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1. SUNUŞ
'a r | n

Bir ülken in geliş mes i ve yükselm esi, o ülkede yaşaya n insanolu ştu rdu ğu örg ütle re bağlıdır.

Bu örg ütleri insa nlar, bulu ndu klar ı yer ve zamanın koşul ve ge
rekl erin e göre, hesap, hukuk ve tek nik düzeni ile oluş turu r.
Her ülke, o ülked e yaşaya n beden ve ruhça sağla m insan ların,
sağlam hesap, hukuk ve tek nik düzeni ile oluş turd uğu , kurum ve
işletm e gibi, ikti sad i örg ütle rle kalkını r, yüks elir.
Tür kiy e'd e insa nlar ın beden sağlığı ile ilgi li mesle k mensu pları,
örneğ in Tab ibler , Eczacıla r, yasal bir düzene ve güvene kav uşm uş
tur. Yılla rdan beri Sağlık Baka nlığı' nın gözeti m ve den etim inde Tabib
Odaları , Eczacı Odaları gibi meslek örg ütle ri vardır.
Tür kiy e'd e huku kla ilgil i meslek mensu pları, örne ğin Avu katl ar,
Note rler, yasal bir düzene ve güvene kav uşm uştu r; yılla rdan beri
Ada let Bak anlığ ı'nın göze tim ve den etim inde Baro lar, Not er Odala rı
Qibi mesle k örg ütleri vardır.
Tü rkiy e'd e tek nik le ilgili meslek mensup ları, örneğin Mü hen dis 
ler, Mima rla r yasal bir düzene ve güvene kav uşm uştu r; yıila rdan beri
Bayın dırlık Bak anlığ ı'nın gözeti m ve den etim inde Müh endi s Odaları ,
Mim ar Odala rı ile Türk Mühe ndis ve Mim ar Odala rı Birl iği gibi mes'e k ör gü tle ri vardır.
Anc ak, Türk iye' de, yıllar dan beri sür dür ülen çab alar a karşın,
Muha sebe ve Denet leme mesleğ i ve meslek mens uplar ı, henüz yasal
bir düzene ve güvene kavu ştur ulam amı ştır.
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Oysa, hukuk ve tek nik le yakın iliş kis i, daha sı içiç e olan muha
sebe ve dene tlem e işleri, gerç ek ve tüze l kişi kuru m ve işlet me gibi
iktis adi ör gü tle r ve dolayısı ile ülke iktis adı için, en az huku k ve
tek nik kad ar önem lidir.
Hesap düzeni olmay an ikt isa di biri md e ve bu tü r birim lerd en
oluşan ülkede, sağlam bir huku k düzen i olam az, iyi bir tek nik düzeni
kurula maz; dahası hak adil ola rak dağ ıtılam az.
Çünkü, hesabını bilme, hesap verme, hesa p görm e, kısac a he
saplaş ma ya da muhasebe , ins anl ar ve onla rın olu ştu rdu ğu birim ve
bir lik ler içind ir. İnsanın hak ve sor um lulu ğu muh aseb e ile saptanır.
Eu hak ve soru mlu lukl a muhas ebe içiç edi r.
İyi bir muhase be düzeni olma yan ülke lerd e, ma hke mel ere baş
vura nları n çok luğu bir rasl ant ı değ ildir . Bun ların çoğu hesa psal an
laşma zlıklar ın çözümü için mah kem eler e baş vur urla r.
Ülkenin iktis adi büt ünl üğü nü olu ştu ran ger çek ve tüze l kişi ku
rum ve işle tme ler için yani tic are t, sana yi, hizme t, ban ka, sig orta ,
koo pera tif, vakıf, derne k, send ika, siya sal par ti gibi hesa psal kiş iler
için ve bunla rın olu ştu rdu ğu dev let için hesap, hes apla şma ya da
muhasebe ve dene tim büyü k ölçü de ger ekli ve öne mli dir.
Ülke iktis adın ı olu ştu ran , yuk ard a sözü edile n hesa psal kişi ya
da iktis adi birim lerd en her biri, muh aseb esini yani va rlık ve serm aye
durumu ile ma sra f ve hasıla tını ne ölç üde iyi hesa plar sa, o oran da
ölçü lü ve deng elidi r.
İktis adi biri mle rin bu ölçü ve denge si, ne oran da sağl am olursa ,
ülkeni n iktis adi kalkı nmas ı da o oran da sağl ıklı olur.
2. MESLEĞİN VE MESLEK MENSUP LARININ TAN IMI
20. Yeminli Muhasebecilik ve Denetçilik Mesleği :
Yeminli Muhasebecilik ve Denetçilik Mesleği, kan unl ara göre,
gerç ek ve tüzel kişi kurum ve işle tme lerin , dem ekk i, tic ar et , sana yi,
hizmet, banka, sigo rta, koo per atif , vakıf, dern ek, send ika, siya sal
parti gibi hesaps al kişi leri n muhas ebe ve den etle me işle rini kurma ,
örgüt leme , gel iştir me ; muhas ebe ve den etle me ile ilg ili tic ar et , iş,
sosyal sig ort a ve verg i huku ku işle rini yür ütm e; bun larl a ilg ili da 
nışman lık yapm a; bel ge ve kay ıtlar a day ana rak bila nço , kâ r ve zarar,
beyann ame düzenle me; bu kon ular da incele me, tah lil, göze tim, yo44

rum, onay, bi lirk işi lik , hak em lik yapına; rap or yazma ve benze ri işler i
ser bes t ve sür ekl i uğra ş edinm edir.
Yem inli Mu has ebe cilik ve Den etçi lik kamu hizme ti nite liği nde
bir işgö rme mes leğid ir.
21. Yeminli Muhasebecilik ve Denetçilik Meslek Mensupları :
Yem inli Mu has ebe cilik ve Den etçi lik Mesle k Mens ubu, işgörm e
sözle şmes i ile ken disi ni göre vlen dire n gerç ek ve tüze l kişi kurum
ve işle tme leri n muhas ebe ve dene tlem e işler ini, bu ger çek ve tüzel
kiş ile r için ve kendi soru mlu luğu nda , yasa lara, kur alla ra, ilkele re,
yönt em ve kura mla ra göre serb est ve süre kli yapa na denir.
Bu mesle k mensu pları, kendi kanun una ve ilgi li kan unla ra göre,
muhaseb e ve den etlem e işle rini yapma ya hak kaza nırlar .
3. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE BU MESLEĞİN DURUMU
Muh ase ben in ve muh ase beci lik mesle ğinin tar ihi, insa nlık tar ihi
kad ar esk idir. Anc ak, muhase be ve dene tlem e mes leğin i yasa l dü 
zenlem e, son 100 yılın içinde, 1880'den beri ve öz elli kle 1900 yı lla 
rından sonr a gör ülm ekt edi r. Bu konuda , ilk yasal düze nlem eler in
1880’de İng ilte re ’de, 1887’de ABD ’nde, 1893’de Holl and a'da , 1897’de
Alm an ya’ da, 1881’de Fran sa'd a yapıldığı , bunla rı ötek i Avr upa ve
Dünya ülk ele rini n izled iği yapılan ara ştır ma lard an anl aşı lma ktad ır.
Yem inli Muh aseb e ve Denetle me mesleğ ine, 1929 ikt isa di bun a
lımın yaşan dığı yıl ve onu izleyen yılla rda daha çok önem ver ildi ği
ve yasa l düze nlem eler in daha çok bu yılla rda yapıldı ğı gör ülm ekt edi r.
Bu mesleğ i yasa l bir düzene kavu ştur mad an ikti sad en kalkı nmış
hiç bir ülke örn ek göst erilem ez.
İktis ade n kalk ınmı ş ülkele rde, muhase be ve den etle me mesleğ i,
tic ar et ve sana yi oda ların ın öne risi ve İkt isa t Bak anlı klar ının den e
tim ve göz etim i ile yasal düzen e kavu şmu ştur. Örne ğin, Alm any a'da
muhaseb e ve dene tlem e mesle ğini, ilk yasa l düze nlem e 19 Ağ usto s
1897 günl ü Prusya Tic are t Odası yasas ına daya nan 30 Ocak 1900
gün lü mesle k örg ütü Yön etm eliğ i ile yapıl mışt ır.
Her ülke, ben liğin i, gele nek ve töre sin i koru mas ına karşın , mu
hase be ve dene tlem e mes leğin i birb irin e benz er bir biçim de yasa l
düze ne kavu şmu ştur .
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koşul lar, belirle nmiş; öârpn' 0 a rC *a ’ -r n e S 'e Qe kQ bul için genel ve öze
mensuplar ının hak ve öri p/ı '71’- S tc ı \ v e S | oa vla r öng örü lmü ş, meslek
bağlanmış ve meslek ö rn ü tı ^ 1’ d i s i p , i n işle mle ri ve ceza ları hükme
K o r 9utler ı kuru lmu ştur .
Bu
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Almanya :
Wi rts ch aft sp rüf er
Ver eidi gte Buc hpr üfe r
Steu erbe rater
Ste uerb evo llma chtigte
ABD :

İşlet me Den etçis i
Yem inli Muh aseb e De net çisi
Ver gi Danışman ı
Verg i Ye tkil isi

Publi c Acc oun tan t
: Kamu Muh ase bec isi
Cer tifie d Publi c Acc oıın tan ts ; Ruhsa tlı Kamu Mu has ebe cisi
(C.P,A.)
Avusturya :
Wi rts ch aft sp rüf er
Buch prüf er
Steu erbe rater

İşlet me Den etçis i
Muh aseb e Den etçi si
Verg i Danışma nı

Belçika ;
Reviseur d'E ntre pris e
Expe rt Com ptabl e
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; İşlet me Den etçis i
: Uzman Muh ase beci

Fransa :
Expe rt Com ptab le
Com ptab le agre e

Uzman Muha sebe ci
Yet kili Muha sebe ci

Hollanda :
Re gis ter acc oun tan t
Ac co un tan t - Adm inis tra tie
Con sule nt
Bel asti nga dvis ens

Tes cilli Muha sebe ci
.Muhasebec i - Yön etsel Tem silci
Vergi Danışmanı

İngiltere :
Cha ıtere d Ac co unt ant
Ce rtifie d Ac co un tan t
Cost and Wo rth Ac cou nta nt
Mu nic ipa l Tre asu rer

Beratlı Muha sebe ci
Ruhsatlı Muha sebe ci
Malo luş ve İşletm e Muh aseb ecis i
.Muhasebe ci (Kurum Haznedarı)

Daha da çoğ altılab ilec ek bu örnek ler, mesleğ in ve kanu nun muhas ebe cilik ve den etç ilik adı üzerin de yoğu nlaş tığın ı açık ça gös ter
inek tedi r.
Yapıla n incele me ve araş tırm alar a day anı lara k mesleğe ve ka
nuna «Yeminli Muhasebecilik ve Denetçilik» adı öne rilir.
Mesl eğe ve kanun a «Yeminli Muhasebecilik ve Denetçilik» adı
öne rilirk en,
-— Mesle ğin tari hse l geliş imi ve bugü nkü durum u;
■
— Mesl eğe Tü rki ye ’de ve yaba ncı ülke lerd e verile n adlar ;
■
— Mesle ğin özünü ve anlamını kapsama ;
•— Mes lekte yapılan işleri belirtm e;
— Kolay anla tma ve kolay anlama ;
— Yaban cı dill ere kolay çevir me gibi durum, öze llik ve nit elik ler
göz önü nde bulu ndu rulm uştu r.
4- TÜRKİYE'DE BU MESLEĞİ YASAL DÜZENE KAVUŞTURMA
ÇABALARI
Tür kiye 'de , muhase be ve dene tleme mes leğin i yasa l düzene ka
vuşt urm a çaba ları, birç ok ülkede oldu ğu gibi 1929’da başla yan bü 
yük ikt isa di bunalı m yılla rınd a, 1932’de başl amı ştır ; şimd iye kada r
yedi giri şim olmuş, yedisi de sonuç suz kalmı ştır.
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İlk giri şim 1932 yılında, Tic are t Ba kan lığı’ nca yap ılan bir ça
ile başlam ış; ikinci girişim, 1938'de yine Ti ca re t Ba ka nlı ğın ca ,
kat lık kanun unun çıkarılm ası sırası nda yapılm ış, anc ak bu iki ş e£ j 0
de makul neden lerle sonu çsuz kalm ıştır . Çünkü, o gün lerd e u
yet erli sayı ve nite likt e mesle k mensubu da yok tu; ye ter li s y
büyü klük te gerç ek ve tüze l kişi kuru m ve işlet me de yok tu.
Mesleğ i yasa l düzene kav uşt urm ak içi n Ma liye Bak anlı g„ qg49,0
1956, 1962, 1966 ve 1980 yılla rınd a olm ak üzere, beş kez ginŞ*
bulun muşt ur; bunla rında hepsi, maku l nede nlerle , son uçs uz kaimi?
5. TÜRKİYE’DE BU MESLEĞİ YASAL BİR DÜZENE
KAVUŞTURMADA GECİKME NEDENLERİ
Türk iye'd e Yemi nli Mu has ebe cilik ve De net çili k mes leği, 53
dan beri sözü edilm esin e ve eks ikli ği çek ilme sine karş ın, şu
nedenlerle, yasa l bir düzen e kavu ştur ulam amı ştır.
51. Mesleğe İlgili Bakanlık ve Meslek Kuruluşları Sahip Çıkma
mış tır:
Bu meslek, bu sorunu çözmü ş ülke lerde , 1 ic are t ve Sana yi oba
larının çaba ve öne riler iyle, ikti sad i haya tı düze nleme gör evi ni üst
lenmiş ve İkt isa t Baka nlıkl arını n dene tim ve göz etim inde yas al dü
zene kavuşm uştur.
Tür kiye ’de de 1932'deki ilk ve 1938’deki iki nc i gir işi mi n Tic are t
Bakanlığı nca yapıldı ğı bili niy or. Anc ak, bu iki giri şim den son rak i her
girişim , her nedense, Ma liye Bak anl ığı’ nca yapı lmış; mes leği MaliY e
Bakanlığı yasa l düzene kavu ştur may a çalış mışt ır. Belk i bu nedenle
de, mesleğe Tic are t ve Sana yi Oda ları sah ip çıkmamış tır.
Bu, gecik meni n baş ned enid ir ve büyü k bir yan lışlı ktır .
Çünkü, bu mesleğ i örg ütl ey ip dis ipli n altın a alma, ülke nin iktis adi
yaşamını düze nlem ekle gör evl i ikt isa t Bak anlı ğı’ nın ya da bu
revi üstlene n Sanay i ve Ti ca re t Bak anlı ğı’ nın göre vidir .
Oysa, mesleğe Sanay i ve Tic ar et Baka nlığı sah ip çıkm adığ ı 9*bi»
bundan yar ar gör ece k tü cc ar ve san ayi cile rin mesle k ku rulu şla rı olan
Tic are t ve Sanay i Odala rı da bu yold a olum lu çaba gö ste rm em işti r'
52. Meslek Daha Çok Vergicilik Açısından Ele Alın mış tır:
Mali ye Bakanlı ğı, beş giri şim ind e de konu yu Ve rg ici lik açısın48
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an ele almış, yasa tas lak ve tasa rılar ını bu görü ş açısına uygun
hazı rlam ıştır. Böylece , yasa tas lak ve tas arıl arın da, Vergi ko nu la
rında uzman kişi lere ayrı calı klı yetk i ver ilere k Danış manlı k ve Onayl a r n a gib i kola y işle r bunla rın tek elin e verilm iş, ikti sad i yaşam için
önemli fa ka t çile li muhase be ve denet leme işler ine gere kli yer ve
rilm emi ş ve bu çile li muhase be ve dene tleme işler ine gere kli yer
veril mem iş ve bu çil eli işle ri yapa nlar a yet ki tanın mam ıştır. Bu ne
denle de mesle k mensu pların ın tep kisi ne yol açmış tır.
Oysa, muha sebe ve dene tlem e işler i çok gen iştir . Ve rgi cili k bu
'Şlerden ma sra f ve has ılat ve Kâr ve Zara ra ilişk in anca k bir bö
lümüdür .
53. Temsil Konusu İyi An latı lma mış tır :
Mes lekten olma yıp mesleğe sahi p çıka nları n avu katl ığa hevesyasa tas arıl arın da ağır lık kazanm ış ve bu nedenle, Yasama MecUslerindeki esas mesle ği Avu kat lık olan ve çoğu kez, çoğ unlu ğu
°lu ştu ran Mi llet Ve kille ri, bu konu daki yasa tas arıl arın ı benim sernemiştir .
Oysa, muh ase bec ilik ayrı, avu kat lık ayrı bir iştir . Hesap anla şm a zlığı başka , yargı anlaş mazlı ğı başkad ır. Mu hase beci lerin ve den e tçi ler in, hesa plaşm adan doğan , anla şma zlık ları çözme de ve bu
konuda ida ri ve yargı mah kem eleri nde açılan dava ların kola y sonuC a bağla nma sınd a, önem li görev yap tıkla rı ve meslek, yasal düzene
kovuştuğun d,a, bu göre vi daha iyi yap aca klar ı doğ rud ur. Anc ak, bu,
ovu kat lık değ ildir , bi lir ki şi lik tir ve olsa olsa tems ilen bil irk işi lik tir .
u ygar ülke lerd e duru m ne ise, Tür kiye 'de de öyle olma lıdır.
le r i

Bugün, güm rük kom isyon cusu , yasa ile ken disi ne verile n tem sil
Yetkisine day ana rak avu kat lık yapm adığı gibi, muha sebe ci ya da
öene tçi de kend isine ver ilec ek yasal tems il yet kisi ile avu kat lık ya p
may acak tır.
54. Varolan Meslek Mensupları Mesleğe Sahip Çıka mam ıştır :
Bugün, ülked e Muh aseb eci ve Denet çi ola rak çalışma kta olan lQ r | n, muhaseb e ve dene tlem e işle rini n çile sini çek enle rin, mesleğ in
yasal düzen kavuşm ası için uğr aşa cak va kitl eri ve etk ili güç leri yokt u r - Yasal düzene ve dis ipli ne kavuş manın , ken dile ri için ya rar ve
sak ınca ları da açık ça orta ya konm adığın dan, bu konu da görü ş bir liğ i
d e yok tur. Açı kça söyl enm iyor , anc ak yas al düze nleme den yana
o | an lar da vard ır; buna karşı ola nla r da vardır .
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Varo lan meslek mensu pları çok çe şit li öğr etim kur um ların da 0
mezundu r; öğre nim ve yetiş me dere cele ri çok çe şitl idir . Bu neden
de, bir birl iğe varıla mamı ştır.
55. Meslek Mensubu Olmayanlar Mesleğe Sahip Çıkmaya
Çalış mıştır :
Kamu ve özel kesimde muhase be ve dene tleme işle rini n be lit' 1
bölü mler inde hizm et sözleşm esi ile bağımlı çalışı p da va kti ve etkiH
güçl eri olanlar, mesleği, kend ilerin e göre, yasa l bir düzen e kavuş tur
mak için yıllar dan beri uğra şma ktad ır.
Bunlar, yasa çıktığ ında, şimd iki bağımlı göre vler inde n ayrıl'P
muh aseb ecilik ve öze llikle Den etçil ik mesle ğini ken dile rini n oluş tur
masını tasa rlam ıştır. Böylece, resmi dene tim kad rola rınd an ayrıl'P’
o kadrol arı boşaltıp, aslında yete rsiz olan resmi den etim i iyice zO"
yıf,a tara k, serb est dene tçi, danışman ya da onaycı olmay ı tasa rlar lar.
Bu büyü k bir yan lışlı ktır ve mesleğ in yasal düzene kavuşamamasının önem li neden lerind en birid ir.
Oysa, Tü rkiy e'd e serb est muhas ebeci de vardı r; ser bes t denete 1
de vardır.
Yalnız İstan bul Tele fon Rehber inin Me slek ler Bölü mün de 1066 Ser
bes t Muha sebe ci ve 534 Serb est Mali Mü şav ir kayı tlıdır .
Anca k, bunla r, yasa l bir düzene kav uşt uru lma mış ım
Başl angı çta yasa bun lar için çıka rtılm alıd ır, sonra, öğre nim , staj
ve sınavla meslek gen işle tilip gel işti rilm elid ir.
56. Uygulanabilir Bir Yasa Tasarısı Hazır lana mam iiitır:
Mesleğ e kabul edi lece kler in çe şitl i öğret im, kur um ların dan me '
zun oluşu, bun lar için çe şitl i sta j ve sınav gereği; mes lek mensu p'
larını, öğren im, staj, sınavla yap aca klar ı işler e göre kümeleme, Vü '
pılac ak meslek yasas ında gözön ünde bulu ndu rulm alıdı r.
Bu konuda, Tü rkiy e’de, örnek alına bile cek bir mesle k yasası d °
yokt ur. Avuk atlık , Not erlik , Tab iblik , Eczacılık , Mim ar ve Mühe n
dis lik gibi meslek yasala rı, örne k alınama z; Çünkü, bu me slek leri 0
her birin e aynı yük sekö ğret im kurum unu bit irm iş ola nlar , be lirl i ko
şul, sta j ve sınavla kabul edilir.
Yapı lacak muh aseb ecili k ve den etç ilik yasası karm aşık old uğu 0 '
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dan geni ş bir araş tırm a yapıp, ülke gerç ekle rine uygun ve tek nik açı 
dan uy gu lan abi lir bir yasa tasarıs ı, şimd iye kadar, hazırla r,amam ıştır.
57. Mesleğin Gereği ve Önemi İlgililere ve Kamuya
İyi Anla tılam amış tır:
Bu konu daki yasa tas lak ve tas arıl arı iyi hazırl anam amış ; ge
rekç eler i açık ça beli rtile mem iş, mesleğin Tür kiye iktisa dına yararı
ilgilile re anla tılam amış ; meslek mensu pları bir b irliğ e varama mış, bun 
dan ya rar göre cek, kurum ve işletm eler, konuyu yalnız ve rgi cili k aç ı
sından görü p önems emem iş; konu kamuya male dile mem iştir . Türk
basını da bu konuda üzerin e düşen görev i gere ğince yapam amış;
konuy u ara ştır ıp kamuya anla tama mışt ır.
6. TÜRKİYE'DE KENDİ BAŞINA MUHASEBECİLİK VE
DENETÇİLİK YAPAN MESLEK MENSUPLARI
60. Kullandıklar! Sanlar Açısından Meslek Mensupları
Tü rkiy e'd e Yem inli Mu has ebe cilik ve De net çilik mesleği, yı lla r
dan beri çaba harca nmasına karşın, ne yazık ki, henüz yasal bir
düzen e ve güve ne kavu ştur ulam amı ştır. Bu nedenle de yasa ile ve
rilm iş san lar yok tur. Anc ak, bu konuda çalış anla rın kendi kend ilerin e
verd iği ya da yakı ştırd ığı ve kimi çeki nere k, kimi severek kullan dığı
muha sebe ci, Serb est Muha sebe ci, Eksper Muhas ip, Vergi Müş aviri
gibi Avru pa ülke lerin den örnek alınan ya da mali müşav ir, Serbe st
Hesap Uzmanı gibi kendi kend ine oluşa n san lar vardır.
61. Sayısal Açıdan Meslek Mensupları
Türk iye'd e, yasal bir düzen leme olmad ığında n, serb est muha 
sebe ve dene tlem e işler i yapan ve bu işleri kend ine sür ekl i iş ed i
nenlerin sayıla rı bilin mem ekte dir. Ayrıca, bu işleri, kurum ve işl et 
meler de memur ya da işçi olar ak yapa nları n sayıla rı üzerin e de
sağla m bir bilgi yok tur.
Anca k, Tür kiye 'de, muhase be ve dene tlem e ile ilgi li öğre tim
yapan tic ar et lisesi, yükse k okul ve fak ült e düz eyin dek i öğr etim
kurum ve biri mle rini n sayısı, bağımsız muha sebe ci ve den etç iler in
İst an bu l’da kur duk ları iki dern eğin üye sayısı; İsta nbu l Tic are t Odas ı
na ve Sanay i Odasına kayıtlı üye sayılar ı ile Tü rki ye ’deki Vergi yü 
küm lüle ri sayısı bu konud a yak laş ık bir bilgi ve rir düş ünc esi ile
aşağıda sunu lmuş tur.
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Tü rki ye ’de, muha sebe ve muha sebe ile ilg ili ko nu lard a öğret im
yapan 104’ü Tic are t Lises i olm ak üzere 227 mes lek lises i vardır.
Tü rkiy e’de Muh aseb e ve İşlet me Bölüm ü olan ve or ta öğ re tim 
den sonra 2 yıllık öğr etim yapan 39 Mes lek Yü kse kok ulu vardır.
Tü rkiy e’de, muhase be, İşletm e, Mali ye, İkt isa t, Ti ca re t Hukuku,
İş Hukuku, Vergi Huk uku gibi kon ula rda ağı rlık lı 4 yıllı k öğ ret im ya
pan 12.’si İktis adi ve İdari Bil iml er Fak ülte si, 2’si Siya sal Bi lgi ler Fa
kültes i, 1’i İkt isa t Fak ülte si, 1'i İşletme Fak ülte si ve 1'i İşle tme Mü
hen disliğ i Fakü ltesi olm ak üzere 17 Fak ülte ve 2'si Mali ye- Muh ase be,
Ti İşlet mec ilik, 2'si İdar i Bilim ler, 1.i Mali ye, 1’i Tur izm ve İşletme 
cilik , 2'si Tu rizm- İşle tm ec ilik ve Ot elc ilik ve 1’i Muh ase be ve İşletme
Öğre tmen liği olma k üzere 10 Yük sek Okul top lam 27 Yük sek öğr etim
kurumu vardır.
Bu okul, yük sek oku l ve fak ült ele rde n mezun ola nla rın tüm ü de
ğil, bir bölüm ü muh ase be ve den etle me işle rin i ve çok az bi r bölü mü
de bağımsız muhaseb e ve den etle me işle rini mesle k edi nm ekte dir.
İstanbu l'da, kur ulm uş Mu has ebe cile r ve Mali Mü şa vir ler Derneği ’nin 1984'de yak laş ık 300; Tü rki ye Muh ase be Uzm anla rı Der neğ i'nin de yine 1984’te yak laş ık 750 kayıtl ı ve 530 etk in üyesi vardır.
Bu üyele rden, kaçı nın bağım sız çalış tığı bili nm em ekt edi r.
Yalnız İsta nbu l İkti sad i ve Tic ari İlim ler Aka dem isi Mez unları
Dern eği’ nin 1984’de yak laş ık 5000 üyesi vard ır. Bu üyel erde n ya k
laşık 300’ü bağıms ız ve 500'ü bağımlı muh aseb eci ola rak ça lış
maktad ır.
Tü rki ye ’de Şub at 1984'de yalnız İstan bul Tic ar et Oda sı'na kayı tlı
57.572 kişi kurum u, 11.103 Kol lek tif, 1605 Adi ve Hiss eli Kom andit ,
8.424 Limit ed, 15.292 Ano nim, Hold ing ve Ano nim Şi rke t Şubesi,
3065 Ko ope rat if Şir ke t olm ak üzere top lam 97.061 üye kuru m ya da
iktis adi ör gü t vardı r.
İstan bul Sana yi Odas ı'na 1981 yılı sonu nda kayı tlı 1618 kişi ku 
rumu, 1283 Ko llek tif, 105 Koma ndit, 548 Limi ted, 2.658 Ano nim , 12
Kamu Kurum u olm ak üzere top lam 6224 üye kuru m ve İşlet me vardı r.
İstan bul, iktis adi açıda n, Tü rkiy e'n in dö rtt e biri vars ayıldığı nda ,
1984 yılında Tü rki ye ’de Tic ar et Odala rına üye ola bile ce k nit eli kte
yakla şık 400.000 kur um -işl etm e ve Sana yi Oda ların a üye ola bile cek
yakl aşık 25.000 kur um -işl etm e var oldu ğu kabu l edi leb ilir.
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Tü rk iye ’de 57 ilde serma ye piyasas ı kuru lunun nite len dir diğ i 811
halka açık ano nim şir ke t vardır.
Bunla rın, 25’i Adan a, 46’sı Anka ra, 18’i Balıke sir, 24’ü Bursa, 32'si
Konya, 332’si İsta nbu l ve 44'ü İzm ir'de olma k üzere 521'i 7 ilde,
kalan 290'da 50 ilde dir. 10 il de bu tü r Anon im Şir ke t yok tur.
Tü rkiy e'd e yak laş ık 45.000 Kuruml ar Vergi si, 35.000 Gide r Ver
gisi ve 1.800.000 Ge lir Verg isi Beyanna me yük üm lüsü oldu ğu söy le
niyor.
Tür kiye 'de, yaln ız İstan bul Me slek ler Telef on Rehberi (1980-1981)
in 578-58 3'üncü say fala rınd a kayıtl ı 1066 Bağımsız Muha sebe ci va r
dır. Bunların, 987'si kişise l, 66'sı orta klık , 5'i limite d şir ke t ve 8'i de
Anon im Şir ke ttir .
Yine yalnız İstan bul Me slek ler Telefo n Rehberi (1980-1981 )’in,
592-594’ün cü say fala rınd a kayıtlı 534 Bağımsız Mali Mü şav ir vardı r.
Bun ların , 491’i kişis el, 22’si Orta klık, 11 Limit ed Şir ket ve 10’u
Anon im Şir ke ttir .
Tür kiye nüfu sun un yakl aşık onda biri İsta nb ul’da yaşar. Nüfus
bakım ından Tü rki ye ’nin onda biri olan İstan bul, ikt isa t ve öze llikle
muha sebe ve den etle me meslek mensuplar ı açısın dan Tür kiye 'nin
yak laş ık dö rtt e bir i kabu l edil diği nde ; Tü rki ye ’de yak laşı k (1. 06 6x4 ) =
4264 muh aseb eci ve (5 34 x4 ) =2 136 muhase be ve işletm e den etçi si
olma k üzere top lam 6.400 meslek mensubu oldu ğu var say ılab ilir.
Yuk ard a sun ulan bu sayıla r, Tü rki ye ’de ne kad ar muhas ebeci,
muha sebe den etç isi ve işlet me den etçi sine gere ksinm e oldu ğu ko
nusu nda yak laş ık bir bilg i verm ekte dir.
62. Bağımsızlık Açısından Meslek Mensupları
Yasa l bir düze nlem e olmam asına karşın, Tü rki ye ’de bağımsız
muh aseb e ve den etle me işleri yapan, bu işleri kend ine sür ekl i iş ed i
nen ve sayı ları kesin bilinm eyen çok sayıda kişi ve kişi orta klık ları
vardı r.
Bunl ar, bağ ımsız lık açısınd an şöyle sı ra la na bi lir :
a) Otu rdu ğu yeri n ya da açtığ ı işye rinin bağlı oldu ğu Vergi Da
ires ine kayıtlı ola nla r;
b) Hem Verg i Daires ine, hem de başka bir yan tic ar i işle Ti ca 
ret Odasın a kayı tlı ola nlar ;
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c) Muha sebe ve vergi işle rini yaptı ğı kişi ve or tak lık lar da n bi
rinin ya da birka çını n aylık ve ücr et bo rd ro la rın da . kayı tlı olan lar,
Eun lar aslında bağımsı z çal ışır lar, anc ak Verg i Dair esin e ve
Tic are t Odasına kayıtlı olman ın get irec eği yü kü mlü lük ler den kaç ın
mak ve sosyal güve ncey e kavu şma k için ken dile rini kuru m ve işl et
melerin aylık ve ücr et bor dro ları nda mem ur ya da işçi gö ste rirl er.
ç) Hiç bir yerde kaydı olma yan lar. Bun lar aras ında her türl ü
adam vardır . Bunları n kimi kamu ya da özel kesimd e, kuru m ya da
işlet mel erd e muhas ebe ile ilgili ya da ilgi siz işler de gö rev lid ir; fak at
ek iş olara k, bağıms ız mu has ebe cilik yapar . Kimi dev let memuru,
dahası bu tü r işleri yapma sı ke sin likl e sakı ncal ı olan de vle t mem u
rudur, fak at yine de dışar da muhas ebe işleri ile uğra şır; kişi ya da
kurum adına muhase be tuta r.
Piyasada, meslek mensu pları arası nda, bunl ara, kors an muh a
sebeci ya da türe di muh ase bec iler denir.
63. Öğrenim, Yetişme ve Deneyim Açısından Meslek Mensupları
63.0. Genel Açıklama
Tür kiy e'd e bağıms ız muhaseb e, vergi ve dene tlem e işle ri yapan
meslek mensu pları, öğre nim yetiş me ve deney im açıs ında n şu üç
kümede to p la n a b ili r:
a) Birinci Küme :
Bu konud a yükse k öğre nim görm emiş bağımsı z muh ase bec iler,
Muha sebe ve Vergi İşleri Bürola rı ya da Ort aklı kla rı;
b) İkinci Küme :
Bu konud a yükse k öğre nim görmü ş, fak at ayrıc a bir dene yim ve
sınav aşam asınd an geçm emiş kendi kend ine yeti şmi ş mu hase beci ler,
Muha sebe Den etçil eri ve Vergi Danışm anlığı Büro ları ya da O rta k
lıklar ı;
c) Üçüncü Küme :
Bu konud a yükse k öğren im gör dük ten sonra , ayrı ca bir giri ş
sınavı verer ek kamu ya da özel kesim daire, kurum ve işle tme ler ind e
bel irli deneyim aşam aları ndan geç ip göre v yapan, sonr a ayrıl ıp ba
ğımsız çalışan Muh aseb ecile r, Vergi Danış manla rı ve İşlet me Den et
çile ri ya da bunla rın Orta klık ları.
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7. TÜRKİYE’DE YEMİNL İ MUHASEBECİLİK VE DENETÇİLİK
MESLEĞ İNİ YASAL DÜZENE KAVUŞTURMA GEREĞİ
70. Genel Bakış
Tü rkiy e'd e Yem inli Muh ase bec ilik ve Den etçilik Mes leğin i yasal
düzene kav uştu rma ;
— Sağ lıklı ve sür ekli iktis adi kalkınm a,
— Resmi mak amla rın yön etim kara rları na çab ukl uk ve kola ylık
sağla ma,
— Özel kuru m ve işlet mel erin sahip ve yön etic iler ine yöne tim
kola ylığı sağla ma,
— Mes lek mens uplar ını ve mesleği gel işti rm e için gere kli ve
dahas ı zoru nlud ur.
71. Sağlıklı ve Sürekli İktisadi Kalkınma İçin Gereklidir.
Çünkü , Yem inli Mu has ebe cilik ve Den etçil ik mesleğ i yasal dü
zene kav uşt uğu nda :
1) Ülkenin ikt isa di kayn akla rı sağlam ve doğru sapt anır;
2) Var olan kayn akla ra, yere ve zamana göre, iktis adi ter cih ler
doğ ru ve Tü rkç e yapılı r;
3) Teş vik ted bir ler i adil ve çabu k uygula nır;
4) Serm aye piyasa sı çabu k ge lişt iril ir, güvenl e işler durum a ge
tir ilir , küç ük ta su rru f sah iple rinin azınlık hakl arı korunur,
5) Yaba ncı Serma ye teşv ik ed ilir ve ülkeye geliş güveni sağla nır;
6) Varo lan sana yi teş vik edilir , ge liş tir ilir ve yeni sana yi işl et 
mele rinin kur uluş u sağl anır;
7) Yeni ort ak lık lar ın kuru lup güve nle çalışm ası sağla nır;
3) Küçü k ve orta büy ükl ükt eki gir işi mc ile r gü çle nd irili r;
9) Ko op era tifç iliğ in gelişm esi sağla nır;
10) Kredile rin çabu k, yerin de ve zamanı nda dağıtım ı kola ylaş ır;
11) İşçi şir ke tle rin in kuru luş ve işley işind e güven sağla nır;
12) Banka ve Ban kerle rin dene timi ile para ve kredi işler i güven
altın a alını r;
13) Çağın tek nik koşu lların a ve dünya sta nda rtla rın a uygun üre 
tim sağl anı r;
14)

İç piya sanı n dene timi ve tük eti cin in korunm ası sağla nır;
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15) Dışsatım art tırı lır;
16) Gel ir dağılım ı den gele nir;
17) Adil ve deng eli verg i alınır ;
18) İktis adi ve mali düze nlem eler de kı rta siy ec ilik aza ltılır ;
18) İşle tme cilik ve Ve rgi cil ik ala nla rın da
uyu şma zlıkl ar en az düzeye in dir ilir ;

kol ayl ık sağ lan ır ve

20) Muhas ebe ve dene tlem e ile ilg ili norm ve sta nd ar tla r yapılır
ve kola yca uygu lanır;
21) Muha sebe ci ve den etç iler in iyi eği tim , öğ ret im ve yetiş mele ri
sağlanı r.
72. Resmi Makamların Yönetim, Denetim ve Yargı İşlerini
Kolaylaştırmak için Gereklidir.
Çünkü, mesle k yasa l düzen e kav uşt uğu nda :
1) Devlet Yö net icil eri, kalk ınma plan ları ve ikt isa di te rc ih le r için
sağlam ver iler elde eder;
2) Devle t Planl amd Te şki latı -Te şvik Uygu lama Dair esi, Ya tırım 
ları teş vike de ğe rlil ik açısın dan kola yca inc ele r ve bu konu da çabuk
kar ar verir ;
3) Ba nka lar ve Öze llikle Sana yi Kalkı nma, Yatır ım ve Kredi Ban
kaları, kred iye de ğe rlil ik inc ele me lerin i kol ay yap ar ve çab uk kara r
verir ;
4) Mesle k mensu pları, ikti sad i ka rar ve te rci hle rde muhas ebe
ve dene tlem e ile ilg ili gü ve nili r görü ş bild ire rek , de vle t yön etim ine
yardım cı olur;
5) Serma ye Piyasas ının geliş mes i ve yaba ncı serm aye nin geliş
ve güveni sağl anır;
6) Devle tin murak ıp, kon trol ör, mü fett iş, yem inli mura kıp,
sap uzmanı ve benze ri adl arla çalışa n resmi de ne tçi ler ini n işler i
layla şır;
7) Verg i kanu nlar ı ve öze llik le katm a değ er ver gis i kanu nu
reğin ce uygu lanır ; verg i den etim i ve vdrg i ada leti sağ lanı r, kamu
lirle ri art tırı lır;

he
ko
ge 
ge 

8) Mahkeme lerde , çoğ unlu kla düz ens iz muh aseb elerd en kay 
nakl anan tic ar i ve verg i anla şma zlık ları kola yca çöz üm len ir ve kar ara
bağla nır.
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73. Özel Kurum ve İşletmelerin Sahip ve Yöneticilerine Yönetim
Kolaylığı Sağlama için Gereklidir.
Çünkü , meslek yasal düzen e kavu ştuğ unda :
1) Yasa, Kural ve İlke lere uygun gü ve nili r bir muhas ebe ve özel 
likle Ma lolu ş Muh aseb esine kavu şulur ;
2) Yap ılac ak yat ırım lar için kolay ca yap ıla bil irli k Raporu hazı r
lanır ve çab uk Teşvi k Belge si alınır;
3) Serm aye artırı mı, tah vil çıkarm a işleri kola y ve çab uk ya 
pılır;
4) Mali durum üzerine, Bank alara ve Öz ellik le Sanay i Kalkınm a,
Yatırı m ve Kredi ban kala rına yaln ız dene tim rapo rlar ı ver ilir, kolay
ve çab uk kred i alınır;
5) Çalı ştırı lan işyer i ve işç iler konu sunda ilgi li dair e ve kuru mlara ve öz elli kle Sosyal Sig ort ala r Kurum una kola y ve çab uk bilg i
ve rilir ;
6) Muhaseb e ve Vergi beya nnam eleri nde çoğu kez bil gis izl ik
ten kay nak lana n yan lışlı klar dan ötür ü, İdare ya da doğa l ort ak olan
Devlet karşı sınd a zor durum a düşül mez;
7) Alış ver iş yapıla n Daire, Kurum ve İşletme ler aras ında he
sap laşm ada n doğa n uyu şma zlıkl ar en az düzeye ind irili r, dahas ı büs 
bütü n orta dan kald ırılır ;
8) Or tak lar arası nda çoğu kez hesa plaşm adan doğan uyuş maz 
lık lar en az düzeye in di ril ir ya da orta dan kald ırılır ;
9) Top lu iş sözl eşm eler inin sağla m ver iler e day ana rak yapılm ası
sağl anır, işçi ve işveren aras ında ki uyuş maz lıkla r en aza in di ril ir ya
da yok edili r.
74. Meslek Mensuplarını ve Mesleği Geliştirme için Gereklidir.
Çünkü , mesle k yasa l düze ne kav uşt uru lduğ und a :
1) Tü rki ye ’de bugün, muha sebe ci, uzman muh aseb eci, serb est
hesap uzmanı, ver gi uzmanı, mali müş avir gibi san lar la çal ışan lar,
bir mes lek bir liğ ind e top lan ır ve meslek bir liğ i sağ lanı r;
2) Mes lek mensu pları, yasa l bir yet ki ve sor um lulu k düze nine
ve güv enin e kav uşt uru lur;
3) Mes lek mensupla rının, eğiti m, öğre nim ve den eyim leri sı
navl a sap tanı r, onla ra ve onla ra görev vere nler e alan bilg isi güve ni
sağl anır ;
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4) Meslek mens uplar ına, be lirl en ec ek ku ra lla rla , ilkeler le ve
meslek yemini ile, alan bilg isi yan ınd a mes lek ah lâk ı ve meslek ni
teliğ i kazandır ılır;
5) Muhase be ve den etle me işl er ind e tek dü ze nli k, bir lik tel ik sağ
lanır, başka bir deyiş le, ülke için ge rek li mu has ebe sist em i ya da
tümle mi bel irle nir ve ona gö re Tek düz en Hes ap Çe rçe ves i Tekdüzen
Malol uş Yönerges i, Tekd üzen En van ter Yön erg esi , Tekd üzen Denet
leme Yönergesi gib i norm ve st an da rtl ar yap ılır, güv en le uygulan ır
ve böylece ulusal muha sebe düz eni kur ulu r.

SONU Ç VE ÖNE Rİ
80. Sonuç

Tüık iye'd e sağl ıklı, hızlı ve sü re kli bir ikt isa di kalk ınm ayı sağla 
mada ve ik tisa di haya tı düz enle med e öne mli ola n; kal kın ma planl arın
ca, hüküm et pro gra mla rın da çık art ılm as ı öng örü len ve yılla rdır çıa ı tılamayan, ek sik liğ i çek ilen Yem inli Mu ha se be cil ik ve Denetçilik
mesleğini yasal düze ne kav uşt urm a, yuk ard a be lir til di ği üzere :
~~ Sağlıklı vö sü rek li ikt isa di kalk ınma ,
Resmi mak amla rın yön etim kar arl arı na ça bu klu k ve kola y
la sağlama ,
Özel kurum ve işl etm ele rin sa hip ve yö ne tic ile rin e yönetim
koaylığı sağl ama ,
Meslek men supl arını ve mes leği ge liş tirm e için ger ekl i, dahası
zorun ludur .
81. Öneri

Yemin li Mu has ebe cilik ve De net çili k Kan unu nun çık artı lma sın da:
1) Bu mesleği yas al düze ne kav uş tur mu ş dün yad aki ve öze llikle
Avrupa Ekono mik Top lulu ğu üyesi ülk ele rde ki dur um un örn ek alın 
ması ve kanunu n ülke miz in ge rçe kle rin e gö re hazı rlan mas ı,
2) Mesle ğin Sana yi ve Ti ca re t Ba kan lığı ’nın göz etim ve de ne ti
minde olması,
3) Kanunun Türk iye, ikt isa di haya tını n ge rçe kle rin e uygun , sa58

nayi ve tic ar et mens uplar ının ihtiy açla rını karş ılay aca k ve kamu ya 
rarlar ını kor uya cak biçim de olması,
4) Kanun un Tür kiye 'dek i muhasebe öğr etim ine uygun meslek
küm eleri oluş turm ası,
5) Mesle ğe kabul için genel ve özel koş ulla rla bir lik te öğ re
nim, sta j ve sına vları hükme bağlaması,
6) Her mesle k küme sinin ayrı ayrı ve tüm meslek me nsu plar ı
nın hak ve öde vler ini açık ça belirt mesi ,
7) Mesle k mensu plarını n disip lin işlem leri ve cezalar ını hükme
bağlam ası,
8) Mesle k mensu pları için Bölge Odaları ve Oda lar Birl iğin in
Kurulm ası,
8) Kanun yür ürlü ğe gir diğ ind e önce varo lan ve serb est çalışa n
muha sebe ci ve den etç iler in sta j ve sınav inti bak ları nın sağlan ması,
10) Kanun yür ürlü ğe gird ikte n sonra öğren im, staj ve sınavl a
mesle ğin geli ştir ilm esi ,
11) Kısaca, bilims el, nesnel ve ülke yarar ına uygun davra nılma sı
öne rilir.
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