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‹SMMMO Baflkan›
Sayg›de¤er kat›l›mc›lar; bir sempozyumda yine sizlerle birlikteyiz.
Öncelikle bizi onurland›ran IFAC Baflkan›, Azerbaycan Denetçiler Odas› Genel
Baflkan›, TÜRMOB Genel Baflkan› ve Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri, üniversitelerimizin de¤erli ö¤retim üyeleri, Odalar›m›z›n de¤erli baflkan ve
yönetim kurulu üyeleri, Maliye, SPK, ifl dünyas›n›n de¤erli temsilcileri, de¤erli
bürokratlar, mesle¤imizin çilesini çeken sevgili meslektafllar›m, sayg›de¤er bayanlar ve baylar; Sempozyumu haz›rlayan arkadafllar›m ad›na en içten duygular›m›zla bizimle birlikte oldu¤unuz için hepinize teflekkür ediyor, hofl geldiniz diyorum.
Sayg›de¤er kat›l›mc›lar, ekonomik faaliyetlerin ulusal s›n›rlar› aflmas› bugün
dünyada giderek h›zlanmaktad›r. Yap›lan antlaflmalar mal ve hizmet ticaretinin
serbestleflmesini önemli derecede art›rm›flt›r. Ulusal ticarî s›n›rlar ve devlet kontrolleri azalmaya devam ettikçe iflletmeler de organizasyonlar›n› yeniden yap›land›rmaya devam edeceklerdir.
Muhasebe meslek mensuplar› aç›s›ndan son derece önemli olan bu uluslararas›
geliflmeler ülkemizdeki muhasebe meslek mensuplar› üzerinde etkili olmufltur.
Özellikle art›k günümüzde muhasebe, denetim ve müflavirlik hizmetlerinin uluslararas› rekabete tam olarak aç›lmas›, mesleki yeterlilik ve bunun yan› s›ra mesleki yeterlili¤in ölçülmesinde daha da önemli hâle gelmifltir.
Hepinizin bildi¤i gibi Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas›’na Türkiye Cumhuriyeti 1994 y›l›nda Dünya Ticaret Örgütünü Kurucu Üyesi olarak imza atm›fl ve Anlaflma 25 fiubat 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanm›flt›r.
GATS tüm hizmet alanlar›n›n serbest piyasaya aç›lmas› için mevcut düzenlemeleri geniflleten ve hukukî geçerlilik kazand›ran ilk ve çok tarafl› yat›r›m ve ticaret anlaflmas›d›r.
Bu anlaflma yabanc› meslek mensuplar›na ulusal s›n›rlar içerisinde faaliyet gösterme yetkisinin verilmesi aç›s›ndan uluslararas› geliflmelerin izlenmesini gerekli k›lm›flt›r.
De¤erli meslektafllar›m, bu nedenle ülkemiz muhasebe meslek mensuplar› aç›s›ndan önemli olan uluslararas› geliflmeler meslek mensuplar›na an›nda duyurulmas› ve bu konuda meslek örgütleri meslek mensuplar›n› gelece¤e götürecek
uluslararas› geliflmeleri ve uygulamalar› haz›rlayacak çal›flmalar içerisinde bulunulmas› olmal›d›r.
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Bilgi ça¤›nda sermaye hareketlerinin yo¤un olmas› nedeniyle iflletmelerin ayn›
standartlara göre haz›rlanm›fl do¤ru, güvenilir, mukayese edilebilir malî bilgilere ve ortak bir muhasebe diline ihtiyaç vard›r.
Oysa ki, bugün ülkemizde muhasebe uygulamalar›nda tüm flirketleri kapsayan
bir standart söz konusu de¤ildir. Her kurumun kendi alan›yla ilgili standartlar›
oluflturmas›, örne¤in TTK’n›n, Maliyenin, SPK’n›n, BDDK’n›n ayr› ayr› standartlar› oluflturmas› bilgilerin finansal verilerden yararlanma olanaklar›n› k›s›tlamaktad›r.
Bunlara en iyi örnek malî idarenin yapt›¤› baz› düzenlemelerdir. Örne¤in, 4842
Say›l› Kanunla getirilen Finansal Kiralama ‹fllemlerinde De¤erleme Esaslar›, gelir gider kayd›yla ilgili hususlar yeniden düzenlenmifltir. Bu düzenlemelerle finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinde k›smen de olsa uluslararas› standartlara uyum sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Mevcut durumda özel bir finansal kiralama yasas› varken, malî idarenin bunu yok sayarak Türkiye’de finansal
kiralama uygulamas›na yeni bir yön vermeye çal›flmas› birçok alanda yapt›¤› gibi muhasebe standartlar› uygulanmas› sürecinde de yeni bir ikilem yaratm›flt›r.
Yine enflâsyon düzeltmesi uygulamas›nda da ayn› anlay›fl› görmekteyiz. Türkiye Muhasebe Standard› 2 ve Uluslararas› Muhasebe Standard› 29’a uygun olmayan bir biçimde tamamen vergisel bir düzenleme olarak ortaya konmufltur.
De¤erli kat›l›mc›lar, her kurumun kendi standard›n› oluflturmas›ndan uzaklafl›lmal› ve genel kabul görmüfl tek bir standart oluflturulmal›d›r. Oluflturulacak bu
standartlar devlet otoritesinin etkisi alt›nda olmamal›d›r.
Haz›rlanan Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›n›n Geçici 1’inci maddesinde genel
olarak flirketlerin muhasebe uygulamalar›yla ilgili hiçbir hüküm önermemifltir.
Ayr›nt›l› ve teknik nitelikteki muhasebe ilkelerinin belirlenmesi görevi Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kuruluna verilmifltir.
Tasar›n›n yasallaflmas›ndan sonra Kurul olarak, yasa olarak kendisine verilmifl
olan görev uyar›nca bu ilkeleri uluslararas› finansal raporlama standartlar›na uygun olarak ilân edecektir. Belirlenecek standartlarla Türk flirketlerinin muhasebe sistemlerinin dünyadaki kabul görmüfl düzeye ulafl›lmas› amaçlanmaktad›r.
Uluslararas› finansal raporlama standartlar›nda yap›lan de¤iflikliklerde Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan takip edilecek ve Türkiye muhasebe
standartlar›na uygulanacakt›r fleklinde bir düzenleme bulunmaktad›r. Bu bak›fl
mesle¤imiz aç›s›ndan son derece sevindirici olmakla birlikte di¤er yasalarla da
paralel düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Asl›nda Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu bu amaçla kurulmufl bulunmakla birlikte bugüne kadar yapm›fl oldu¤u çal›flmalar tüm kesimleri kapsayacak bir
flekilde uygulamaya sokulamam›flt›r.
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De¤erli kat›l›mc›lar, bilindi¤i gibi 2005 y›l›nda Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde
uluslararas› muhasebe standartlar› uygulanmaya bafllanm›flt›r. Ülkemiz de bu
yönde niyet belirterek, IMF’nin Dördüncü Gözden Geçirme Niyet Mektubunda
iki y›l içerisinde uluslararas› muhasebe standartlar›na uyumlu en az 20 adet ulusal muhasebe standard› yay›nlama taahhüdünde bulunmufltur.
Bu da Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunun kurulmas›nda ne kadar önemli oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca 18 Eylül 2002 tarihinde Amerikan Finansal
Muhasebe Standartlar› Kurulu ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu
Amerika’da gerçeklefltirdi¤i bir toplant›da hem iç piyasalarda hem de s›n›r ötesi piyasalarda finansal raporlamada kullan›lacak yüksek kaliteli ve birbirleriyle
uyumlu muhasebe standartlar›n›n gelifltirilmesi taahhütlerini bir anlaflmayla kabul etmifllerdir.
Bu toplant›da her iki kurul mevcut finansal raporlama standartlar›n› mümkün oldu¤u ölçüde tamamen birbirleriyle uyumlu hâle getirebilmek, gelece¤e iliflkin
çal›flma programlar›n› koordine edebilmek hedefleri do¤rultusunda gereken çabay› gösterme konusunda anlaflmaya varm›fllard›r.
De¤erli meslektafllar›m, muhasebenin iflletme faaliyetlerine iliflkin sa¤l›kl› bilgi
aktarabilmesi, benzer olaylar› benzer flekilde ifade edebilmesi, üretti¤i bilgilerin
do¤ru, güvenilir, anlaml›, gerçe¤e uygun ve mukayese edilebilir olmas› belli
standartlara göre haz›rlanacak belirli formlardaki finansal tablo ve raporlarla ilgililere ulaflt›r›lmas› ile mümkün olacakt›r.
Günümüz bilgi ça¤›nda bilgisayar teknolojisindeki geliflmelere uydular›n da eklenmesiyle bilginin üretilmesi, iletilmesi ve kullan›lmas›nda çok büyük geliflmeler olmufltur. Bu geliflmeler ›fl›¤›nda içinde bulundu¤umuz bilgi ça¤› iflletmelerde muhasebenin önemini art›rm›flt›r. Gelecekte iletiflim a¤›n›n dünya ülkelerinin
birbirine daha da yaklaflt›raca¤› ve iflletmelerin uluslararas› iliflkilerini güçlendirece¤i görülmektedir.
‹SMMMO olarak bu bilinçle VII.’sini düzenledi¤imiz Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumunun yan›nda I. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumunu düzenliyoruz.
Amac›m›z muhasebe meslek mensuplar›na uluslararas› geliflmeleri ve uygulamalar› burada sunulan bildirilerle ve tart›flmalarla duyurmakt›r. Süreci yaln›zca
izleyen ve istenenleri yapan meslek mensuplar› olmak yerine toplumsal ç›karlar›m›z›n korunmas› temelinde sürecin oluflmas›nda da etkin olarak toplumsal sorumlulu¤umuzu yerine getirme çabas› içerisindeyiz.
16-20 Nisan 2003 tarihinde düzenledi¤imiz VI. Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumunda “Globalleflmenin Muhasebe Mesle¤i Üzerinde Etkileri ve
Toplum Ç›karlar›n›n Korunmas›” konusunu ele ald›k. Bu Sempozyumda çok
önemli sonuçlar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Globalleflmenin ülkemiz muhasebe mesle3
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¤ine yaratt›¤› f›rsatlar› ve tehlikeleri gündeme getirerek meslek kamuoyuna duyurduk. Yarat›lan f›rsatlardan faydalanma koflullar›n› ve tehlikelere karfl› ne gibi tedbirler al›nmas› gerekti¤ini tart›flt›k.
De¤erli kat›l›mc›lar, de¤erli meslektafllar›m; globalleflmenin yaratt›¤› bu f›rt›na
veya hortuma kap›l›p gitmemek için ortaya ç›kan f›rsatlar› de¤erlendirmek ve
tehlikelere karfl› tedbir alabilmek için bilgi ve birikimin gücüne sahip olmal›y›z,
bunu paylaflmal›y›z. Bu güce sahip olmazsak gelen f›rt›na hem bizi bireysel hem
de toplumsal olarak uçurabilir. Bilgi ve birikimin gücüne sahip olabilmemiz için
yapaca¤›m›z en önemli fley yaflam boyu e¤itim, yaflam boyu ö¤renme ve paylaflmad›r.
‹flte bugün bu nedenle buraday›z. Art›k meslek mensuplar›m›z›n verece¤i hizmetlerin uluslararas› düzeydeki geliflmelerden soyutlanmayaca¤› aç›kt›r. Buna
ba¤l› olarak ülkemizdeki muhasebecilik mesle¤i vergi muhasebesi konular›nda
s›n›rl› kalmamal›, iflletme yönetimi ve yat›r›mc›ya yol gösterme ifllemini de yerine getirecek yönetim muhasebesi anlay›fl›na do¤ru yönlendirilmelidir. Bu anlay›fl›n yaflama geçmesiyle ilgili hukuksal düzenlemeler sür’atle yap›lmal›d›r.
Burada ortaya konacak görüfl ve tart›flmalar›n ülkemiz muhasebe mesle¤inin gelece¤iyle ilgili önemli aç›l›mlar getirece¤ine inanmaktay›z.
De¤erli kat›l›mc›lar, izninizle konuflmam› teflekkürlerle tamamlamak istiyorum.
Oturumlar› yöneteceklere, bildiri sunacaklara, tart›flmalara katk› sunacaklara,
Sempozyumu sab›rla izleyecek de¤erli kat›l›mc›lara içten teflekkür ediyoruz.
Sempozyumun gerçekleflmesinde büyük eme¤i geçen Sempozyum Düzenleme
ve Yürütme Kurulunda görev olan Say›n Masum Türker’e, Say›n Recep Pekdemir’e, Say›n Nail Sanl›’ya, Say›n Cansen Baflaran’a, Say›n Osman Dinçbafl’a,
Say›n Naz›m Hikmet’e ve Say›n Cemal ‹bifl’e de yürekten teflekkür ediyoruz.
Sempozyumun mutfa¤›nda çal›flan, hiçbir özveriden kaç›nmayan Oda Yönetim
Kurulu Üyelerime ve Oda çal›flanlar›ma da içten teflekkür ediyorum.
Sempozyuma sponsorluk yapan Denizbank’a, de¤erli yöneticilerine ve örgütümüzün yaz›l›m› LUCA’ya da özellikle teflekkür ediyorum.
Organizasyonumuzu üstlenen Hürtur Firmas›n›n de¤erli çal›flanlar›n›, bize ev
sahipli¤i yapan Xanadu Otelinin de¤erli yöneticilerine ve çal›flanlar›na da ayr›ca teflekkürlerimi sunuyorum.
Sempozyumun baflar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.
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Sempozyum Protokol Konuflmas›
Mehmet T‹MUR
TÜRMOB Genel Baflkan›
Çok güzel bir gün. Bu güzel günde hepinize günayd›n diyorum, hofl geldiniz.
Say›n Bakan›m, Say›n Dünya Muhasebe Birli¤i Baflkan›, Say›n Azerbaycan
Muhasebe Örgütünün Baflkan›, de¤erli bürokratlar ve hiçbir zaman bizi yaln›z
b›rakmayan de¤erli ö¤retim üyelerimiz, çok k›ymetli Oda baflkanlar›m ve de¤erli kat›l›mc›lar; hepinize TÜRMOB ve flahs›m ad›na sayg›lar›m› sunuyorum.
‹stanbul Odam›z›n düzenledi¤i Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumunun
VII.’sinde sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz.
Bu organizasyona bu y›l bir flekil daha verildi, Dünya Denetim Sempozyumu
halini ald›. ‹stanbul Odam›z›n Denetim Sempozyumu ve Say›n Ankara Odam›z›n “Muhasebe Uygulamalar› ve Vergi Mevzuat› Sempozyumu”, ‹zmir Odam›z›n “Muhasebe Standartlar› Sempozyumu” baflar›l› bir flekilde periyodik olarak
gerçekleflmektedir.
Baflta Konya Odam›z olmak üzere bütün odalar›m›zda da mevzi olarak devaml› sempozyumlar yap›lmaktad›r ve öyle san›yorum ki k›sa zamanda orta büyüklükteki Odalar›m›z›n da sempozyumlar› uluslararas› flekle dönüflecektir.
Bildi¤iniz gibi Dünya Muhasebe Kongresiyle paralel bir flekilde Türkiye Muhasebe Kongresi TÜRMOB taraf›ndan yap›lmaktad›r. Kongre ve sempozyumu düzenleme konusunda önemli ve tecrübe kazanm›flt›r.
Gelecek y›l Dünya Muhasebe Kongresini bildi¤iniz gibi ‹stanbul’da gerçeklefltirece¤iz; bu Kongreyi çok önemsiyoruz. Dünyan›n dört bir yan›ndan ülkemize
gelecek olan misafirlerimiz en iyi flekilde ev sahipli¤i yapmak için büyük çaba
sarf etmekteyiz. Meslek örgütü olarak bu güzel organizasyonu el birli¤iyle gerçeklefltirece¤iz, buna ben yürekten inan›yorum. Siz de¤erli konuklar›m›za ve organizasyonda aram›zda görmek sizleri beni çok mutlu etmifltir.
Sevgili meslektafllar›m, küreselleflen dünya bizleri benzer ortak sorunlarla yüz
yüze b›rakm›flt›r. Amerika Birleflik Devletlerinde Enron’la bafllayan süreç, tüm
dünyada muhasebe ve denetim mesle¤ini çok yak›ndan etkilemifltir. Dünyan›n
hangi bölgesinde olursa olsun yaflanan bir geliflme hepimizi etkiliyor. Küresel
dünyada bu mesle¤in mensuplar›n›n bir bütünün parçalar› hâline geldi. Bütüne
gitmek için tüm parçalar›n sa¤lam ve sa¤l›kl› olmas› gerekiyor.
Bu olumsuzlu¤u bir f›rsata dönüfltürmek bizlerin elindedir. Muhasebe ve dene5
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tim mesle¤ine sayg›nl›k ve güvenilirlik kazand›rmak bizlerin yapaca¤› çal›flmalarla ortaya ç›kacakt›r. Küresel dünyada bu mesle¤in kural ve standartlar› da küresel olmas› gerekmektedir. Küresel olmak demek yerelin yok olmas› demek de¤ildir. Denetim görevi küresel birkaç flirketin inisiyatifine b›rak›lmaz. Ulusal
flirketler mutlaka var olmas› ve varl›klar›n› mutlaka güçlü bir flekilde sürdürmeleri muhasebe ve denetim mesle¤inin gelece¤i için büyük önem de tafl›maktad›r.
Muhasebe mesle¤inin ülkemizde köklü bir geçmifli vard›r. Gerçekten çok iyi yetiflmifl, uluslararas› alanda çal›flabilecek bilgi ve birikime sahip çok say›da meslektafl›m›z vard›r. Staj ve s›nav sürecini tamamlayarak bu mesle¤in mensubu
olan çok iyi e¤itim alm›fl olan gençlerimiz mesle¤imizin gelece¤i için bana umut
vermektedir.
Ülkemizin ekonomik geliflmesiyle beraber mesle¤imiz bu giriflimden pay›n› da
alacakt›r. Ben gelecekten umutluyum. Umutlar›m›z olmazsa, hedeflerimiz olmazsa bir ad›m ileriye gidemeyiz. Mutlaka umutlar›m›z olacakt›r, hedeflerimiz
olacakt›r ve hedefleri gerçeklefltirmek için de elimizden geleni yapmaya çal›flaca¤›z.
Bu sempozyumda hem muhasebe mesle¤iyle ilgili uluslararas› sorunlar› ve son
geliflmeleri hem de ekonomik katk›lar için bilgi ve muhasebe mesle¤i konusunda de¤erli uzmanlar›m›z›n görüfllerini dinleme f›rsat›n› da bulaca¤›z.
Biliyorsunuz bizim y›llard›r temel politikam›z› e¤itim çal›flmalar› oluflturmaktad›r. E¤itim bizim hiçbir zaman vazgeçemeyece¤imiz temel politikam›zd›r. Bizler sürekli kendisini yenilemek durumunda olan, bilgisini, düflüncesini satan bir
mesle¤in mensuplar›y›z. O nedenle bizlerin sürekli bilgi sahibi olmas› ve bilgimizin güncel olmas› ve sürekli yenilenmesi de gerekmektedir.
Bilginin ekonomik katk›ya muhasebe mesle¤inin geliflmesine yapaca¤› katk›lar
ve gelecekteki hedefler konusunda de¤erli uzmanlar›m›z biraz sonra sizlere bilgi sunacaklard›r.
Ondan evvel ben size Genel Baflkanl›¤›n› yapt›¤›m TÜRMOB ve e¤itim çal›flmalar› hakk›nda bilgi vermek istiyorum.
De¤erli meslektafllar›m, ‹zmir Odas›n›n bafllatt›¤› muhasebe standartlar› sempozyumu bugün bir kurul halini ald›. Denetim standartlar› konusunda çal›flmalar›m›z h›zl› bir flekilde devam etmektedir. Baflkanl›¤›n› Say›n Masum Türker
yapmaktad›r. Yap›lan çal›flmalar son aflamas›na geldi ve sizlere denetim standartlar› sunulacakt›r.
E¤itime önem verdi¤imizi belirtmifltik. Bir düflünün, kendi kendinize düflünün,
bir geriye bak›n, 2004 y›l›nda ve 2005’in bafl›na do¤ru meslektafllar›m›z ve Odalar›m›z gerçekten büyük emek sarf ederek e¤itime büyük önem verdiler. Buna
da TÜRMOB’un katk›s› oldukça farkl›d›r. E¤itim konusunda TÜRMOB olarak
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Odalar›m›za gerekli deste¤i verdik, e¤itim tesislerinin kazan›lmas› için elimizden geleni yapt›k.
Sevgili Meslektafllar›m, bugün 62000 meslek mensubuna yaklaflm›fl durumday›z
ve meslektafllar›m›z› da çok iyi bir flekilde seçmekteyiz. Sadece son imtihanda,
staja bafllama imtihan›nda 13 bin kifli müracaat etti, bunda yüzde 11.8’i bu mesle¤e giriyor. Ve bir fley daha dikkatimi çekti, staja bafllayanlar›n bir ço¤unun da
lisans üstü e¤itim de yapt›klar›n› gördüm. O hâlde mesle¤imizin ne kadar önemli oldu¤unu üniversitelerimiz de anlam›fl olacak ki, ö¤rencilerini bize do¤ru yöneltmektedir.
Sevgili Meslektafllar›m, bildi¤iniz gibi 2004 y›l› sizler için çok büyük sorunlu
bir y›l oldu, çok yoruldunuz. Bana mesaj gönderen bir meslektafl›m›z›n dedi¤i
gibi 25 y›lda yorulmad›¤›m kadar sadece 2004 y›l›nda yoruldum. Do¤rudur. 8
defa vergi kanunlar› de¤iflti 2004 y›l›nda, enflâsyon muhasebesi geldi, problemli geldi sizleri çok yordu, beyan süreleri geri al›nd›, Bar›fl Kanunu dedi ve ayn›
zamanda e-beyanname yürürlü¤e girdi, e-bildirge yürürlü¤e girdi, bu vesile ile
çok çal›flt›n›z, çok yoruldunuz ve bizlere sitem ettiniz. Bütün bunlara ra¤men her
uygulama için sizlerin talebi do¤rultusunda Say›n Maliye Bakanl›¤›ndan ve Çal›flma Bakanl›¤›ndan gerekli yard›mlar› ald›k. Kendileri burada olmasa dahi Say›n Maliye Bakan›na ve Çal›flma Bakan›na ve onun de¤erli bürokratlar›na huzurlar›n›zda teflekkür ediyorum.
Bir kiflinin, hepinizin de¤il, bir kiflinin dahi istedi¤i oldu¤u zaman da bile, ben
Bakanl›¤a u¤rad›¤›m zaman hiçbir zaman geri çevrilmedim. Sizin dileklerinizin
hepsini yerine getirmeye çal›flt›k.
De¤erli Meslektafllar›m, mesle¤imiz günün mesle¤i, mesle¤imiz çok önemli bir
meslek, k›ymetini bilmemiz gerekiyor. Bu bak›mdan biz de e¤itime önem vermemiz gerekti¤ini anlad›k. 2005 y›l›nda da e¤itime önem veren ve e¤itim için
gereken giriflimleri yapan Odalar›n TÜRMOB olarak yan›nda olaca¤›m›z›n bilgisini flimdiden size müjdelemek istiyorum.
Ben bu Sempozyumu düzenleyen ‹stanbul Odas› Baflkan› Say›n Ar›kan’a ve
onun yöneticilerine, onlar›n personeline ve bu organizasyonu gerçeklefltiren de¤erli çal›flanlara huzurlar›n›zda teflekkür ediyorum.
Tekrar hepinize hofl geldin diyor, sayg›lar›m› sunuyorum.
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Sempozyum Protokol Konuflmas›*
Doç. Dr. Do¤an CANSIZLAR
Sermaye Piyasas› Kurulu Baflkan›
Say›n Baflkanlar, De¤erli Konuklar,
Öncelikle, Avrupa Birli¤i ile finansal bütünleflme yolunda geldi¤imiz noktada
uluslararas› finansal raporlama, ba¤›ms›z denetim ve kurumsal yönetim ilkelerinin son derece de¤erli konuflmac›lar önderli¤inde tart›fl›laca¤› bu sempozyumlar›n aç›l›fl konuflmas›n› yapmaktan duydu¤um memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 1. Uluslararas› Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ile 7. Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumunu düzenleyen ‹stanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirler Odas›na teflekkür ederim.
Muhasebe konusu, ekonomik kalk›nmaya etkisinden meslek içi etik kurallar›n
oluflturulmas›na kadar çeflitli yelpazeleri kapsayan çok boyutlu bir konudur.
Ekonomik büyümenin temel koflulu k›t kaynaklar›n etkin da¤›l›m›n› sa¤lamakt›r. Ekonomi aktörleri bu ba¤lamda karar al›rken bilgi ihtiyaçlar›n› muhasebe
mesle¤inin mahsulü olan mali tablo ve raporlarla karfl›lamakta ve kararlar›n› bu
bilgilerle flekillendirmektedirler. Bu ifllevi yerine getirirken muhasebeci, devlete, topluma, mesleki kurulufllara, müflterilerine ve kendine karfl› sorumluluklara
sahiptir.
Bu nedenle, muhasebecinin, sosyal sorumluluklar› ile müflterilerinin ihtiyaçlar›na hizmet etme zorunlulu¤u aras›nda optimal bir denge kurmas› gerekmektedir.
Bu dengeyi kurarken, muhasebeci her durumda ba¤›ms›z ve tarafs›z olmak; çal›flmalar› s›ras›nda ortaya ç›kabilecek ç›kar çat›flmalar›ndan uzak kalmak; dürüstlük ve tarafs›zl›¤›n› etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek;
denetim sonucunda ulaflt›¤› görüfllerini, baflkalar›n›n do¤rudan veya dolayl› ç›karlar›n› düflünmeksizin raporlar›nda aç›klamak zorundad›r. Bu nedenle mesleki etik kurallar›n çok aç›k ve net biçimde tan›mlanmas› gerekmektedir.
Muhasebe mesle¤i yap›s› gere¤i teknoloji alan›ndaki geliflmeleri de çok yak›ndan takip etmeli ve mesleki uygulamalar› geliflen koflullara göre sürekli iyilefltirmelidir. Bugün bilgisayarlar ifl dünyas›nda muhasebe fonksiyonu kapsam›nda
yer alan faaliyetlerin, daha h›zl›, güvenli ve düflük maliyetle yerine getirilmesi
* Baflkan Yard›mc›s› Kubilay Temuçin taraf›ndan Sempozyum’da okunmufltur.
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amac›yla yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bu çerçevede, muhasebe mesle¤inin,
bilgi ça¤›n›n daha h›zl› ve daha fazla bilgi tafl›ma olanaklar›na uyum sa¤layabilecek ölçüde finansal bilgi yaratma ve denetleme olanaklar›na kavuflturulmas›
da zorunludur.
Muhasebe mesle¤i sermaye piyasas› aç›s›ndan da hayati öneme sahiptir. Bilindi¤i üzere, sermaye piyasas› dinamiklerinin temel belirleyicisi bilgidir ve
SPK’n›n temel görevlerinden birisi de yat›r›mc›lara do¤ru, zaman›nda ve eksiksiz bilginin sa¤lanmas›d›r. Do¤ru fiyatlama ancak do¤ru bilgi ile elde edilebilir.
fiirketlerimiz aç›s›ndan bakt›¤›m›zda da, politika ve stratejilerini belirlerken,
önemli kararlar› al›rken, risk yönetim sistemini dizayn ederken ve riski de¤erlendirirken do¤ru bilgi ve dolay›s›yla etkin muhasebe sistemi hayati bir rol oynamaktad›r.
‹flte ana hatlar› ile k›saca de¤indi¤im bu hususlar muhasebe mesle¤ini önemli ve
bir o kadar da ilginç hale getirmektedir.

De¤erli Konuklar,
Sadece Avrupa Birli¤inin de¤il küresel finansal sistemin önemli bir parças› olman›n vazgeçilmez flartlar›ndan biri; finansal mimarîyi oluflturan düzenlemelerde, ülke koflullar›na göre ayarlanabilecek ölçüde esnek, ancak yerli ve yabanc›
tüm yat›r›mc›lar aç›s›ndan bilgi üretiminde farkl›laflmalar yaratmayacak ölçüde
belirlenmifl ortak bir anlay›fl dilinin oluflturulmas›d›r.
Asl›nda finansal raporlama olsun, ba¤›ms›z denetim olsun, hatta ülkenin hukuki altyap›s›na göre de¤iflebilen kurumsal yönetim ilkeleri olsun, uluslararas› olarak nitelendirebilece¤imiz tüm düzenlemeler, farkl› ülkelerde yerleflik uygulamalar›n deneyimiyle oluflan ve ilke bazl› standartlar olarak nitelendirilen birer
anlay›fllar bütünüdür.
‹lkelerden söz aç›lm›flken, bu sempozyumlarda ele al›nacak konular›n ana bafll›klar›n›n kurumsal yönetim ilkeleriyle do¤rudan ba¤lant›l› oldu¤u görülmektedir. Gerçekten de, finansal bilginin üretildi¤i iflletmelerimizin kurumsal yönetim
yap›lar›n›n sa¤laml›¤›, dünyada cereyan eden yo¤un sermaye ak›mlar›ndan pay
alma yar›fl›nda büyük önem kazanmaktad›r. T›pk› bir mal›n üretilip piyasaya sunulmas›nda oldu¤u gibi, kamusal bir mal olan bilginin üretilip kamuya sunulmas›nda da üretim sürecinin etkin ifllemesi gerekmekte ve bu süreç kurumsal yönetim ilkeleriyle s›k› s›k›ya ba¤l› bulunmaktad›r.
‹flletmelerde etkin bir kurumsal yönetim yap›s›n›n oluflturulmas›; kaliteli mali
tablo üretilmesi ve uygun muhasebe politikalar› seçilmesi, iç ve d›fl denetimde
ba¤›ms›zl›¤›n ve objektifli¤in sa¤lanmas›, denetim komitelerinin gözetim görevlerini lay›k›yla yerine getirmesi, iç kontrol sistemlerinin risk de¤erlendirmelerine elveriflli olmas› ve genel kurul toplant›lar›nda sa¤l›kl› onay mekanizmalar›n›n kurulmas› ile mümkündür.
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Kurumsal yönetimin mali piyasalarda ve flirketler sektöründe rekabetçi gücü art›rmada gittikçe artan önemde rolü oldu¤u bir gerçektir. Bunu gören Sermaye
Piyasas› Kurulu, OECD Kurumsal Yönetim ‹lkeleri baflta olmak üzere dünyada
benimsenmifl ve tavsiye edilen genel esaslar ile ülkemizin kendine özgü koflullar›n› dikkate alarak haz›rlad›¤› Temmuz 2003 tarihli Kurumsal Yönetim ‹lkelerini son olarak OECD 2004 ilkelerine göre 2005’te güncellemifltir. Böylece,
Türk sermaye piyasalar›n›n küresel likidite sisteminin bir parças› olarak yap›land›r›lmas›nda ve uluslararas› finansal piyasalardan fon sa¤lama olanaklar›n›n art›r›lmas›nda ileri do¤ru bir ad›m daha at›lm›flt›r. Borsa flirketlerinin y›ll›k faaliyet raporlar›nda Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum durumlar›n› aç›klayan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun yer almas› zorunlulu¤u getirilerek flirketlerin
kurumsal yönetim karfl›s›ndaki durumlar›n›n fleffafl›k ilkelerine uygun olarak ilgililerce ö¤renilmesi ve de¤erlendirilmesi imkan› da sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca, Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum derecelendirmesi hakk›nda derecelendirme kurulufllar›ndan 6’n›n üzerinde not alan flirketlerin Borsa’da aç›lacak bir kurumsal
yönetim endeksine dahil olmalar› hususuna yönelik düzenleme de yap›lm›fl
olup, en az 5 adet flirketin bu koflullar› sa¤lamas›yla bu endeks alt›nda ifllem görmeleri söz konusu olacakt›r. Bütün bunlar, Türk Sermaye Piyasalar›n› uluslararas› standartlara ç›kartmada önemli bir etken olmaktad›r.
‹yi kurumsal yönetim kurallar›n›n uygulanmas›n›n Borsada ifllem gören flirketlerin oldu¤u kadar Borsa d›fl› flirketlerinin de uzun vadeli faaliyetlerinde önemi
oldu¤una inanmaktay›z.

Say›n Konuklar,
Günümüz ortam›nda farkl› muhasebe uygulamalar› her aç›dan maliyet olarak
gündeme gelmektedir. Özellikle çok uluslu flirketler, faaliyette bulunduklar› ülkelerdeki farkl› standartlara göre oluflturulan mali tablolar› konsolide etmek durumunda kalmaktad›r. Farkl› muhasebe standartlar›na göre haz›rlanm›fl mali tablolara dayal› olarak yabanc› ülkelerden yap›lacak borçlanmalarda ise, artan risk
nedeniyle, daha yüksek kaynak maliyeti söz konusu olmaktad›r.
Dünya çap›nda kullan›lacak, kaliteli tek bir muhasebe standartlar› setinin oluflturulmas› durumunda; uluslararas› piyasalardan fon toplamak isteyen flirketlerin
bunun gibi ek maliyetlerden kurtulmas› ve ayn› standart bilgi ve raporlarla karfl›laflt›rma yap›labilmesi mümkün olabilecektir.
Bu konuda, uluslararas› arenada tercihler Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu (International Accounting Standards Board-IASB) taraf›ndan oluflturulan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’ndan (UFRS) yana flekillenmektedir. Öyle ki, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu, Amerikan Finansal Muhasebe Standartlar› Kurulu (Financial Accounting Standards BoardFASB) ile 2002 y›l›nda UFRS lehine standart uyumlaflt›rma mutabakat›n› imza11
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lad›ktan sonra flimdi de Japonya Muhasebe Standartlar› Kurulu (Accounting
Standards Board of Japan-ASBJ) ile ayn› anlaflmay› Mart 2005’de imzalam›flt›r.
Bu geliflmeler, global ekonominin en büyüklerinin UFRS’n› uygulamak istedi¤ini göstermektedir.
Avrupa Birli¤ine üye ülkelerde borsa flirketleri 2005 hesap döneminden bafllayarak konsolide mali tablolar›n› UFRS’ye göre haz›rlayacaklard›r. Bu uygulamay›, uluslararas› sermaye piyasalar› düzenleyici kuruluflu olan IOSCO da teflvik etmektedir.
Özetlemeye çal›flt›¤›m bu geliflmeler dikkate al›narak biz de SPK olarak UFRS
ile uyumlu düzenlememizi yay›mlad›k. 2005 y›l› bafl›ndan itibaren tüm borsa
flirketleri, arac› kurumlar, yat›r›m ortakl›klar›, portföy yönetim flirketleri ve bunlar›n ba¤l› flirketleri için bu standartlara uyumu zorunlu hale getirdik. Zaten,
2004 y›l›nda tüm borsa flirketlerinin piyasa de¤erlerinin yaklafl›k %75’ini oluflturan 90 adet borsa flirketimizin ihtiyari olarak UFRS’n› uygulamaya bafllad›¤›
dikkate al›nd›¤›nda uygulama bak›m›ndan öncü oldu¤umuz rahatça söylenebilir.

De¤erli Konuklar,
Sermaye Piyasas› Kurulu olarak muhasebe standartlar›n›n uygulanmas›nda ve
uygulaman›n denetlenmesinde ba¤›ms›z denetimin etkinli¤ine de büyük önem
veriyoruz.
Yak›n geçmiflte dünyada büyük flirketlerde ortaya ç›kan muhasebe usulsüzlüklerden kaynaklanan ve dev flirketlerin iflas›na kadar varan olumsuz sonuçlar›yla
yat›r›mc›lar› büyük zarara u¤ratan olaylar, tüm dünyada finansal raporlama ve
finansal raporlaman›n etkinli¤i aç›s›ndan vazgeçilmez bir mekanizma olan ba¤›ms›z denetimin önemini bir kez daha gözler önüne sermifltir.
Söz konusu geliflmeleri takiben, ABD’de Temmuz 2002’de Sarbanes-Oxley Yasas› kabul edilmifltir. Yasan›n ç›kar›lma amac› halka aç›k flirketlerde muhasebe
hizmetlerinin, finansal raporlar›n ve ba¤›ms›z denetçilerin kalitesinin art›r›lmas› ve fleffafl›¤›n sa¤lanmas›d›r. Buna paralel olarak Kurulumuzca da; ba¤›ms›z
denetim kurulufllar›n›n ve elemanlar›n›n ç›kar çat›flmalar›ndan uzak tutularak
ba¤›ms›zl›¤›n›n pekifltirilmesi, denetimden sorumlu komitelerin oluflturulmas›
ve mali tablolar ile y›ll›k raporlar›n haz›rlanmas›, sunulmas› ve do¤rulu¤una iliflkin sorumlulu¤un belirlenmesi amac›yla yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Bu kapsamda;
- Ba¤›ms›z denetim faaliyetleri ile dan›flmanl›k faaliyetleri ayr›lm›fl,
- Ba¤›ms›z denetim kurulufllar›na 5 y›ll›k rotasyon zorunlulu¤u getirilmifl,
- Hisse senetleri borsada ifllem gören ortakl›klarda, yönetim kurulu taraf›ndan
kendi üyeleri aras›ndan seçilecek üyelerden oluflan denetimden sorumlu komite
kurulmas› gereklili¤i hükme ba¤lanm›fl,
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- Mali tablolar ile y›ll›k raporlar›n Sermaye Piyasas› Kurulu’nun muhasebe standartlar› ile genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygun olarak haz›rlanmas›ndan, sunulmas›ndan ve gerçe¤e uygunlu¤u ile do¤rulu¤undan sorumlu tutulacak
ortakl›k yetkilileri belirlenmifltir.
Sermaye Piyasas› Kanununa tabi flirket ve kurulufllar›n mali tablolar›na iliflkin
olarak ba¤›ms›z denetim kurulufllar›nca yürütülen ba¤›ms›z denetim faaliyetinin
aynen UFRS’de oldu¤u gibi Uluslararas› Denetim Standartlar›na göre yap›lmas›n›n sa¤lanmas› zorunlu görülmektedir. Burada da, Uluslararas› Muhasebeciler
Federasyonu (International Federation of Accountants-IFAC) bünyesinde uluslararas› denetim standartlar› oluflturmakla görevli Uluslararas› Denetim ve Güvence Standartlar› Kurulu (International Auditing and Assurance Standards Board-IAASB) taraf›ndan üretilen standartlar›n TÜRMOB ile iflbirli¤i içinde 2005
y›l›nda yay›mlamas› hedeflerimiz aras›ndad›r. Bu gerçekleflti¤inde hem flirketler
kesiminin ifllemleri uluslararas› muhasebe standartlar›na göre raporlanacak ve
mali tablolar buna göre düzenlenecek, hem de bunlar›n ba¤›ms›z denetimini yapacak ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n uluslararas› kurallara göre denetleme
yapmalar› ve rapor düzenlemelerinin hukuki zemini tamamlanm›fl olacakt›r.

Say›n Konuklar,
Finansal raporlamada etkinlik ve uluslararas› uyumun sa¤lanmas› flüphesiz baz›
maliyet ve sorumluluklar› da beraberinde getirmektedir.
Öncelikle, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulunca belirlenen “ilke bazl›”
standartlar›n esas al›naca¤› yeni finansal raporlama ortam›nda uygulay›c›lar ve
mali tablo kullan›c›lar› taraf›ndan flirketlerin muhasebe politikalar›n›n anlafl›lmas› ve takibi her zamankinden daha fazla önem tafl›r hale gelmifltir.
‹lke bazl› olarak bilinen uluslararas› standartlar uygulama aç›s›ndan daha fazla
yorum gerektiren bir niteli¤e sahiptir. Bu da muhasebe meslek mensuplar›n›n
uygulama ve muhasebe denetimi aç›s›ndan sorumluluklar›n› art›ran bir husustur.
Muhasebe mesle¤inin yeni finansal raporlama ortam›na uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi meslek mensuplar›n›n önemi ve sayg›nl›¤›n› art›racak
bir geliflme olarak ortaya ç›kmaktad›r. Gerçekten de, global muhasebe ve denetim standartlar›na do¤ru at›lan her ad›mda muhasebe mesle¤i yepyeni bir meslek haline gelmekte, di¤er bir ifade ile meslek kabuk de¤ifltirmektedir. Bunun
için muhasebe e¤itimi müfredat›n›n uyumlaflt›r›lmas›; sürekli olarak yurtiçi ve
yurtd›fl›nda üniversiteler, e¤itim kurslar› veya sertifika programlar› arac›l›¤›yla
e¤itim olanaklar›ndan istifade edilmesi gereklidir. Bu iflleri yapacak bilgi seviyesi giderek yükselen ve yeni bilgilere h›zla adapte olabilen meslek mensuplar›n›n e¤itimine yönelik radikal bir dönüflümün gerçeklefltirilmesinin büyük önemi bulunmaktad›r.
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Ayr›ca, muhasebe meslek mensuplar›nca ihmal edilmemesi gereken en önemli
konulardan biri standartlar›n oluflturulmas› sürecine etkin kat›l›md›r. Bugün
UFRS oluflturulma sürecine tüm ülke otoritelerinin katk›da bulunmas› beklenmektedir. Yap›lacak her katk› ülkeleri bu standartlar› daha fazla sahiplenmeye
yöneltecektir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,
Globalleflme ile paralel olarak uluslararas› uyumun sa¤lanmas› ve ülkemiz özelinde kaynak tahsisinde etkinli¤i art›racak ve nihayetinde sosyal refah›n artmas›na katk›da bulunacak muhasebe uygulamalar›n›n yerlefltirilmesi kuflkusuz sadece sermaye piyasalar› aç›s›ndan de¤il ülke geneli için de hayati önem tafl›maktad›r.
Bu alanda meydana gelen güncel bir geliflme de Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu’nun (TMSK) kurulmufl olmas›d›r. TMSK’n›n halka aç›k flirketler, bankalar, sigorta flirketleri, küçük ve orta ölçekli iflletmeler, k›saca tüm iflletmeler
taraf›ndan uyulmas› zorunlu standartlar› koyucu otorite haline gelmesi, bafltan
beri Kurulumuzca desteklenmekte olup, flu aflamada sekreterya hizmetleri halen
SPK taraf›ndan yürütülmektedir.
TMSK’n›n kuruluflu ülke genelinde uygulanacak, uluslararas› standartlarla
uyumlu, tek bir ulusal muhasebe standartlar› setinin oluflturulmas› aç›s›ndan
ümit verici bir geliflmedir. TMSK’n›n bu konuda yasal olarak tek otorite olmas›n› destekliyoruz
Sözlerime son verirken, sempozyumlar› düzenleyen ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›na tekrar teflekkür eder, yo¤un programda yer alan konuflmac›lar›n sunumlar›yla konular›n derinlemesine irdelenerek çözüme kavuflturulmas›na katk›larda bulunulaca¤› inanc›mla sempozyumlar›n baflar›l› geçmesini diler, hepinize sayg›lar sunar›m.
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