlik tarafınden en geç 15 gün için

de incelenip karara bağlanan i tir az konust:L."lı.ın s onu cu ilgiliye 

yazılı olarak bildirilir. İtirazı reddedilen kişi, iJaliye ve 

Gümri~ Bakanlığı'na başvurabilir. Bakanlık, gerekli ineeıe

ıneyi yaptıktan sonra nihai kararı verir(317). 

(316) "Sınav Yönetmelif;i", Md.2l. 

( 317) "Sınav Yönetmeliği", i~Id. 20. 



IV- EGİTİ!Jı. VE UYGULıLJ.ı.YI lJTUM.Lt...]':rilTh:T.A ÇAI.JIŞill.ALARI 

Teziinizin ilk bölüınünden itibaren üzerinde ısrarla dur

duğumuz 11 Uyuınlaştırma" konusunda, mesleki eğitimde söz sahibi. 

iki önemli kurumdan; meslek örgütleri ve eğit~n kurunlarından 

yararlanııla olanakları da gözönünde bulu..rıdurularak ele:Jtiri ve 

önerilerimizden olw;;acak bu kısımlar ile tezimizi taınaınlamayı 

amaçlar:ıaktayız. 

Uyumlaştırrna. kavramını oldukça geni:;ı bir alancia düşüne

rek konuyu; meslek mensuplarının kendi aralarında uygulama ve: 

yorum birliğinin sağlanması, meslek örgütlerinin bu birliğe 

katkıları, eğitim kurumlarının kendi aralarında birliğin sağ

lam::ıası, eğitim-uygulama-meslek örgütleri uyumunun sağlan

ması, mesleğin diğer mesleklerle ilişkisinin kurulabi~esi ve 

uluslararası uyurolaştırma yönlerinden ele alarak incele;neye 

çalıştı:k. Uyuınıaştırma çalı']malarının hareket noktasının eği

ti~ olacağı düşüncesiyle de konuyu iki ana başlık altında in

celemeyi uygun gördük. 

A- Meslek Odaları ve Birliğin Muhasebe Uygulamaları ve 

tinine Etkisi. 

Örgütlemme düzeyi; toplwnsal yapı, kültürel değerler, 

ekonomil{ kalkınma ve gelişme gibi unsurlarla yakından ilgilidir.ı 
ı 
ı 
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Örgütlenme, çe~itli amaçları gerçekle~tirmeye yönelik olarak 

de{tişik kesimlerde ve farklı büyüklüklerde olabilir. 

Örgüt, amaçlara ulaşmak için temel fonksiyonları ~re

rine getirir(318). Bu niteliğine dayanarak örgütlenmenin bir 

amaç olTıayıp, amaçları gerçekleştirmek için bir araç oldugunu 

ifade edebiliriz. 

Yukarıdaki genel ifadelerden ~areketle, meslek odaları 

ya da birliklerin de, bir amacı gerçekle9tirme ihtiyacından 

doğduğunu söyleye1Jiliriz. 

Muhasebecilik mesleğinin değü~ik alanları ile ilgili ke

simler tarafından çeşitli isimler altında kurulmuş olan meslek 

örgütleri; 1990'lı yıllara kadar, meslegin kabul edilmesi, ya

sal bir düzene kavuşturulması~ meslek mensuplarının ortak bir 
ı 

killiliğe kavuşturulrnası gibi amaçları gerçekleştirrneye yönelik 

çalışmalar yapmışlardır. Mesleki eğitL~ ve uygulamaya yönelik 

eleştiri ve öneriler de getirilmi::;ı olmasına 'rağmen, temel kav

ramlarda dahi ortak tanL~lamaların yapılamamış olması ve en 

önemlisi; yasal dayanaktan yoksunluk gibi nedenlerle etkili 

olunamamıştır. 

3568 Sayılı Yasa~ya da,anarak 1990 yılı başından iti

baren kurulmaya başlanan mesl k odaları ve Eylül l990'da ku

rulan "Serbest Muhasebeci Mal· Iwiüşavirler ve Yeminli Mali Mli·· 

şavirler Odaları Birliği", bu alandaki boşluğu doldurrnak ü

zere birtakını fonksiyonları& clonatılmıştır. Örr;ütlenme ile 

ilgili bölümde bu kurwnlar ay ıntılı olarak incele:ndiğinden, 

( 3 18) S inan BO ZOK , .;;;.P.;;;;l~a.;:;;n;;;;;l_a.;.;.;rna;.;:.:--K=,;;ı..;-.;.~,;;;;_...;;.;;;;.~---....;...;..~-----........ 
sal Bo utla.rı (Doktara ezi , Anadolu Üniversitesi 
Ya. No;44, İ.İ.B.l!1 • Ya. no;l4, EskL?ehir 1983, s.3. 
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burada sadece meslek eğitimine etkileri yönünden e1:e alınmıştır. 

Meslek odalarının ve Birliğin en önemli fonksiyonların

dan ikisi; ülke çanında uygula;na birliginin ( standartla~:ıma

tekdüzenlilik) sağlanı--nası ile mesleki e~~i tirnin nicelik ve 

nitelik olarak uyumlaştırılması ve geli0tiril:nesidir. 

Meslek Yasası ve ilgili yönetmeliklerde belirtildiği 

gibi; mesleki çalışmalar ya-parak geli::;ımeyi sağlamale, me s le~{ 

onurunu ve üyelerin haklarını kor~--nak, uygulama ile ilgili nonn

ları geliştirmek, eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak mes

leki eğitimin gelişmesine katkıda bulunrnak vb., :neslek odala-

rı ve Birliği'nin ortak amaç~arı arasında sayılmıştır(319). 

S-ınavlar ile ilgili esasları be.lhirlemek ve sınavların 

yapılmasını sağlamak, staj programları geliştirmek, meslek içi 

eğitim kursları düzenlemek gibi çalışmalarda Birlik sorumlu

lugundaki işler arasındadır. 

Ayrıca Birlik, uluslararası toplantılara katıLmak ve 

ilgili kuruluşlarla ili§ki kurmak suretiyle mesleği diğer ül

kelerde temsil etmek, tanıtmak ve cralardaki gelişmeleri ken

di üyelerine aktararak, yeni geli$melerden yararla~~ayı sağ

lamakla da görevlidir. 

Birlik, meslek mensupları arasında sürekli ileti::)ii:nL 

sağlayarak, meslek mensuplarının ihtiyaçlarını ·ve diğer ke

simlerin meslekten beklentilerini en iyi biçimde karşılamak 

amacıyla, yeterli sayı ve nitelikte meslek mensubu yetişti

rilmesini sağla.r:ıak üzere eğitim kuru.rnlarıyla ili'?ki kunnak 

ve öneriler üretmek soruınluluğuncl..adır. 

(319) "Adı Geçen Yasa", Md.29,36, -- "S.MMM ile ~iM Odaları 
Yönetmelikleri", Md.4. 
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Belli bir kurumun onayıyla ünvan alınması ve mesleğin 

belirlenen kurallar dahilinde yürütülmesi, meslek mensupla

rının saygınlıgını arttırırken, üyeler arasında dayanı:;>mayl.. 

ve uygulama birligini de sağlayacaktır. 

Yakın zamana kadar mesleğin tanınması ve ka bul ediliTE

si amacıyla verilen mücadele, bundan sonra mesleğin daha iyfr 

koşullarda yürütülebilmesi ve standartlaştırılmasına yönelik 

olacaktır. Bu amaçla Odalar Birliği, gerekli komisyonları 

kurmuş ve standartıaştırma (tekdüzenleştirrne) ile ilgili ça

lışmalara başlamıştır. 

Önerimiz, bu alanda oldukça ileri düzeyde bulunan ül

kelerdeki uygulamalardan da yararlanarak; kolay anlaşılır~ 

uygulanabilir, etkin ve doğru ilkelerin belirlenmesi, bunla

rın gerekli ve yeterli oldugu ölçüde hassasiyetle uygulan"'lB.

sının sağlanmasıdır. 

B- Eğitim Kurumlarının Muhasebe Uygulamaları ve Eği tiınine 

Etkisi 

Ülke ekonomisindeki gelişmeye paralel olarak muhasebe 

elemanına duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Ancak muhasebe

uygulamacılarına ve uzmanlarına duyulan talep daha çok nite

lik yönünden olmaktadır(320). Mesleğe duyulan ilginin artma

sında; ekonomik gelişmeler kadar, ku~kusu• mesleğin kendi iç 

dinamizmindeki geliçmelerin de etkisi olmuştur. 

(320) T.'una TAUER, "Muhasebe Eğitimine Olan Talebin Yapısı, Ge
lişme Eğilimi ve Talep-Program İlişkileri", III. ~ES, 
(11-13 Mayıs 1981 - Abant 1 BOLU), İzmir 1981, s.11. 
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Uygulamanın ve eğitimin geliştirilmesi, nitelikli ele

man yeti~tirilmesi, ön~elikle eğitL~ kurumlarının varlığına, 

bunların amaca uygun biçimde dengeli olarak ülke çapında da

ğılımına, eğitimde kullanılan teknik, yöntem ve usuller ile 

öğretim elemanlarının yeterliligine bağlı olmaktadır. 

"Muhasebe uygulamaları ve denetiminin başarılı olması 

herşeyden önce, bir ülkede hesap düzeniyle ilgili kuralların 

yerleşmesine, denetim amaç ve kurallarının açıkça tesbit edil

miş olmasına, bu kuralları uygulayacak düzeyde meslek mensup

larının yetişmi9 olmasına ve bunların muhasebe sistemi ve de

netim görevi içinde yer almalarına bağlıdır"(321). 

Muhasebe uygulamaları ve denetiminden sorumlu olacak 

kişilerin arzulanan biçimde yetiştirilmesiyle, muhasebe uy

gulamalarının gelişmesine de olumlu katkılar sağlanmış olacak

tır(322). 

Ülkemizdeki muhasebe eğitiminin amaçları; işletme ka

rarlarına yararlı bilgilerin belirlenmesi, toplanması, işlen

mesi, doğruluğunun cenetlenmesi, raporlar içinde özetleTh~esi 

ve bu raporların incelenmesinden çıkarılan sonuçların karar 

almada kullanılması konusunda, eğitim gören kişinin bilgilen

dirilmesi ve bu bilgilerin uygulanması konusunda yetenekleri

nin geliştirilmesi biçiminde özetlenebilir(323). 

(321) ömer rALİK, "Muhasebe Meslek YasG.sJ_ ve ll.uhasebe-Denetim 
Standartları", (PANEL), X.TMES, (Der. A.Sait SEVGE:N"ER) 
24-28 Ekim 1989, Alanya, s.l6. 

(322) Göksel YÜCEL, "Eğitim Kurumlarının Muhaseb_EL,_Uygulamaları
na Etkisi", VII.TMES ,. (15-17 Mayıs 1985, Marmaris), Es
kişehir 1985, s.B. 

(323) Mustafa A.AYSAN, "Türkiye'de Muhasebe Eğitimi Nasıl Ya
pılmalıdır?", I.T.MES, İstanbul 1979, s.260. 
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Muhasebe, uygulamalı bir bilim dalı olduğundan iş ha

yatı ile daha sıkı ili~kiler kurularak eğitimde uygulamadan 

da destek sağlanabilmektedir. İşletmelerin eğitin2.e katkıları..; 

burs, bağış, araştırmaların finansmanı, öğrencilere staj, ör

nek olay çözümü, hatta yarın günlük ücretli çalışma iı.'llkanının 

saglannası, konferans, seminer gibi çalışmaların desteklenmesi, 

dergi, kitap gibi mesleki yayınların desteklenmesi, öğretiı.11 

elemanlarının danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması ile 

diğer ayni ve nakdi olanakların kullandırılması(324) ve ben

zeri gibi. olabilmektedir. 

'Tiü.rkiye 'de muııasebe e ği tim.i; Ticaret Liselerinin muhase

be bölümlerinden başlamak üzere, üniversitelere bağlı, Meslek 

Yüksek Okullarının işletme, bankacılık, iktisat, muhasebe gibi 

önlisans programlarınaa, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, 

İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin lisans programların

da, Sosyal Bilimler Enst.i ttilerinin yüksek lisans ve doktora 

programlarında verilmektedir. Bunlara (nitelik olarak farklı 

olmasına rağmen) yüksek okul, fakülte ve enstitülerin kısa ve

ya uzun süreli muhasebe uzmanlık programları ile kurus, seminer 

ve sempozyum gibi çalı9maları da ekleyebiliriz. 

Çeşitli düzeylerdeki muhasebe eğitimiyle, meslek mensup

larına ya da mesleğe aday olanlE~ra ,. uzmanlık ve hizmet düşün

cesiyle, bağımsızlık, doğruluk, özen göstermek, meslek üyele

rine, müşterilere ve diğer ilgililere karşı sorumluluklar gi

bi kişilik özellikleri de kazandırılır(325). 

(324) Fikret ÖCAL, ''Muhasebe Eğitiı.'Tl Programları ile Uygulama 
Arasında Eşgüdüm Sağlanması", III.TMES, Abant 1981, s.ll. 

(325) Rifat ÜSTtJN, n serbest ve Yeminli Muhasebecilik Meslef;inin 
Ekonomik Kalkınmadaki Rolü ve Türkiye'deki Uygulama", ~ür
kiye Rapor Gazetesi, Haziran-Temmuz 1985. 
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Mevcut muhasebe eğitimine yönelik ole.rak, uygulamacı

lardan, öğrencilerden ve eğitimcilerden farklı fakat bir biri

ne yakın eleştiriler gelmektedir. Bu ele0tirilerin. orta>~ özel

liği; çözüm üretmekten çok sorunun tesbit edilmesiyle ilgili 

olmasıdır. Bu eleştiri ve önerilerin yoğ:un biçinıde ortaya ko

nuldu~:u yerlerden biri de, ülkede muhasebe eğitiminin her yö

nüyle geliştirilmesini hedefleyen, 1979 yılından beri her yıl 

düzenlenen "Türkiye Muhasebe Eğitinıi Sempoz:y"Ul1lları" olmaktadır. 

Muhasebe alanında yeterli eğitim görmüş olsa bile uygu

lamacıların zaman zaman bilgilerini yenilemeleri,. akademik a

raştırma ve yayınlardan da yararlanarak, geliştirilen yöntem

leri uygulama gayreti içinde olmaları gerekmektedir. 

Muhasebe eğitiminde ana noktayı, lisans eğitimi oluş

turmaktadır. Bu nedenle, muhasebe eğitimine yönelik gcrüşler 

lisans eğitimi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Eğitimde uyumlaş

tırmanın (eğitim-öğretim programlarında birliğin) sağlanması 

konusunda da, özellikle üzerinde durulan lisans öğretL~ prog

ramları olmaktadır. Bu düşünceden hareketle biz de, tezimizin 

sınırlarını aşmamaya özen göstererek, bir muhasebe lisans 

programında yer alması gereken dersler ile haftalık saatle

rini gösteren program önerisinde bulunuyorı...:z. Ayrıca, mu.>-ıase

be uzmanlığı mesleğini yürütmek isteyen kişilerin alması gere

ken temel ve ihtisas derslerini de liste halinde sıralamakla 

yetiniyoruz. 

Üniversitelerin nisbeten serbest yC:netilmeleri ne<~eniy

le, her üniversitede, her fakültede aynı programların sıkı Sll

kıya uygulanmasını beklemek belki fazla iyimserlik olacaktır, 

fakat en azından temel konularda birliğin sağlanması zorunlu

dur. 
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Bu aşamada, bütün İktisadi ve İdari Bili:nler J?akül tele

ri ile İşletme ve İktisat Fa~ültelerinin işletme, iktisat, ma

liye vb. bölümlerinde ilk iki yıl ortak programlar uygulana

rak, serbest muhasebeci formasyonunu.-karşılayacak eğitim-öf_~re

timin verilmesi önerilebilir. Meslek Yasası'yla sınava giriş 

hakkı verilen bölümlerden mezun olanlardan, belirli dersleri 

almış olmaları(326) ya da eksiklerini kısa süreli kurs prog

ramlarıyla tamamlamaları isten.ebilir. 

Eğitim-öğretim programları, daha önce hazırlar~ış ve 

uygulanmış olan programlardaki aksaklıkların; öğretL~ eleman

ları, uygulayıcılar ve iş kesiminin görüşleri alınarak, kimin, 

kime, neyi, niçin, hangi düzeyde ve nasıl öğretmesi gerektiği 

açıkça belirlenmelidir(327). Bu programlar hazırlanırken; a

maç, ülke· bünyesinde ve uygulamaya uygunluk, eğitimde kullanılan 

yöntemler ve diğer eğitim kurumlarından yararlanma olanakları 

gözönünde bulundurulmalı ve programlarda az da olsa esneklik 

bulunmalıdır. 

Öğrenilenlerin uygulanabilmesi, uygulama sonuçlarına 

göre sağlıklı karşılaştırmaların yapılabilmesi ve isabetli ka

rarların alınabilmesi için ülke genelinde tekdüzen muhasebe 

sisteminin benimsenmiş olmasının ve hesap planlarının ülke ça

pında uygulanmasının sağlanması da büyük önem taşL~ktadır. 

(326) Erhan KOTAR, "Muhasebe Meslek Yasası ve Üniversitelerin 
Rolü", (PANEL):,, X.TMES (Der. A. Sait SEVGENER) Alanya 
24-28 Ekim 1989, ·s.83-84. 

(327) Remzi ÖRTEN, "Türkiye'deki Muhasebe Eğitim Programla
rının Değerlerıdirilmesi", III.TMES, Abant 1981, s.B. 
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İşletmelerin mali yapılarını anlamak ve muhas·8 be veri

lerinden harek~tle gelecege yönelik kararlar alabilmek için 

sadece muhasebe eğitimi almış olmak, muhasebe konularını çok 

iyi bilrnek yeterli değildir. Bunun yanında diğer meslek dalla

rıyle da ili~ki kurularak, işletme, iktisat, maliye-vergi, hu

kuk konularının cla yeterli düzeyde öğrenilebilmesi gerekir. 

Gerek eğitimde gerekse uygularnada muhasebe ve vergi ay

rımına özen gösterilmeli, muhasebe denetimi ve vergi denetimi 

için ayrı nyrı standartlar belirlenmelidir(328). 

Eğitim ile uygulamanın uyumlaştırılmasına çalışılırken, 

birini diğerine uydurmak yerine, uygula~da olması gerekerrle

rin tesbit edilerek, eğitimin bu gereklere göre düzenlenmesi 

yerinde olacaktır. 

Uygulamalı bir bil im dalı olan muhasebe eğitiminde, öğ

renci sayılarının çokluğu, fizik olanaklarının (dershane, kü

tüphane gibi) yetersizliği, öğretim elernanlarının ders yükü, 

araştırma olanaklarının kıtlığı gibi olumsuz etkenler dikkate 

alınmalı ve bu olumsuz etkileri ortadaD kaldırma yolları aran

malıdır. Eğitimde ihtisasleşmaya önem verilerek, bir çok konuda 

az çey bilenler yerine, belli kunularda uzman kişilerin yetiş

tirilmesine özen gösterilmelidir. 

Bütün bunlardan sonra, meslek eğitimi, örgütlenme ve 

uygulama ile ilgili olarak şunlar yapılabilir; 

a) Meslekle ilgili mevzuatın desteğinde eğitim-öğretim 

kurumlarında uygulamaya yönelik çalışmalar yapılabi

lir. Bili~~el araştırma çalışmalarından uygulamada 

yararlanılabilir. 

(328) Yüksel KOÇYALKIN, "Muhase1)e Meslek Yasası ve Muhasebe 
Denetim Standartları", (PANEL), X .T.Mi;S, (Der. A.Sai t 
SEVGENER) Alanya, 24-28 Ekim 1989, s.l2. 
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b) Üni ver si telerde "Muhasebe Araştırma ve Uygula:-na Mer

kezleri" kurularak, teorik olarak öğrenilenlerin 

pratiğe geçirilme fırsatı bull:mıbilir, st2j gibi zo

runlu çalışmalara katkı sai';lanabilir. 

c) Üniversitelerde "Mı;.hasebe Bölümlerili ya da "Muhasebe 

Fakülteleri"k'!.U'ularak eğitim-öğretim kalitesi yük

seltilebilir. Bu kurumlardan mezun olanlara, mesleğe 

girLşte ayrıcalıklar tanınabillı". 

d) Üniversitelerde sadece öğretimle yetinilmeyip, öğren

ciler mesleki bilgi, görgü, meslek sınavları ve mezu-· 

niyetten sonra haklarını savunabilme gibi konularda 

aydınlatılabilir. 

e} Öğrenilen konuların uygulanmasına zaman ayrılarak, 

adayların (öğrencilerin) mesleki bilgi ve teknikleri 

.kullanabilme yetenekleri geli$tirilebilir. 

f) Eğitim ve uygulamada uluslararası uyuınıaştırma yol= 

ları aranabili:r. Muhasebe ve denetim standartlarının 

bel,rlenı'11esi ve yerleştirilmesinde egitim kurumların

dan yararlanılabilir. 

g) Eğitjm ve uygulamada bilgi işlem teknolojisinden ya

rarlanılabilir. Bilgisayar destekli hizmetiçi eğitim 

programları düzenlenebilir. 

h) İki yıllık Meslek Yüksek Okulu ( önlisans) me.zunlarına 

SMMM sınav hakki tanınarak, meslekte ilerleme olanağı 

sağlanabilir. 

ı} Mesleki gelişmeyi ve dayanı~mayı güçlendirmek amacıy

la muhasebe öğreti..ın elernanları meslek örgütü kurula

bilir. 

j) Meslek Yasası, Odalar ve Birlik ile eğitim kurumları 

arasında uyum sağlanabilir. Bu kurumlar, uygulc:.rn.anın 

ve iş hayatının gereksinmelerini karşılayacak biçiin-
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de düzenlenebilir. 

k) Üniversitelerde, danışmanlık biriı-nleri kurulabilir, 

bu yolla dışarıdan, özellikle de meslek mensupların

dan gelebilecek talepler karşılanabilir. 

1) Eğitimde uzaktan ögretim tekniklerinden yararlanı

labilir. Uzmanlık proe;rr:nıılurJ. düzenlenerek, serti

fikaya yönelik çalışmalar yapılabilir, 

m) Meslek mensubu yetiştirmede, işletme sahibi ve yö

neticilerinin desteği sağlanabilir. 

n) Ortak bir yayın organı çıkarılarak, meslekle ilgili 

bütün kesimler arasında iletişim sağlanabilir. 

o) Birlik ya da "'Araştırma Merkezi" bünyesinde merke

zi bir kütüphane kurularak, meslek literatürünün ve 

meslekle ilgili yayınların incelenmesine olanak sağ

lanabilir. 

Kısacası, ülkemizde 3568 Sayılı Yasa ile kurulmu? olan 

muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleklerinin; e[ti tim kurum

ları, meslek örgütleri, uygulamacılar~ işletme sahipleri ve 

devletin işbirliği ile, ülke gerçeklerine uygun ve yeniliklere 

açık olarak gelişmesinin sağlarunası gereklidir. 



S O N U Ç 

Önceleri, geçmişe ait işlemlere ili9kin sayısal verileri 

yansıtmaktan ibaret olan muhasebenin işlevleri; işletmelerin 

büyürneleri, kitle üretimine yönelmeleri ,. finansman gereksinme

lerinin artması, mali piyasalardan kayna~ sağlanı;:ıaya yönelme

leri, maliyet bilgilerinin kontrol aracı olarak üretme niteli

ğine dönüşmüştür. 

Vergilerin, işletme k~rları içindeki nayının büyü.lTiesi 

ve devletler açısından bu vergilerin öneminin artması da muha

sebeden beklenen işlevleri arttırmıştır. İşletmelerin uluslar

arası piyasalara gimeleri ile pazarlama,. finansman ve yatırım 

olanaklarının önem kazanması, muhasebeden' beklenen işlevlere 

yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Bütün bu saydığmız ve benzer nedenlerle muhasebe bir a

naliz, kontrol, denetim ve yönetim a!'§.cı olarak önem kazanmış

tır. Bu i~levlerin yerine getirilebilmesi için mu~ıasebecile~n, 

çok çeşitli ve karmaşık hesaplamaları yapabilen, mevzuat. bilgi

si yanınC.a, mesleğin gere':ctirdiği eğitim ve deneyime sahip ld.

şiler olmaları zorunlu hale geL~iştir. 

Bugün ekonomisi geli}mÜ? ülkelerde yıllar önce ele alı

nan ve yasal kimlit~ine kavuşturulan muhasebecilik mesleği, Ül

kemizde uzun zamandır büyük tartı;;:ı:nalara kon-:. olmu,;tur. 
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1989 yı·.ı.ında kabul edilen 3568 Sayılı Yasa ile meslek, 

üç gruba ayrılmı-:;, ancak mesleğin örgütlenebilmesi için iki oda 

yeterli görülmü::ıtür. Bunlardan biri, ye::ninli mali müqavirlerin 

toplandığı "Yeminli l'.iali Müşavirler Odaları", diğeri ise hem 

serbest muhasebecilerin hem de serbest muhasebeci mali mü:::ıa-,, 

virlerin kayd~ldu[;u "Serbest Muhasebeci Mali lvlü,]avirler Odala

rı"dır. 

Ele~tiriye konu olan diğer bir nokta ise, Yasa'da ve 

yönetmeliklerde yer alan meslek ünvanlarının, mesleğin ni telii.

ğini açıkça ortaya köymaktan uzak olmasıdır. 

Aslında birbirinin tamamlayıcısı duruinundaki meslek grup

ları, getirilen düzenlemelerle birbirinden oldukça farklı, a

deta rakip meslekler havasına,sokulmuştur. Bu durum ise, meslek 

mensupları arasındaki dayanı:3mayı ve işbirliğini zedeleyici, 

geli3meyi önleyici niteliktedir. Özellikle yeminli mali müs.a

virlere, yaptıkları denetim ve tasdik işlemleriyle ilgili o

larak ağır sorumluluklar yüklenmiştir. 

Mesleki standiirtların oluşturulmasında, uygulama birli

ğinin sağla~~asında ve eğitim kurumları ile işbirliği kurula

rak eğitim kalitesinin yükseltilmesinde SMMM. ve YMM Odaları 

Birliği'nin rolü çok büyük olacaktır. 

Mesleki eğitbnin yürüt .ülmesinde ise en önemli rolü ü

niversiteler üstlenmekte(lir. Ancak üniversitelerde eskiden be-

ri devam eden eğitim konuları he~nen he,nen ay-nı ol::nasına rağmen, 

bu konuların i?leni]i, der!Ilerin yoğunJıuğu ve içerikleri olduk

ça farklıdır. Meslek menSuplarının ortak sorunlarının da belar

lenmesiyle, eğitimin istenen düzeye çıkarılınası ve uygulamaya 

yararlı durama getirilmesi bü:yük önem ta:JlJnaktadı:r. 

-------------------
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Bağımsızlık, tarafsıtlık, dürüstlük, kamu yararı,. mes

lek ahlakı ve uzmanlık gibi özelliKlere sahip muhasebecilik 

mesleginin kurı.üup geli:;;me.siyle; 

a. Ü"lke kaynakları güvenilir biçimde tesbit edilir. 

b. Denetim işlevinin yaygınlaşmasıyla, işletme ve:rimli

liliği arttırılır. Artan tasarrufların güvenilir ya

tarL~lara kanalize edilmesiyle ülke ekonomisi gelişir. 

c. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve l{ararlılıl-:: i

çinde gelişmesi sağlanır ve yabancı sermayenin ül

keye girmesi kolaylaşır. 

d. Vergi mevzuatının iyi uygula~~ası sağlanarak, devlet 

görevlilerinin yükü azalar, vergi gelirleri artar. 

e. Muhasebe ve denetim uygulamalarında tekdüzenlilik 

sağlanarak, mikro ve makro ekonomik sonuçları karşı

laştırma ve değerlendirme olanağı elde edilir. 

f. Meslek adaylarıyla, mesleği sürdüreniere eğitim ola

nağı bulunur, eğitim programları u~~laştırılarak 

meslek standardının yükseltilmesi 3aglanır. 

g. Sağlıklı belge-kayıt-rapor düzeni kurulup, standart 

denetim uygulamalarıyla, ülke kaynakları en iyi bi

çimde kullanılmış olur • 

.Me-t:31e~in sağlıklı ve hızlı geli c:::rnesi için yapılması ge

rekenleri de şöyle sıralayabiliriz; 

1) Meslek Yasası'nda yer alan ünvanlar, mesleğin nite

liğini yansıtacak biçimde, "Muhasebecilik" ve "Muha

sebe Uzmanlı(~ı" olarak değiş tirilmeli,. vergi canış

manlığı ve denetçiliği ayrı bir .düzenleme ile yeni

den ele alırunalıdır. 
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2) Muhasebecilik ve Muhasebe tfzmanlığı meslekleri, Ma

liye Bo.lmnlığı' nın yakın gözetiminden kurtarılınalı dır. 

3) Uygulamacılara daha geniş haklar tanınmalı, Oda ve 

Birlik ;yönetiminde daha etkin rol alınaları sağlanma

lıdır. 

4) "Serbest Muhasebeciler" için de ay.rı bir oda kurul

masına imkan tanınrn&lı, bu meslek mensupları, egitim, 

kurs ve staj p:ızogramlarıyla teşvik edilmelidir. 

5) Bağımlı çalışan meslek mensupları da, Yasa kapsamına 

alınmalıdır. 

6) Yeminli !illlli Müşavirler ile Sermaye Piyasası Denet

çileri arasında çelL3ki giderilmelidir. 

7) Bağınsız denetim ilke ve standartları belirlenerek, 

uygulanması sağlanmalıdır. 

8) Ülkede uygulanacak hesap planları ve hesap çerçevesi, 

bütün kesimlerin görüşü al:1;narak belirlenmeli ve tüm 

yurtta uygulanması sağlanmalıdır. 

9) Mesleğe girişte seçicilik ilkesine özen gösterilmeli~ 

belli oranda muhasebe dersi a-lmamış olanların mesle

ğe girmesine izin verilmemelidir. 

lO) Standart saptama, sınav, staj gibi çalışmalar Birlik 

tarafından yürütülmelid.ir. 

ll) Sınav konuları arasında ekonomi, maliye, hukuk ve iş

letmecilik yanında muhasebe; ağırlıklı yerini almalı, 

muhasebe ile ilgili soru:.lar · en az yüzde al t;nı:;ıın ü .... 

zerinde olmalıdır. 

12) Özellikle üniversileterde eğitim prograrnları gözden 

geçirilmeli, teknolojik gelişmeler,de dikkate alına

rak, mesle~in gereklerini kar~ılayacak düzeyde e~i

tL'!l progra11ları uygulanmalıdır. 
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13) Eğitim ve uygulamayı sürekli takip edecek ve öneriler 

üretecek olan bir komisyon oluşturulmalı, bu komis

yonda; Üniversitelerden, Birlik'ten, SPK'dan, İlgiiLi 

Bakanlıklardan ve Planla'na Kurumlarından te:nsilci:Ler 

bulu:n..'Tlalıdır. 

14) :rıieslek elemanı yetiştirmede önemli bir kaynak olan 

"Meslek Yüksek Okulları"na kuruluş ve işleyiş a'TI.aç

larına uygun olarak, yeni haklar tanınmalı, önlisans 

mezunlarına meslekte ilerleme olanağı sağlanmalı, as

kerlik muafiyeti gibi kolaylıklardan yararlandırıl

malıdır. 

15) Meslek örgütleri ve eğitim kurumlarının işbirliği ile 

meslek- :içi eğitim programları düzenlenmeli, meslek 

mensuplarının yeni gelişmelerden haberdar olmaları 

sağlanmalıdır. 

16) Meslek mensupları arasında iletişimi ve d.ayanı,;ma;y:ı 

sağlayacak nitelikte bir yayın organı çıkarıl;nalı ve 

düzenli olarak üyelere.ulaştırılmalıdır. 

17) Üniversitelerde "Muhasebe Araştırma ve Uygulama ~IIer

kezleri" kurularak, staj çalışmalarının buralarda da 

yapılması sağl&ıı.nalıdır. (Öğrencilerin, yaz tatille

rinde buralarda çalışmaları sağlanarak, staj süreleri 

kısaltılabilir). 

18) Eğitim kurumlarında öğrenciler, uygulamaya dönük ola

rak yetiştirilıneli, sınav konularına hazırlıklı olma

ları sağlan'Tlalı ve mesleki ahlak standartlarından ha

berdar edilmelidi-r. 

19) Eğitim-öğretim uyumu se.@;lamak arrıe.cıyla, öğretim ele

manları arasında örgütlenıue sağlamalıdır. 

20) Mesleki eğitimde, "uzaktan öğretim"in geniş kitlele

re hitab etme olanaklarından yararlanılmalıdır. 
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21) Üniversitelerde, ~luhasebe Fakültelerinin kurulmasına., 

en azından Muhasebe Bölümlerinin açılmasına olanak 

sağlanmalıdır. 

Bütün bu önerilerimiz, mesleğin diğer ülkelerde olduğu 

gibi, ülkemizde de hak ettiği saygınlığa kavuşması ve yararlı 

olması içindir. 
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Ücretlerde Deği]iklik Ya~ılması Hakkında Yö

netmelik", R.G. T:20.1.1990, S.20408. 

"Serbest 1mhasebeci ı.lali Mü:::;avirler Odaları 

Yönetmeliği'', R.G. T:21.2.1990, S.20440. 

: "Ye~inli Mali Müşüvirler Odaları Yönetmeligi'' 

R.G. T:21.2.1990, S.20440. 

"2/1/1990 Gün ve 20390 Sayılı Resmi Gazete'de 

Yayımlanan SM, SMMM ve Y.ı:v'IM Ücretlerini~'l Esas

ları Yönetmelik'te Yer Alan Ücretlerde Deği

şiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik'', R. G. 

T:l6.3.1990, S.20463. 

"l.l.l99l'den İtibaren Uygulanacak SM, Sl\J1Jl1l 

ve Yiıllil. Ücretleri Hakkında Yönetmelik11
, R. G. 

T:25.1.1991. S.20766. 

"Türkiye Serbest Muhasebeci .Mali Müç,avirler v 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yö

netmeliği", R.G. ·:r:ll.6.1990, S.20545. 
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. " • • •• Birlik Yönetmeliğinin 37. Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasıyla İlgili Yönetmelik", 

R.G. T:2.7.1990, S:20572. 

: "Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin 

Tebliğ", R.G. T:16.1.1987, S:l9343. 

: "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetle

me Hakkında Yönetmelik", R.G. T:13.12.1987, 

3:19663. 

: "Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından 

Yapılacak Banka Denetimleri Hakkında Tab

li~", R.G. T:24.12.1987, 3:19674. 

: "Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin 2 

Nolu Tebliğ", R.G. T:9.3.199l, S:20809. 

: 2499 Sayılı SERMAYE PİYASASI Kk~NU, R.G. 

T:30.7.1981, S:l7416. 

: 3065 Sayılı KATMA DEGER VERGİSİ. KANUNU, 

R.G. T:2.11.1984, S:l8563. 

: 213 Sayılı VERGİ USUL KANUiru, R.G. 

T:10.1.1961, 3:10703. 

:6762 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU, R. G. 

Tl 9.7.1956, 3:935). 
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MÜRACAAT FORMU 

SOYADI ADI CINSIYETI 

ERKEK D K.IDIN D 
D<X'iUM YERI DOOUM TARIHI MEDENI DURUMU FOTOORAF 

EVLI D BEKAR D 
BABAADI ANNEADI NÜFUSA KAYITU OLDOOU YER 

AI'FA UGRAMIŞ 01-'iA DAJ!l JJQ! SA YIU V ARSA MAHKUM OLMA SEBEBI MAHK0M1YET1N1Z VARSASÜRESI VE SONUCU 
KM1Jllo'UN <1. MADDESINİN (d) BENDINDE 

YILD AYD D SA YlLAN SUÇlARDAN DOLA YI SABIKA GüN 
KAYDINlZ VAR Ml7 TEdL AF PARACEZ. İNPAZ 

VAR D YOKD D D D D 
CEZA VEYA oisiPı.iN SORUŞTUUAASI SONUCU MEMURIYETTEN KFA UÔRAMIŞ Q.SA DAHI VERGI KAÇAKÇLIÖI VEYA KAÇAKÇI.JÖA 
Çt<ARL~IZ Ul7 TEŞEBilJS SUÇtMllAN OCl.AYI tü<OM olvoiNIZ Ml? 

EVET D HAVR D 
' 

KAMU HAKLARINDAN Q.UP Q.MADIÖNIZ. 

EVET D HAYR D EVET D HAm D 
BiliRILEN OORENIM KURUMLARININ ISMI VE MEZUNIYET Yili 

1) ILK o ••••••-•••oooooooououoooooooooooooooooouooooouoooooooooooooooooonooooooooooo C) YÜKSEK 0(lRENIM 
2) ORTA: ............................................................................... -. a) ON LISANS . ..................................................... -·-·-······ 
3) LISE ................................................................................... b) LISANS . .............................. _ .................................... 

S) LISANS OSTO ..................................................................... 

KAMU VE OZEL KURULUŞLARDA YAPTICliN IZ OOREV VE SÜRELERI 
GÖREV YAPTI(liNIZ KURULU~ GÖREV ÜNVANI GöREVTARIHLERI 

1) .......................•.•........•........•.....................•...•. ............................................ . ........................................... 
2) .............•............•...........•..•........•....•••...•.....•... ............................................ . .............................................. 
3) ....................................................................... . ........................................... .. .......................................... 
4) ·······•··•·····••···•····•·······•··•·······•········••··············• ............................................ ·········-··-····-··-·-·-············· 
5) ···················································••···•·······•······ ............................................ . ............................................ 

.. 
SERBEST MUHASEBECI VEYA MALi SON BEŞ YLOA TAHAKKlJ( EDEN YUt< VERGiililti 
MÜŞA viR Q.ARAK lu< JdÖı<ELLEFrtET 
TESIS TARiHINiz .nı MIKTABI au Oı::fME llliMI m.ı 
... 1 .. 1 ıg ...... 18 ..• -··-··-.. -··-··-··-··· ···-··-··-··-··-··-··-··· , •... •••-noo••-••-••-•oooooo ···-··"''"''-··-··-··-··· 
YAZlŞMA ACRSI: 18 ... -··-·· .. ··-··-··-· .. ···· .......... ·-··-··-··-··-··· 

11 ... .. ............................ . ............. ·-··- .. -··-··· 
10 ... -··-··-··-··-··-··-... . .............. -.. -.......... 
llJ MÜRACAAT FORMUNU GERÇEÖE UY~ OlARAK OCl.ruRruM ... 1 ..• 1 ll ...... 

TELEFON NO: ........................ i.lzA 

. ~ÇI]<l,.~ALAEt ... 
1) CEVAPLAR MURACAATTA BULUNANN EL YAZISI LE VE MÜREKEPLIKALEULE OOI.OORll.ACAKTR 
2) BUTÜN SORULAR TAM VE AÇIK a.ARAK CEVAPLANDIRilACAKTIR 
3) CEVAPLAR SEÇME KUTULARINA (X) KOYMAK SURETiYLE BELIRTUCEKTIR. 
C) GER ÇE GE AYKlRI BEYANDA BULUNOOÖU TESBIT EDiLENLER HAKKNDA TÜRI< CEZA KANUNlNJN lGk.l HÜKÜMLERI UYGULANACAKTIR. 
5j UÜRACMT FOIMJNOA GERÇEÖE AYKlRI VEYA EKSIK BEYANDA I!Uli.INDUÖU TESPtr EOi..EIUR~.IlJ BEYANLARIMESL.EÖE ALNAAYAMANIIl:Öi.lsE 

iziN BELGEsi VEYA RUHSAT VERtMESI BiR YLA KADAR GECiı<TIR~. 



... ::ş -

her altı 2yd~ bi~, il~ili 
odaya yapılzn :1ür;teri bildirimlerinde kul l:.:..ndıklc:rı :~o:::·~:ı. . 

.................................................................... ODASI 
MÜŞTERI BILDIRIM FORMU 

ODASlClL NO 
MESLEK ÜNV ANI 
ADI-SOYADI 
VERGI DAlRESt 
VERGİ HESAP NO 

SIRA 
NO: MÜŞTER1 ÜNV ANI 

VERGİ DAlRESt VE 
IlESAP NO: 

, 

: 

' 

BILDIRIM FOR.'\1U 

DÖNEM: 

İMZA 

HlZMETİN 
NEvt SÜRESİ 

1< 1.' ' 

. ' ' j 

' ! 
' 

·• 1'. 
.. 

'f •· ·.·. 
1 

; . 
•.· '. .. 
' ' 

' 

Ömck:2 

Meslek mensubu olabilmenin genel ve lnel ,artlannı t.aşıdıitlnn, gerçek veya tüzel kişilere fA. 
bi ve onlann işyerlerine b&Ah olarak hizmet akdi ile çahşmadıgtmı, ticari faaliyette bulunmadt~mı. 
mcslekle ve meslek onunı ile batdaşmayan işlerle ugr&şmadttJmı, cezai ve inzibati bir kovutJt.urrne 
altında bulunmadıtımı ve meeleti yapmama engel başka bir halim olmadıtanı beyan ederim . 

Beyan Edenin 
Adı ve Soyadı 
Iş Adresi 
Ikametgah Adresi : 
İletişim Araçlannın numaralan : 

. _ ... J ........ J19 ..... . 
Imza 



- Yf'Yll'1.Cl8 sb' j ~r~-,~n l211. :1CC!:ilek men.mJbn tı.qr8 "J_l'l,CJcn adcı..y 1ı;-;Jd::J_;nc1n, ilc;ili ocl::;:-ycı. e;c5n.derilen ~orn. 

DEGERLENDİRME FORMU 

ADAY MESLEK MENSUBUNUN 

Adı Soyadı 
Aday Sicil Sın Numarııın 
Slııj Dönemi 
Kullandıgı Irini~ 
Ötünıll% Devamııııhk Günleri 
Yanında Slııj yaptıgı Meslek Mensubu 

ADAY MESLEK MENSUBU HAKKINDA KANAATLAR 

, 1) ı, Tutumu 

a) ı~ Katli tlgisi; 

lıgiırizdir a 
b) Çah,ma Dll%eni; 

Tembel di rO 

c) Meııaiye Dl!'l'amı; 

Devamınzdır 0 

d) Verilen ltierden Alınan Sonuç; 

ZayılbrO 

e) Mesleki Bilgisi; 

Za)'lR.trO 

2) Genel Davnım• ve Huylan 

a) Giyimi-Gl!riln~ü-Genel Kültnrü; 

7.a)'lnır a 
b) Karakteri; 

Mahcuptur O 
Sinirli ve geçimırizdirO 

Yalane1dtr 0 
Kllfiael çıkarianna dO~'ktındürO 
S.Y11ı llllkin elnw« O 

llgi gllııterir a 

Yav~ ve dagınık çahiJir 0 Çalt,kandır· 0 

Dll%ensizdir 0 Dll%enlidir O 

Ortadır O ıyidir O 

Ortadır O Iyidir O 

Ortadır O Iyidir O 

Girgindir Q Lanhalidir a 
Sa Itin ve dengelidir 0 
Sin8idir 0 Klnddir 0 MUsıiftir 0 

Nonnaldir O 
Saygı wıı..ın fldt!r Q 

3) Mesleki Davranışlan 

a) !ış Sahiplerine Karşı Davranışlan; 
İyidir O Kötüdür O Uygun değildir O 

b) Yaşayışı Gelirlcrine; 
Uygundur O Uygun değildir O 

c) Mesleki Haysiyetine Etki Yapacak Fiil ve Hareketleri; 
Vardır O . Yoktur O 

d) Mesleki Haysiyetine Etki Edecek Şekilde İçki ve Kumara Düşkünlüğll; 
Vardır O Yoktur O 

e) ltimada; 
Şayandır a Şayan değildir O 

ADAYMESLEK MENSUBUNUN YET1ŞME DURUMU 

Aday Meslek Mensubu 

1) Çalışma durumu 
Disiplinlidir O Disiplinsizdir a 
2) Mevzuatı ve uygulamayı llitrenme durumu; 

İyidir O Zayıftır O 

3) Planlama organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti; 
Vardır O Yoktur O ... 

4) Stajda başıın1ı; 
Olmuştur O Olmamıştır O 

5) Adayın yetitme notu: .••••• ·--····· 

Kötüdür O 

Meslek Mensubunun Adı, Soyadı İmıası 

-
Not: Form hiçbir ııilintl ve kazıntı yııpılmıtdan mürekkepll kalemle doldurulur. 

-Aday yetı,me not.u rakamla ve ya:nyla gösterilir. 
-Her soru hakkında mutlaka f!(lrüş bildirilir. 
·?/lı hlıliımOndı~ hlrtl.cın rnr.l• ltıu-cıtlcımcı y•pıl,.bltir. 
• I,ıırcıUnmıı U lom X lfRrtıtl konulmıık ırurntlyln yııpılır. 

~ 
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c 

... 

l· 

! 
J 



Rapor Sayısı : YM:M ....... ) ........... .. 
Rapor Ekieri : 

YEMlNLl MALİ MÜŞA VlRLlK 
YENİDEN DEÖERLEME 

TASDIK RAPORU 

İncelerneyi yapan 

Ye.minli Mali Müşavirin 

Dayanak Sözleşmesinin 

Mükellefm 

İnçelemenin Dönemi 

SONUÇ 

Adı Soyadı 

Bağlı Olduğu Oda : 

Büro Adresi 
Telefon Numarası : 
Günü 

Sayısı 

Adı 

İşi 

Adresi 

. 
,o 

Vergi Dairesi, 

HesapNo.su 
Telefon Numarası : 

Ek: 4/1 

•... 1 .... 1 ··•····· 



Ek: 4(j 

RAPOR DIZPOZISYONU 

1- GENEJ., BİLGI: 
(Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.) 
- Kurumun ticari ünvanı, ticaret sicili kaydı ve numara81. 
- Kurumun ve% lO'undan fazla payı bulunan ortaklannın İşyeri ve İkametgah adresleri, 

ba~lı bulunduklan vergi dairesi ve hesap numaralan. 
- Kurumun istigal konusu. 
- Kurumun ödenmiş sermayesi tutan, ödenmiıı sermayenin d~er artış fonundan kaqlla-

nan kısmı. 
- Kurumun son üç yılda yeniden d~erleme uygulamasından doğandeger artış fonu tutan ve 

bunlann akibeti. 
- Tasdik kapsamında bulunan yeniden d~erleme sonucu da içeren en son tarihli bilanço l'Jr

neği. 
- Muhasebeden sorumlu olanlann adlan, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali mü

şavir ve yeminli mali müşavir ünvanını alıp almadıklan. 
- Gerekli görülen di~r bilgiler. 

II- USUL INCELEMELERİ: 
(Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.) 

Yasal denerlerin tasdikine ilişkin bilgiler 
Yeniden d<terlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin herbirine isabet eden de~ araşta
nnın ve hesap şekillerinin kayıtlarda müfredath, olarak gösteritip gösterilmedi~, 
Amortismanlann aynlmasına ilişkin kayıtlann usulüne uygun olup olmadığı. 
Dc~cr artış fonlannın sermayeye eklenmesinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı. 
Gerekli olan di~er bilgiler. · 

1. 

III- HESAP İNCELEMELERf: · ; 
(Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.) 

Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetlerin kurum mülkiyetinde olup olmadı~, bilan
çosunun aktifinde yer alıp almadıA"t, fiilen kullanılıp kullanılmadığı, 
Yeniden değerleme ve amortismanlann hesaplanması. işlemleri ve bu işlemlerin mevzua
ta uygun yapılıp yapılmadığı. 
Dc~cr artış fonlannın sermayeye eklcnmcsinde, fonun hesaplamasının doWtıl$nun ve 
sermayeye eklenmesi işlemlerinin ilgili mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı. 
Incelemenin sa~hklı ve amaana uygun sonuçlandınlabilmesi için gerekli olabilecek di~er 
konular. 

IV- SONUC: 
Yeminli mali müışavir, kurumun ilgili dönem hesaplannın yeniden de~erleme ve/veya "dEter 

artış fonlannın sermaye eklemesi" yönünden incelenmesinde; fiili durumun, muhasebe kayıt ve 
belgelerin ilgili mevzuata uygunlogunu araştırdı~nı belirterek, yeniden değerlenmiş iktisadi kıy
metlerin (\.Zerinden ayrılması gereken amartismanlann tutannın, vetveya değer arl1ş fonlannın 
sermaye eklenmesi gereken tutarlannın ne kadar old$ konusundaki görüşünü kesin olarak ifade 
edecektir. 

Yeminli Mali Müşavir 

Adı ve Soyadı 

İmza-mühür 
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Rapor Sayısı : ~ ........ 1 •••.•••.••••.. 

Rapor Ekieri : ·····"\······························· 

YEMINLl MALİ MÜŞA VlRLlK 
KATMA DEGER VERGİSİ lADESİ 

TASDİK RAPORU 

Adı Soyadı 

İncelerneyi yapan Bağlı Olduğu Oda : 
Yeminli Mali Müşavirin 

Dayanak Sözleşmesinin 

Mükellef ın 

İncelemenin Dönemi 

SONUÇ 

Büro Adresi 

Telefon Numarası : 

Günü 

Sayısı 

Adı 

Işi .. 

. Adresi 

Vergi Dairesi 

HesapNo.su 

Telefon Numarası 

. . 

Ek: 511 

.... 1 .... 1 ····-· 



XX1x 
RAPOR DIZPOZISYONU 

I. GENEL nlLGI: 
(Bu bölüm aşağıdaki bilgileri içerecektir.) 
-Firmanın ticari ünvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası. 
-Firma sahibi veya ortaklannın ad ve ıioyadlan ile işyeri ve ikametgah adresleri, 

bağlı olduklan vergi dairesi ve hesap numaralan (Firmanın bulunduğu adrcste birden 
fazla fırma var ise bu firma ve ortakla.n için de aynı bilgilerin tespiti şarttır.) 

- netişim.araçlannın (telefon, telex, fax v.b.) sayısı ve num.ı.ıralan ile kanuni def
terlere kayıtlı olup olmadığı. 

-Firmanın iştigal konusu. 
- Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubele-

rinden ne miktar kredi aldığı. 
. -Işyerinin durumu, ihracattan önceki altı ay içinde ve altı ay sonunda işyerinde 

çalıştırdığı işçi sayısı. . 
- Va.r.:ıa Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu Özeti. 
-Bir önceki yıl üretim ve ihracat miktarları. 
-Mevcut enson tarihli bilanço örneği . 

. -Muhasebeden sonımlu olanların adları, 
-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminil Mali Müşa

vir ünvanını alıp almadıklan. 
-Gerekli görülen diğer hususlar. 

II- USUL INCELEMELERI: 
(Bu bölümde en az qağıdaki hususlar tespit edilecektir.) 
-Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler. 
-Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulune uygun olup olmadığı, 

gerçeği yansıtıp yansıtmAdığı. • 
- Deft.er kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadı

ğı. 

-Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği. 

III- HESAP İNCELEMELERI: 

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususlan.n belirtilmesi zorunludur.) 

-ladeye konu mal alış ve satış faturalannın gerçek durumu yansıtıp yansıtmadı
ğı; bunlann ilgili sevk irsaliyeleri, nakliyel giderleri ile ilgili faturalan ve benzeri bel
geleric karşılaştınlarak mal hareketlerinin izlenmesi, bu belgelerde yer alan bilgilerin 
karşılnştmlarak tutariann doğruluğunun ve gerÇekliğinin belirtilmesi. 

- ladcye konu mal alış ve ~atış bedellerinin nakit akımı izlenmek suretiyle doğru
lanması, nakit ödemelerinin ve borç-alacak ilişkilerinin usulüne uygun belgelerle irde
lenerek ddğruluğunun ve gerçekliğinin tespit edilmest. 

-lmalatçılarda, ürctiı:h.in analitik inceleme yöntemleri kullanılmak suretiyle, 
imalatta yapılan her türlü sarfiyattan yararlanılarak üretiliı kapasitesi ile karşılaştı
rılması bu yöndım mamul mal miktannın test edilmesi. 

- Thrncat fatura bilgilerinin, gümrük çıkış beyannemeleri ve dö-viz alım belgele
rinde yer alan bilgilerle mukayese edilmesi ve miktar ve fiyiıt yönünden uygunluk sağ
lanması. 

-Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağla
nan ihracat sonucunda iade veya mahsup edilmesi gereken verginin miktannın hesap
lanması ile ilgili tüm veriler ve hesaplamalann yapılması, ilgili dönem katma değer 
vergisi beyannamelerinde yer alan bilgilere uygunluğunun ortaya konması. 

- İncelemeni" sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabi
lecek diğer konuların da irdelcnmesi. 

IY· SONUÇ: 
Yeminli Ma lt Müşııvir, firmanın ilgili dönem hesaplannın katma değer vergisi ia

desi yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna 
ilişkin beyannamelerin ilgili mcvıuata uygu~luğunu araştırdı~nı belirterek, iadesi · 
gereken katma değer vergisi miktarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin 
olarak ifade edecektir. · 

YEMlNLl MALİ MÜŞA VlR 

Adı ve Soyadı 

İmza 

Mühür 

Ek: 5/2 



XXX 

Yıl 0 Ay 0 Gün 0 
TeciiO AfD P.CezO infaz D 

4.) Yük. Ö~enim 
a.) Ön Lisans 
b.) Lisans 

5.) Lisans Üstü 

Ünvan Tarihleri 

. . . 1 ... /199 .. 

. . . 1 ... /199 .. 

. . . 1 ... /199 .. 

. . . 1 ... /199 .. 

Ek: 6 

... ;. .. /199 .. 

. .. ;. .. /199 .. 

. .. ;. .. /199 .. 

. .. / ... /199 .. 

. . . / ... /199.. . .. ;. .. /199. 

Serbo:st Muhasebeci veya Mali Müşavir olarak 
ilk mükellefiyet tesis tarihiniz . 

. . . ;. .. /199 .. 

Telefon: 

Telefon: .. 

. lş bu ruhsat fOrmundaki i.slenen bügileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak dodurduğumu beyan ederim. .. j. . /199. . Imza : 

. ~:· )·. 

e.) Fotopf O ı.) V ergi dairesi yazısı o 
D 
o 
D 

f.) Yetki yazısı O j.) Mükellefiyet tescil belgesi 
g.) İmza sürküleri O 
h.) V ekaJetname O 

* Belge eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 
* Odaya ait borç ilişili kesilmeden ruhsat almak mümkün degildir. * Belge üzerindeki bilgilerden dopcak sorumluluklar dolduraniara aittir. * Bu form sadece ruhsat bafvurulanna aittir. Başka amacia kullanılaıruız. 

k.) Kurumlardan alınan hizmet belgesi 

* Odalar dosya bilgilerini incelemeden ve üyenin borç ilişiiini kesmeden başvuruyu ruhsaıa çeviremez. 

Üye 

İmza 

J fonu ö.No: 


