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“Ekonomik Denetim Düzeni”nin, dengeli kalk›nman›n sa¤lanmas›ndaki
pay› büyüktür:
Türkiye Barolar Birli¤i’nin, 28-30 kas›m 1975’te Ankara’da toplanan EkonomiHukuk Kongresi’ne sundu¤um “Ekonomik Denetim Düzeni” (1) bildirisinin
üzerinden uzun y›llar geçti. Bildirinin sunuldu¤u dönemdeki ekonomik düzenimiz ve mesle¤imizle ilgili koflullar, bu günkünden çok farkl› idi. Ekonomide istikrars›zl›k dönemine girilmifl, s›k de¤iflen hükümetler, halka rüflvet vermek için
popülist harcama yar›fl› içinde her türlü ölçüyü kaç›rm›fl, bir y›l önceki K›br›s
Bar›fl (!) Harekat› çözümsüz b›rak›lm›fl, kay›t-d›fl› ekonomi tüm ölçüler d›fl›na
taflm›fl, kamu kesiminin ve devlet bütçesinin aç›klar› h›zla artmaya bafllam›fl, sabit döviz kuru politikas› koflullar› alt›nda da d›fl ticaret ve cari ifllemler aç›klar›
ile kamu kesimi borçlar› h›zla yükselmifl, halk›m›z, yükselen fiyat art›fllar›n›n
yaratt›¤› geçim s›k›nt›s› alt›nda ezilmeye bafllam›flt›. Bildi¤iniz gibi, bu harcama ve borçlanma furyas›n›n, 30 y›l sürece¤ini, bu otuz y›l›n son yirmisinde, bizi Uluslar aras› Para Fonu (IMF) kontrolüne ba¤›ml› duruma düflürece¤ini ve gelir da¤›l›m›m›z› korkunç derecede bozaca¤›n›, 21. Yüzy›la bu büyük sorunlarla
girece¤imizi, bu sorunlarla bo¤uflmaktan, ‹letiflim Ça¤›’n›n gerektirdi¤i teknolojik geliflmeye uyum sa¤lamakta büyük güçlükler çekece¤imizi, o günlerdeki
“vur patlas›n; çal oynas›n” uygulamalar›n›n bu kadar kötü sonuçlar yarataca¤›n› tahmin edemiyorduk. Bir ço¤umuz bunlar›n hepsini, yaflad›k; büyük s›k›nt›lar›n› çektik. Bir ço¤umuz, az›nl›kta kalmakla birlikte, gidiflin iyi olmad›¤›n›,
gelecekte kötü sonuçlar do¤uraca¤›n›, bu kötü gidiflin durdurulmas› gerekti¤ini
ve hatta gelecekte sürdürülmesinin olanaks›z oldu¤unu söylüyor; ama sözleri
dinlenmiyordu. Böyle uyar› yapanlardan biri oldu¤um için, bizim grupta uyar›larda bulunanlar›n, “bozgunculuk” la, ülkelerini sevmemekle, ve iyi gidifli çekememekle suçland›klar›n› biliyorum. 1970’lerdeki bu ekonomik kargafla dönemini yaflam›fl, büyüklerinizden dinlemifl, ya da okuyarak ö¤renmifl olaca¤›n›z için,
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burada bu koflullarla ilgili ayr›nt›lar vermek gerekli de¤ildir. Ekonomik, sosyal,
siyasal yönleriyle olumsuz yak›n geçmiflimizin bu döneminin büyük zorluklar›yla ilgili incelemelerin ve araflt›rmalar›n say›s› artmaktad›r; bu dönemi inceleyen tüm ekonomi kitaplar›nda bu dönemin rakamlar› vard›r; burada onlar› s›ralamak, bildiriyi amac›ndan uzaklaflt›racakt›r (2).

“Muhasebe Denetimi Mesle¤i”, topluma aç›klanan finansal bilgilerin gerçe¤e
uygunlu¤unu ve bu bilgilere toplum güvenini sa¤lama sorumlulu¤unu
tafl›maktad›r:
Bu nedenle mesle¤imiz, “Ekonomik Denetim Düzeni” nin en önemli yap›c›lar›ndand›r. Konuyu inceleyen bir çok uzmanla birlikte (3), y›llar boyunca yinelemekte oldu¤um bir temel görüflümü, huzurunuzda, bir kez daha söylemek istiyorum: Muhasebe Denetim Mesle¤i’nin, ekonomik kalk›nman›n h›z› ve kal›c›l›¤› üzerinde yaflamsal bir etkisi vard›r. Ülkenin ekonomik kalk›nma yönünde
gerek duyaca¤› hukuk, siyaset ve sosyal sistemlerinin tüm öteki ö¤eleri tamamlanm›fl olsa bile, bu sistemler, etkili bir finansal aç›klama ve denetim düzeni ile
desteklenmedikçe, kal›c› ekonomik kalk›nmay› sa¤lama olana¤› bulunamaz. Bu
yaflamsal etkinin ölçüsünü ve toplum için büyük de¤erini, 1970’lerde Türkiye’de yarat›lm›fl bulunan ekonomik kargafla döneminden daha iyi aç›klayacak
bir ekonomi deneyimi, öteki ülkelerde de vard›r. Ama bizimki, bu konuya büyük aç›kl›k getirmektedir. Bu yüzden mesle¤imizin toplum için büyük de¤erini anlayabilmek ve bu kargafla döneminin bir daha ortaya ç›kmas›n› önleyebilmek için, bu kötü deneyimin iyi de¤erlendirilmesi zorunludur. Bu toplumsal sorumluluk, bizlere büyük bir ulusal görev yüklemektedir. Bu büyük görevin bizlere yükledi¤i a¤›r sorumlulu¤un gereklerini yerine getirebilmek için, mesle¤imize toplum güveninin tam anlam›yla sa¤lanmas›, eksiklerimizin giderilmesi
için elimizden gelen her fleyin yap›lmas› ve ekonomik büyüme sorunumuzun kal›c› biçimde çözümlere ba¤lanmas› zorunludur. Son 30 y›lda, s›k karfl›laflt›¤›m›z
ekonomik bunal›mlarla ekonomik büyümemizin küçülmeye dönmesinde, ekonominin denetlenmesindeki eksiklerimizin büyük pay› vard›r. Finansal raporlama ve denetim düzenimizdeki eksiklerin, son y›llarda yolsuzluklar›n ve kay›t-d›fl›l›¤›n çok artmas›nda ve bunlardan kaynaklanan bunal›mlar›n fliddetlenmesindeki paylar› büyüktür.
Yüksek enflasyon, yüksek borçlanma, yüksek iflsizlik, bozuk gelir da¤›l›m›, büyük yolsuzluklar, genifl kay›t-d›fl›l›k, s›k s›k yinelenen ekonomik bunal›mlarla
ve istikrars›zl›klarla özdeflleflen 1970’lerde bafllayan bu kargafla döneminin, sadece muhasebe denetimi eksikliklerinden do¤du¤unu öne sürmek, yanl›fl olur.
Böyle bir sav›m›z (iddiam›z) hiç olmad›; flimdi de yoktur. Söylemek istedi¤im
ve y›llard›r söyledi¤im fludur: Muhasebe denetimi mesle¤inin yoklu¤u, ya da iyi
çal›flmamas›, ekonomik kargafla döneminin ortaya ç›kmas›n› kolaylaflt›rmakta,
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erken teflhisi önlemekte ve geciktirmekte, kargaflay› önleyici önlemlerin etkisiz
kalmas›na neden olmaktad›r. Muhasebe denetimi eksikli¤i, ekonomik denetim
düzeninin ancak bir k›sm›d›r; ama çok önemli bir k›sm›d›r. Muhasebe denetiminin eksikleri giderilemezse, ekonomik denetim düzeninin etkili hale dönüfltürülmesi için al›nabilecek önlemlerin tamam›, uygulama olana¤›n› yitirecektir.
Bu nedenle, ekonomik denetim düzenini iyilefltirmek yönünde al›nabilecek önlemlerin bafl›nda, mesle¤imizin düzenlenmesi ve toplum içinde etkili hale getirilmesi zorunlulu¤u vard›r; kötülüklerin hesab›-kitab› ve sonuçlar›n›n kantitatif
ölçüleri güvenilir bilgilerle ortaya ç›kmad›kça, al›nacak önlemlerin neler oldu¤unu belirlemek olana¤› yoktur. 1932’den beri mesle¤imizin bir kanuna kavuflmas› yönündeki çal›flmalar›n sonuç vermesi, 1989 y›l›na kadar geciktirilmemifl
olsa idi, mesle¤imiz flimdi olgunlaflm›fl, eksiklerini gidermifl, toplum sayg›nl›¤›n› sa¤lam›fl ve belki de, ekonomik kargafla dönemlerini izleyen büyük toplumsal kargafla dönemleri de daha hafif floklarla atlat›lm›fl olacakt›. Toplumsal olaylar› laboratuarda yineleyemedi¤imiz için, bu görüflün bire-bir kan›tlar›n›, sebepsonuç iliflkilerini tam aç›klama olana¤› bulunamaz; ama geçmifl olaylar ve ekonomik sonuçlar içinde baz› kan›tlar bulunabilecektir. fiimdi huzurunuzda bunu
yapmak ve bu konuda mesle¤imize düflen görevlerle ilgili görüfllerimi tart›flmaya sunmak istiyorum. Hiç kuflkusuz, bu görüfller, dünyan›n en iyileri de de¤ildir; tüm sorunlar›m›za çözüm bulma iddialar› da yoktur; bunlar, bu konudaki
düflünme yönlerini göstermeye yöneltilmifl iyi niyetli bir giriflimdir; böyle de¤erlendirilmelidir.

Ekonomimizin çalkant›l› dönemleri, mesle¤imizin güçlü olmad›¤› y›llarda
ortaya ç›km›flt›r:
Ülkemizdeki ekonomik kargafla dönemleri, sadece 1970’lerde yaflanmam›flt›r.
Atatürk dönemindeki 1923-1938 dönemi, büyük yokluklar ve yoksunluklar içinde geçmifl olsa da, her ekonomik at›l›m›n yoktan var edildi¤i büyük bir ekonomik düzen dönemidir; akla yak›nd›r; o koflullar içinde yap›lan›n en iyi ve yap›labilir olan›d›r; enflasyonsuzdur; ekonomide kurallar›n egemen oldu¤u bir dönemdir. Bu konudaki kan›tlar için, “Atatürk’ün Ekonomi Politikas›” kitab›m›za
baflvurulmal›d›r (4). Ama, 1946-50 dönemi, siyasal ve ekonomik bir kargafla
dönemidir. 1954-60 dönemi, ikinci ekonomik istikrars›zl›k dönemidir. Üçüncü
kargafla dönemi, 1970-80 aras›nda yaflanm›flt›r ve en uzun dönemdir; 1990’larda da devam etmifltir. Bu konuda daha fazla bilgi için bu bildirinin dayand›¤›
yay›nlara baflvurulmal›d›r. Bu dönemler, yüksek enflasyon içinde hesab›m›z›kitab›m›z› yapamad›¤›m›z dönemlerdir; onun için de, içine bir kez girilince bunlardan kurtulman›n yollar› geç bulunmufl ve son dönem, 30 y›l sürmüfltür (5).
2001 bafl›nda ortaya ç›kan büyük ekonomik bunal›m›n temel nedeni, bu 30 y›ll›k birikimin sonucudur ve onun için de sonuçlar› çarp›c›d›r. Bu büyük ekono29
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mik depremden al›nan derslerle yeniden düzenlemekte oldu¤umuz ekonomik
kalk›nma program›m›z›n, son üç y›ld›r iyi sonuçlar verdi¤i görülmektedir. Enflasyon h›z› düflürülmüfl, kamu kesimi aç›klar› giderilmifl, ekonomi büyümeye
bafllam›flt›r. Bu kez dengeli büyümenin kal›c› olaca¤›n› umuyoruz. Bunun için,
geride kalan kamu kesimi aç›klar›n›n giderilmesini, d›fl ticaret ve cari ifllemler
aç›klar›n›n azalt›lmas›n›, kay›t-d›fl›l›¤›n ve yolsuzluklar›n önlenmesini, faizlerin
daha da düflürülmesini bekliyor ve bu alanlarda al›nan önlemleri yak›ndan izliyoruz; bu kez istikrar›n kal›c› olmas›n› diliyoruz. Ancak biliyoruz ki, bu kal›c›l›k sa¤lanacaksa,-ki sa¤lanmal›d›r-, bunun sa¤lanmas›nda mesle¤imiz önemli
görev ve sorumluluk alacakt›r; almal›d›r.
1970’lerden beri yaflad›¤›m›z ve 2001 bunal›m› ile ekonomik, sosyal ve siyasal
zararlar›n›n korkunç boyutlar›n› gördü¤ümüz yüksek enflasyon ve ekonomik
kargafla döneminin, bir daha yaflanmayaca¤›n› umuyoruz. Çünkü zararlar›n boyutlar› gerçekten çok büyüktür. 1979’dan 1990’a kadar, kifli bafl›na gelirimiz
çok az artm›fl ve dolar enflasyonunu nazara alarak yap›lan hesaplamalara göre
(2) 2 500 dolar civar›nda çak›l›p kalm›flt›r. Ekonomik kargafla dönemlerinde gerileyen milli gelirimizdeki geliflme, 1950’de, örnek olarak Yunanistan’›nki ile
ayni düzeyde (yaklafl›k 160 dolar) iken (6) 2004’te 4 000 dolar olan kifli bafl›na
gelirimiz, Yunanistan’›n 2004’teki 15 bin dolarl›k kifli bafl›na gelirinin, yaklafl›k
_’ü düzeyinde kalm›flt›r. Bu zararlar›n önemli bir bölümü de, uzun y›llar süren
enflasyonun bozdu¤u gelir da¤›l›m›ndan kaynaklanmaktad›r. Devlet ‹statistik
Enstitüsü’nün yeni aç›klad›¤› da¤›l›m rakamlar›na göre, nüfusumuzun en alt gelir grubundaki % 20’si, Milli Gelirimizin yaklafl›k % 5’i ile yetinmekte, nüfusumuzun en üst gelir dilimindeki % 20’si ise, gelirimizin % 50’sinden fazlas›n›
paylaflmaktad›r. 2001 y›l›nda % 9,5 oran›nda küçülmüfl olan ekonomimiz, son
üç y›lda % 25,7 (2002’de % 7,9+5,9+9,9) büyümüfl olsa da, iflsizli¤in azalmam›fl ve gelir da¤›l›m›nda göze çarpan bir düzelme olmam›fl bulunmas›n›n, bu bozuk gelir da¤›l›m› ile ilgisi vard›r.
Ülkemizde bu çalkant›lar› en aza indirecek bir finansal bilgi aç›klama ve muhasebe denetimi düzeninin getirece¤i kazan›mlar›n ekonomik katk›lar› büyük olacakt›r. Hiç kuflkusuz, böyle oldu¤u için de bu geliflmeler, mesle¤imize büyük
toplumsal sorumluluklar getirmekte ve bizlere bu toplumsal sorumlulu¤un gere¤i olan iflleri yapmam›z konusunda bir büyük toplum görevi yüklemektedir.

Meslek kanunumuzun ilk on befl y›l›nda, örgütlenme ve toplum sayg›nl›¤›n›n
sa¤lanmas› konusunda önemli ilerlemeler gerçeklefltirilmifltir:
13 Haziran 1989’da 3568 say›l› meslek kanunu ç›kmadan önce meslek, ekonomik geliflmenin yaratt›¤› iflletmelerin kay›tlama gereklerini karfl›lamak için kendili¤inden yetiflen muhasebeciler taraf›ndan gelifltirilmeye çal›fl›lmaktayd›. Bununla birlikte, bu kiflisel giriflimler, mesle¤in toplum taraf›ndan tan›nd›¤›n› gös30
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teren bir meslek kanunun yoklu¤unda, bir türlü lay›k oldu¤u sayg›nl›¤a kavuflturulamam›flt›r. Bir meslek kanunuyla tan›nd›ktan 15 y›l sonra, bu gün, ulaflt›¤›
sayg›nl›k düzeyinde, daha etkili çal›flmalar yapmakta ve topluma hizmet etmektedir.
Mesle¤in ilk geliflme y›llar›nda, 1948’de kurulmufl “Türkiye Eksper Muhasipler
ve ‹flletme Organizatörleri Derne¤i”nin (1964’te,“Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i” ad›yla yeniden düzenlenmifltir), 1950’li y›llar›n sonlar›ndan bafllayarak, Türkiye Üniversite ve Yüksek Okullar›yla mesle¤in birlikte düzenledikleri
“Türkiye Muhasebe Kongreleri” inin ve 1970’lerden bafllayarak yurda yay›lm›fl
bulunan “Mali Müflavirler ve Muhasebeciler Dernekleri ile Birli¤inin”, mesle¤in bir kanuna ve düzene kavuflmas›nda önemli katk›lar› olmufltur. 1950’lerin
ortas›ndan beri düzenlenmekte olan “Uluslar aras› Muhasebeciler Kongreleri”ne
kat›l›mlar›n, 1973’te Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i TMUD’ nin, “Uluslar aras› Muhasebe Standartlar› Komitesi’ne (IASC), 1977’de de “Uluslar aras›
Muhasebeciler Federasyonu”na (IFAC) kat›lmas›, 1995’te de “Türkiye SM,
SMMM ve YMM Odalar› Birli¤i” nin (TÜRMOB) uluslar aras› örgütlenmeler
içinde yer almas›, uluslar aras› uygulama deneyimleri ile uluslar aras› muhasebe standartlar›n›n ülkemize tafl›nmas› ve ülkemizde dünya standartlar›na uygun
bir aç›klama ve denetim düzenin kurulmas› yönünde önemli katk›lar› olmufltur.
Kanun ç›kt›ktan ve uygulan›fl›n›n ilk on befl y›l›nda mesle¤in ülke çap›nda örgütlenmesinden sonra, flimdi art›k s›ra mesle¤imizin, uluslar aras› standartlara
ve bu standartlara uygun olarak uygulaman›n iyilefltirilmesine gelmifltir. Bu örgütlenme ile ve kanun deste¤inde yapaca¤›m›z çal›flmalar s›ras›nda flimdi art›k
daha güçlüyüz; gelece¤in meydan okumalar›n›n gereklerini gerçeklefltirmeye
daha yak›n›z.

Gelecekte yapmam›z gerekenler, kolay de¤ildir:
Çünkü toplumumuz, bu gün de hala, muhasebe uygulamalar›n›n az geliflmiflli¤inden, iflletmelerin tam saydamlaflamam›fl (fleffaflaflamam›fl) olmas›ndan, kay›t-d›fl› ifllemlerin çoklu¤undan, yolsuzluklar›n, rüflvetin, hat›r-gönül al›fl-verifllerinin zararlar›ndan, h›rs›zl›klar›n, hortumlamalar›n artm›fl olmas›ndan yak›n›yor ve bu uygunsuzluklar›n azalt›lmas›n›n yollar›n› araflt›r›yor. Bu görüfl ve
araflt›rmalar›n ço¤una bizler de kat›l›yoruz. Mesle¤imizin uygulamalar› de¤ifltirmeye bafllamas›n›n, ekonomik gerilemeleri azaltaca¤›ndan, hiç olmazsa ekonomik birimlerde iyi ve güvenilir hesap yap›lmas›n› ve erken uyar› göstergelerinin güvenilir biçimde elde edilebilmesini sa¤layaca¤›na inanmal›y›z. Bu güçle eksiklerimizi k›sa zamanda gidermeli ve topluma bu hizmeti sunmal›y›z. Yukar›da, ekonomik çalkant›lar›n ne büyük zararlara mal oldu¤unun temel büyüklükleri verilmifltir. Bu eksikliklerin, zaman içinde ne kadar büyük zararlara mal
oldu¤unu daha yak›ndan inceleyebilmek için, sonuncu 2001 bunal›m›n›n, sade31
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ce bankac›l›kta yaratt›¤› zararlar›n boyutlar›na daha yak›ndan bakabiliriz. Ekonomi Tarihimizin bu en büyük bunal›m›n›n ilk y›l›nda ekonomimiz, tarihimizin
en yüksek küçülme oran›na mahkum olmufltur. (Ekonomik bunal›mlar›m›z›n
ikinci en büyü¤ü, kötü bir tar›m y›l› olan 1927’de karfl›laflt›¤›m›z % 9,1 oran›ndaki küçülmedir.) 21 flubat 2001’de bafllayan bunal›m› izleyen günlerde 22 bankam›z batm›fl ve batan bu bankalar, beraberinde 259 ifltirakini de sürüklemifltir.
Bu bankalar ve ifltirakleri, Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu (TMSF)’ nun mülkiyetine ve yönetimine geçmifl, flimdiye kadar, bunlardan bir k›sm› kurtar›labilmifltir (7). Bu bunal›m›n da etkisiyle, 1998’de 81 olan bankalar›m›z›n say›s›,
2003 y›l sonuna kadar, % 38 azalarak 50’ye, 7837 olan banka flubesi say›s›, %
24 oran›nda azalarak, 5963’e, 174 bin olan banka çal›flanlar›n›n say›s›, % 29 (51
bin kifli) azalarak, 123 bine inmifltir. Bankac›l›k sistemindeki bu büyük depremin, kiflisel ve toplumsal alanda yaratm›fl olaca¤› facialar›n zararlar›n› de¤erlendirmek zordur (8). Ama, bu depremin maddi zarar›n›n, 46 milyar ABD dolar›
buldu¤u, 2000 y›l›ndaki Milli Gelirimizin (201 milyar dolar) % 25’ine ulaflm›fl
oldu¤u, TMSF taraf›ndan aç›klanm›flt›r (7). Bu bunal›m içinde, sözü geçen bankalar ve ifltirakleri d›fl›nda batm›fl ve kamu kurumlar›, ya da bankalar taraf›ndan
kurtar›lm›fl çok say›da flirket de vard›r; bunlar›n neden oldu¤u zararlar›n toplam›, hesaplanamam›fl oldu¤u için, burada ancak sözü edilebilecektir. Bununla
birlikte, ekonomimizin küçülme tutar›, hesaplanm›flt›r: 2000 y›l›nda 201 milyar
dolar olan Milli Gelirimizin, 2001’de 153 milyar dolara düflmüfl oldu¤u, Devlet
‹statistik Enstitüsü taraf›ndan aç›klanm›flt›r.

Bunal›mlar›n dünya ülkelerinin tümünde de büyük zararlar› olmufltur:
Ekonomik bunal›mlar›n büyük zararlar› konusunda dünya ekonomi tarihinde
pek çok örnek
vard›r. Bunlar aras›nda, ABD’de ve New York Borsas›nda do¤mufl olmakla birlikte, k›sa sürede tüm dünya ekonomilerini saran 1929 Büyük Ekonomi Bunal›m›’n›n (9) önemli bir yer tuttu¤u kuflkusuzdur. 1929’daki kadar olmasa da,
1997’de Uzak Do¤u’da do¤duktan sonra tüm dünya ülkelerini saran ( 10 ) ve bu
arada, d›fl ödemelerde çok güçlü olan Rusya gibi baz› ülkelerde bile moratoryum
(d›fl borçlar›n bir süre geri ödenemeyece¤inin) ilan›na sürükleyecek kadar etkili
olan ekonomik bunal›m›n da zararlar› büyük olmufltur. Bu bunal›mlar›n tek nedeni, muhasebe denetimindeki eksikler de¤ildir; pek çok sosyal, siyasal ve ekonomik nedenleri vard›r. Bununla birlikte, bunal›m içinde ortaya ç›kan bir çok
ekonomik olay›n arkas›nda, muhasebe hilelerinin, finansal bilgi gizlemelerinin,
finansal bilgi aç›klamalar› konusunda bilerek, ya da bilmeyerek yap›lan eksik
yap›lan bildirimlerin ve bu muhasebe hileleri ile ç›kar sa¤layan dürüst olmayan
bir çok flirket yöneticilerinin bulundu¤unu da göstermifltir. Ad›n› flimdiye kadar
duymufl olaca¤›n›z ENRON flirketinin bat›fl›nda, flirketin karlar›n› oldu¤undan
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yüksek göstererek bu yanl›fl bilgiyle ç›kar sa¤layan flirket yöneticilerinin bulundu¤u aç›kça belli olmufltur (11). Skandall› bu büyük bat›fl›n arkas›ndan, ENRON’ un denetçisi Arthur Andersen gibi bir muhasebe denetimi devinin batmas›, olay›n temel nedeninin muhasebe denetimindeki eksiklerden olufltu¤unu kan›tlam›flt›r. Dürüstlü¤ün ve muhasebe denetiminde gerçekleri ortaya ç›karmakla ün yapm›fl bu en büyük ahlak flampiyonunun, muhasebe sahtecili¤ine uzun
y›llar göz yumarak, bu göz yummadan ç›kar sa¤lam›fl olmas›na, sonradan olay›
tespit edenler inanamam›fllar; ama olan olmufl ve ENRON’ u denetlemifl olan
muhasebecilerle birlikte koca ve ünlü muhasebe flirketi de batm›flt›r (12). Bir
çok ülkede büyük ve zincirleme flirket iflaslar›na ve bat›fllar›na neden olmufl bu
oldukça büyük ekonomi bunal›m›n›n, bu flirketlerin batmas›nda pay› büyüktür.
Ayr›ca ve buna ek olarak, büyük flirket bat›fllar›n›n da, bunal›m›n derinleflmesinde ve uzamas›nda büyük pay sahibi oldu¤u da ortaya ç›km›flt›r. Yukar›da sözü
geçen büyük ekonomi bunal›mlar›nda, muhasebe hileleri, ya da kas›tl› eksiklikleri ile fliflirilmifl bulunan özel flirketlere ait hisse senetleri borsa fiyatlar›ndaki
h›zl› düflmelerin de pay› büyüktür. Bu h›zl› hisse fiyat› düflüflleri, flirketlerin
ödeme güçlükleri içine girmelerine ve ödeme güçlükleri içine düflen çok say›da
flirketin, zincirleme iflaslar›na neden olmufltur. Bu büyük flirket bat›fllar›n›n, flirketlerle ilgili muhasebe denetimi ifllemlerindeki eksiklerden kaynakland›¤› sonradan kan›tlanm›flt›r. Bunal›mlar›n tarihi, ekonomik bunal›mlar›n do¤uflunda,
zararlar›n›n yükselmesinde, zararlar›n öteki flirketlere ve ülkelere yay›lmas›nda
ve derinleflmesinde kurallara ayk›r› muhasebe uygulamalar›n›n oldu¤u konusundaki kan›tlar, inand›r›c›d›r.
1929 bunal›m›n›n hemen ard›ndan, 1934’te ABD’de ç›kar›lan ve sonraki y›llarda dünya ülkelerindeki menkul k›ymet borsalar›n›n düzenlenmesi ve borsada
kay›tl› flirketlerin denetlenmesi konusunda örnek oluflturan 4 kanun da, halk›n
ortak oldu¤u flirketlerle ilgili finansal bilgi aç›klamalar›yla, muhasebe denetimiyle ve topluma aç›klanan finansal bilgilerin denetimiyle ilgilidir (9). Bu kanunlar, ayni zamanda ABD Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SEC’in) kurulmas›n› da sa¤lam›flt›r. 1997-2000 ekonomik bunal›m›n›n do¤ufl ve geliflme biçimi
de, bu konuda muhasebe denetim düzenindeki eksiklerin önemli pay sahibi oldu¤unu göstermifltir. Bunal›m içinde ABD’de ENRON, WORLDCOM, GLOBAL CROSSING, QUEST, ADELPHA, XEROX, TYCO gibi büyük ve çok ünlü flirketler de batm›fllar, ya da sahip de¤ifltirmifllerdir. Bunlar›n bat›fl›nda muhasebe denetimi eksikliklerinin büyük pay› oldu¤u kuflkusuzdur. Afla¤›da, mesle¤imizde çok fleyi de¤ifltirmekte olan ENRON’ la ilgili baz› ayr›nt›lar verilecektir. Yukar›da sözü edildi¤i gibi, ABD’de batanlar aras›nda, mesle¤imizin
dünya ölçe¤indeki “amiral gemisi” olan ArthurAndersen (12) de vard›r. Son
y›llarda, dünyaca ünlü Swissair (‹sviçre), Parmalat (‹talya), Maxwell Publishing, Poly Peck, BCC, Marconi (‹ngiltere), gibi büyük flirketlerin bat›fl›nda da
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muhasebe denetimi eksiklerinin büyük pay› vard›r. Bu flirketlerin tümünde, oldu¤undan iyi gösterilen finansal tablolarla fliflirilmifl hisse fiyatlar›, oldu¤undan
iyi gösterilmifl bilgilerle elde edilen yüksek borçlanmalar ve dürüst, ya da yetenekli olmayan kötü yönetimler vard›r.
1997-2000 ekonomik bunal›m›n›n, Uzakdo¤u ülkelerinde, önceki dönemlerde
yarat›lan yüksek üretim kapasitelerinin yaratt›¤› sorunlar da vard›r; ancak, flirketleri bat›ran, bu sorunlar›n sonuç al›c› ve kal›c› finansal yönetim teknikleriyle
de¤il de, gerçek-d›fl› bilançolarla çözümlenmeye çal›fl›lmas›d›r. Yüksek kapasitelerin yaratt›¤› talep eksikli¤i, 1997’de sat›fl t›kan›kl›klar› yaratm›fl, bu nedenle
biriken mal stoklar›n›n neden oldu¤u ödeme güçlükleri de bat›fl› h›zland›rm›flt›r. Sat›fl has›lat› ve kar düflmeleriyle karfl›laflan flirket yönetimlerinin ortaya ç›kan kars›zl›kla yüzlefleceklerine, muhasebe hileleriyle onu gizlemeye çal›flmalar›, bunlar› denetleyen muhasebe uzmanlar›n›n da bu muhasebe hilelerini ortaya
ç›karmakta ve önlemekte gecikmeleri yüzünden h›zlanan bunal›m, sonunda büyük gelir azalmalar›na neden olmufltur. Gerçek finansal bilgiler gizlendikçe daha çok hile yapma zorunlulu¤u do¤mufl ve flirketin bu zaaf›ndan yararlanan baz› aç›k-göz yöneticiler de bu durumdan büyük ç›karlar sa¤lama yolunu bulabilmifllerdir. Ekonomik kalk›nma ile muhasebe denetiminin iliflkisini ortaya koymak için, içinde, her biri bir büyük flirketi bat›rabilecek güçte muhasebe hilelerinden büyük bir “buket” oluflturan ENRON bat›fl›ndan birkaç ayr›nt›y› daha yak›ndan incelemek gereklidir.

ENRON’dan Önce, ENRON’dan Sonra:
2 Aral›k 2001 günü, dünyan›n ve ABD’nin en büyük do¤al gaz boru hatt› flirketi ENRON, iflas›n› ilan etti¤inde, hiç kimse, bu bat›fl›n, iflletme yönetimi ve muhasebe denetimi mesleklerini bu kadar de¤ifltirece¤ini tahmin edemezdi. 1998
y›l›nda Fortune Dergisi’nin s›ralamas›nda dünyan›n en büyük 27’inci flirketi
olan ENRON, o s›ralarda, finansal gücün de simgelerinden biriydi. fiirketin, sat›fl has›lat›, 31,2 milyar dolar, net kar›, 703 milyar dolar, öz sermayesi 7 milyar
dolar, pazar de¤eri, 22 milyar dolar, çal›flan say›s›, 8 bin idi. 3 Aral›k 2001’de
bafllat›lan denetimde tespit edildi¤ine göre, aç›klanm›fl bulunan 2000 y›l› net kar›n›n % 96’s› (tamam›na yak›n k›sm›), muhasebe hileleriyle yarat›lm›fl, gerçek
olmayan muhasebe kay›tlar›ndan do¤mufltur; son dört y›lda, topluma aç›klanm›fl bulunan 2,7 milyar dolar birikmifl kar toplam›n›n gerçek tutar›, 508 milyon
dolard›r; yani son dört y›l›n kar rakam›n›n 2,2 milyar dolar›, gerçekleflmemifltir.
Kar› oldu¤undan yüksek göstererek, bu nedenle yükselen hisse fiyatlar›ndan
yüksek karlar sa¤layan flirket yöneticilerinin elde ettikleri haks›z kazançlar›n tutar›, 500 milyon dolar› aflm›flt›. 2000 A¤ustosunda 90,56 dolar olan hisse fiyat›, 28 Kas›m 2001’de 0,61 dolara düflmüfl ve 63 milyar dolar tutar›nda Pazar de¤eri yitirilmiflti (11). Mesle¤imiz aç›s›ndan üzücü olan, son dört y›lda basit mu34
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hasebe hileleriyle yap›lan bu soygundan k›sa süre sonra haberdar olan, dünyan›n en ünlü, en ilkeli, en dürüst, en sa¤lam denetim flirketi Arthur Andersen’in
ENRON’ da görevli muhasebe denetçisinin, skandal› y›llarca görmezden gelmesiydi. Yap›lan muhasebe hileleri, gerçekten, yetenekli ve dikkatli bir denetim
uzman›nca hemen keflfedilebilecek türdendi: Halka aç›k olan ve hisseleri borsada ifllem gören ENRON’ un has›lat›, rakamlar› ana flirketle birlefltirilmeyen
(konsolidasyon d›fl›nda tutulabilen) ifltiraklere yap›lan sat›fllarla fliflirilmifl, baz›
giderler, bu flirketlere aktar›larak ana flirketin kar› oldu¤undan yüksek gösterilmifl, al›nan siparifllerden bir k›sm› nihai sat›fl gibi gösterilmifl ve bu kural d›fl›
muhasebe uygulamalar›, ç›kar birli¤i halinde olan muhasebe uzman›n›n da ifltiraki ile yap›lm›flt›. Denetçi yöneticileriyle müflterilerinin ç›kar birli¤i için yapt›klar› iflbirli¤i, kader birli¤ine dönüfltü ve 1985’te kurularak 16 y›lda h›zla büyüyen ENRON’ un batmas›ndan sonra, 1913’te kurulmufl olup da 89 y›lda büyük üne kavuflmufl Arthur Andersen flirketi de 31 A¤ustos 2002’de faaliyetlerini durdurmufltu.
‹nsanl›k tarihinde bizleri derinden etkilemifl ve toplum, siyaset, ekonomi ve iflletmecilik alanlar›nda büyük de¤iflmeler yaratan olaylar vard›r. ABD’de Cumhurbaflkan› Kennedy yönetimi döneminde (1960-1963), ABD’nin “Domuzlar
Körfezi Olay›” ile, havada patlayan “Challenger Uzay Meki¤i” skandal› gibi
ENRON OLAYI da ABD’nin iflletmecilik alan›ndaki inan›lmaz fiyaskosudur.
Bunlar›n hepsi de y›llar y›l› an›msanacaklard›r; çünkü yaflant›m›z içinde çok fleyi de¤ifltirmifllerdir; ENRON olay› hala da de¤ifltirmeye devam etmektedir.
ENRON’ u izleyen aylarda tüm dünyada büyük ekonomik çalkant›lar olmufl,
özellikle özel kesim iflletmecili¤i ve kapitalist sistem, büyük itibar kayb›na u¤ram›flt›r. Özel kesimin yitirdi¤i itibar ve kamu güveni kayb›, çok büyük olmufl,
Yeni Küresel Kapitalizm, bir çok ülkede d›fllanmalara u¤ram›flt›r. Muhasebe denetimi mesle¤ine olan büyük toplum güveni de yerle bir olmufltur; tüm çabalara karfl›n henüz yeniden kazan›lamam›flt›r. Yitirilen toplum güveninin yeniden
kazan›lmas› için yo¤un çal›flmalar yap›lsa da, henüz eski günler geri gelmemifltir (13).
ABD’de bu olaylar›n sonucu olarak ortaya ç›kan ve tüm dünya ülkelerinde de
benzer çabalar yaratan önemli olay, 23 Ocak 2002’de kanunlaflan ve ayni y›l›n
Temmuz ay›nda uygulanmaya bafllayan Sarbanes-Oxley Kanunudur. Teklif sahiplerinin adlar›yla an›lan bu kanun, iki bölümde, flirketlerin yönetimlerinde iyilefltirmeler yaratacak “Kurumsal Yönetim” (Corporate Governance) kurallar› ile
“Muhasebe Denetimi Mesle¤i”nin denetimi ve iyilefltirilmesi amac›n› güden kurallar getirmektedir. Kurumsal Yönetim, sempozyumun ilk gününde ele al›nacak ve ayr›nt›l› biçimde incelenecektir. Sempozyumun izleyen toplant›lar›nda
da yeni meslek kurallar› ve uygulama biçimleri ele al›nacakt›r. Bu sunufl bildi35
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risinde, kanunun yaratt›¤› büyük de¤iflikli¤in gelece¤i konusunda birkaç öngörüde bulunulmal›d›r.

Ekonomik bunal›mlarda topluma aç›klanan flirketlerle ilgili gerçek-d›fl›
bilgilerin büyük pay› vard›r:
Ve yukar›da kan›tlamaya çal›flt›¤›m›z tan› (teflhis) do¤ru ise, dünyada ve Türkiye’de mesle¤imiz, bu hastal›¤›n (toplumlara gerçek-d›fl› finansal bilgi verilmesi) tedavisi konusuna öncelik vermeli, bu sorunun (ekonomik gerilemelerin, toplumlara yanl›fl, ya da eksik finansal bilgi verilmesinden kaynakland›¤›) çözümüne katk›da bulunmal›d›r. Bu çetin ve çok zor bir ifltir; ama, toplumlara büyük
zararlar veren, mutsuzluk kayna¤› olan ekonomik bunal›mlar›n önlenmesinin de
bundan baflka bir yolu bulunamam›flt›r. Tarihimizde, mesle¤in temel hedefinin,
toplumda flirketlerle ilgili bilgiler konusunda saydaml›¤›n, flirket yöneticilerinin
ve denetçilerinin topluma hesap verebilir olmalar›n›n, meslekte ve flirket yönetimlerinde dürüstlü¤ün sa¤lanmas› oldu¤u kuflkusuzdur. Bu konuda yap›lan son
çal›flmalar ve kurumsal yönetim konusunda geliflmifl ve geliflmemifl tüm ülkelerde al›nan önlemler, bu yönde kan›tlar vermektedir. fiirket yönetimlerine ve denetçilerine karfl› toplumlarda ortaya ç›km›fl güvensizli¤in giderilmesi ve uygulamalar›n bu yönde de¤ifltirilmesi zorunlu görünmektedir.
Bu büyük sorunun sadece mesle¤imiz mensuplar›n›n ve örgütlerinin çal›flmalar›yla çözümlenemeyece¤i aç›kt›r. Bu alanda, devletimizin, sivil toplum kurulufllar›n›n ve mesle¤imiz mensuplar›yla örgütlerinin, hedef birli¤i ile çal›flmalar›n›n
zorunlu oldu¤u kabul edilmeli ve önlemlerimiz, bu anlay›flla uygulamaya konmal›d›r.

Devletin alaca¤› önlemlerin büyük önemi vard›r:
Bu konuda devlet önlem almadan, flirketlerde saydaml›¤›n (flirketlerle ilgili finansal bilgilerin tüm topluma aç›klanmas›n›n) sa¤lanmas›n›, bu bilgilerin kolay
anlafl›l›r biçimde topluma sunulmas›n›, flirket sahip ve yöneticilerinin topluma
hesap vermelerini, ekonomi için önemi olan görevlerde çal›fl›rken, belirlenmifl
ahlak kurallar›na ve ölçülerine uyumu zorunlu hale getirmeden yap›labilecek
olanlar, çok s›n›rl›d›r. Görüldü¤ü gibi, yukar›da sözü edilen “saydaml›k” ve
“hesap verebilirlik” hedefleri, flirketlerden topluma, kurallara uygun ve toplumun do¤rulu¤una inanabilece¤i finansal bilgilerin sunulmas›na ve sunulan bu
bilgilerin, meslek ve ahlak kurallar› aç›lar›ndan toplumun güvenini kazanm›fl
ba¤›ms›z denetim uzmanlar›nca onaylanm›fl olmalar›na ba¤l›d›r. Bu zorunluluklar ancak kaliteli ve ahlakl› muhasebe denetiminin varl›¤› ile elde edilebilir.
Bunun için de mesle¤imizin ve meslek örgütlerinin daha güçlü ve yetenekli hale getirilmesi zorunlulu¤u vard›r.
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Muhasebe denetim mesle¤inin güçlendirilebilmesi için meslek hizmetlerine
talebin art›r›lmas› gereklidir; bunun için de ülkemizde finansal aç›klama
zorunlulu¤u kapsam› geniflletilmelidir:
Ülkemizde halka aç›k flirketlerimiz, bankalar ve öteki finansal arac› kurulufllar
için Sermaye Piyasas› ve Bankalar kanunlar›m›z ile düzenlenmifl bulunan finansal aç›klama kurallar›, oldukça iyidir ve dünya standartlar›na uygundur. Bununla birlikte, finansal bilgi aç›klama kurallar›m›z, ekonomi için önemi olan pek
çok kifli ve kuruluflu kapsam d›fl›nda tutmufltur. Tar›m iflletmeleri ve tar›m geliri elde edenler, Küçük ve Orta-boy ‹flletmeler (KOB‹’ler), kooperatifler, aile flirketleri, vak›flar, dernekler, siyasal partiler, milletvekilleri, belediyeler ve özel
idareler ve bunlar›n kurdu¤u iflletmeler, devlet iflletmeleri ve ifltirakleri, topluma
aç›k finansal raporlama yapmamaktad›rlar. Sözü edilen kurulufllar›n, kendilerine özgü, gizli tutulan “servet beyan›” düzeni, ya da kendi içinde devlet organlar›nca yap›lan denetleme ve aç›lamalar, halka aç›k flirketlerimizin topluma finansal bilgi aç›klama yönteminin yerini tutmamaktad›r. Bu kurulufllar›n hepsinin
ayni finansal bilgi aç›klama kurallar›na uyumlar›n›n sa¤lanmas›, devletin kanunlar ç›karmas›na ba¤l›d›r; hiçbir kifli ya da kurulufl, bu konuda devletin yerini alamaz ve etkili olamaz.
Bilgi aç›klama ve denetim kurallar›, ça¤a uydurulmal›d›r:
Finansal bilgi aç›klama kurallar›n›n devlet organlar›nca gözden geçirilerek “Bilgi Ça¤›”n›n gereklerine uygun hale getirilmesi zorunlu görünmektedir. Aç›klama kurallar› ile ilgili olarak devletçe konan kurallar›n, mesle¤imizin geliflmesinde ve sorumluluklar›n› yerine getirmesinde de önemli pay sahibi olduklar› kabul
edilmelidir.
Bu kanunlaflt›rma çal›flmalar›n›n, finansal aç›klama biçimi ve uygulanacak muhasebe sistem ve yöntemlerinin, küçük iflletmelerin gereklerine uyumunu sa¤layacak genifl kapsaml› bir araflt›rmayla da desteklenmesi zorunlu gözükmektedir.
Devlet, böyle bir araflt›rman›n yap›lmas›n› da sa¤lamal›d›r. Karar verildikten
sonra, Bat› ülkelerinde ve Dünya Bankas›, Para Fonu (IMF), Uluslar aras› ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat›’nda (OECD) bu konuda yararlan›labilecek
pek çok araflt›rma ve yay›n vard›r (14).
Maliye Bakanl›¤›, SPK tek düzen muhasebe ilkeleri ile Türk Ticaret,
Kurumlar, Gelir ve Vergi Usul kanunlar› içindeki tüm muhasebe ve denetim
kurallar›, uluslar aras› muhasebe ve denetim kurallar› temelinde
birlefltirilmelidir.
Ülkemizde muhasebe ilke ve kurallar› konusunda çeflitlilik ve çok bafll›l›k vard›r; bu alanda bir araflt›rma yap›larak, hiç olmazsa ilke temelinde birleflme sa¤lanmal›d›r. Hesap planlar›n›n ayr›nt›lar›na kadar inen bir “tek düzen” standart37
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laflmas› gere¤i yoktur. Bu ayr›nt›lardan çok ilke ve kurallar düzeyinde birlik ve
iflletmeler düzeyinde, iflletmelerin gereklerine uygun çeflitlilik sa¤lanmal›d›r.

Muhasebe denetim mesle¤inin ilk on befl y›l›n›n deneyimi ile 3568 say›l›
meslek kanununda gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas› sa¤lanmal›d›r:
Bir meslek kanununa kavuflman›n özlemi içinde, 1980’lerin sonunda 3568 say›l› kanun haz›rlan›rken, mesle¤imizin baz› önemli zorunluluklar› ve temel sorunlar›n›n çözümü, sonraya b›rak›lm›flt›r. Bu sorunlardan biri, flimdiye kadar kazan›lm›fl haklar sakl› kalmakla birlikte, meslek içinde staj yapmadan ve meslek s›navlar›nda baflar› kazanmadan mesle¤e girifllerin art›k durdurulmas›d›r. ‹kinci
temel sorunumuz, mesle¤in iki de¤iflik örgütlenme düzeni içinde, SM, SMMM
ve YMM olarak üç farkl› ifllevle düzenlenmifl olmas›d›r. Bu gruplardan SM’ ler,
kanundan ç›kar›larak, mesle¤in kendi kendine düzenlemesine terk edilmeli ve
SMMM ve YMM’ ler, ayni meslek aflamalar›na tabi meslek mensuplar› olarak
birlefltirilmelidirler. ‹llerdeki meslek odalar› ve odalar birli¤i, meslek mensuplar›n›n e¤itimlerinin ve deneyimlerinin düzenlenmesinde tam söz sahibi yap›lmal› ve meslek kendi örgütü ve organlar› çerçevesinde kendi geliflmesini sa¤lamal›d›r. Özetle söylemek gerekirse, TÜRMOB’ un yönetiminde odalardan da
yararlan›larak genifl kapsaml› bir araflt›rma ile temel meslek kanununun, aksayan tüm yönlerini düzeltmek için bir kanun de¤iflikli¤ine gidilmelidir.

Dünyan›n çok say›daki ülkesinde yap›ld›¤› gibi, ülkemizde de bir temel
“Kurumsal Yönetim” kanunu ç›kar›lmal›d›r:
Sermaye Piyasas› Kurulumuz, ‹MKB’de hisseleri ifllem gören flirketlerimiz için,
Temmuz 2003’te bir “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” tavsiyeler bildirgesi yay›mlam›flt›r. OECD ilkelerinden ve dünyadaki son geliflmelerden yararlan›larak düzenlenmifl bu yay›n›n, ilkeleri ve kapsam›, son geliflmelere uygundur; ve uygulanmas›, güçlü bir finansal raporlama düzeninin varl›¤›na ba¤l›d›r. SPK, TÜRMOB, Kurumsal Yönetim Derne¤i, BDDK gibi ilgili kurulufllar›n kat›l›m› ile
kurulabilecek bir ortak çal›flma grubunun, SPK ilkelerinin kanun haline getirilmesi amac›yla çal›flmalara bafllamas› sa¤lanmal›d›r. Böyle bir kanunlaflt›rma,
bu konudaki saydamlaflma geliflmelerini h›zland›rabilir. Böyle bir sonuç, mesle¤imiz hizmetlerine ihtiyac› geniflletecek ve geliflmeye büyük bir h›z verecektir.
Gelecekte, dünyada ve ülkemizde, mesle¤imizin çözümlenmesi gereken
çetin sorunlar› vard›r:
Yukar›dan beri aç›klanmaya çal›fl›lan ekonomik ve mesleki olumsuzluklar yüzünden, önemli oranda yitirdi¤i toplum güvenini mesle¤imiz yeniden kazanmal›d›r. Bunun sa¤lanmas›n›n kestirme bir yolu yoktur. Asl›nda yerli yerinde durmakta olan mesle¤in güçlü teknik ve ahlak kurallar›n›n sab›rla uygulanmas› ve
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uygulaman›n denetlenmesi, bir kamu hizmeti olan mesle¤imizin gereklerini yerine getirmek için gerekli olan kamu güvenini geri getirecek en etkili önlemlerden biridir. “Kurumsal Yönetim”le ilgili olarak hemen tüm geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde, flirket yönetimlerinin iyilefltirilmesi ve mesle¤in denetlenmesi amac›yla al›nan önlemlerin, eksiksiz uygulanabilmesi için, mesle¤imizle
ilgili sivil toplum kurulufllar›n›n, tüm güçleriyle, bu konuda, kamu yetkililerine
yard›mc› olmalar› gereklidir. Bu yönde, ulusal ve uluslar aras› meslek kurulufllar›nda etkili çal›flmalar yap›ld›¤›n› biliyoruz; onlar› her meslek mensubunun,
kendi ilkeli çal›flmas›yla desteklemesi zorunludur.
Ülkelerde yarat›lan katma de¤erin, halk aras›nda hakça da¤›l›m›n›n sa¤lanmas›
sorumlulu¤unu tafl›yan mesle¤imiz, bilgi ça¤›n›n bilgi iletiflim h›z›na uygun denetim ve ahlak standartlar›n›n gelifltirilmesinde gecikmifltir. Biraz da bu gecikmeden kaynaklanan son y›llar›n zincirleme flirket iflaslar›ndan sonra mesle¤imizin, dünyada sahip oldu¤u sayg›nl›k ve yüzy›llar süren u¤rafl›larla kazan›lm›fl
toplum güveni azalm›flt›r. Baz› iflletme yöneticileriyle meslek uzmanlar›n›n ahlak zay›fl›klar›n›n da bu talihsiz sonuçta paylar› vard›r. Kurumsal yönetim ve
mesle¤in denetimi konusunda ç›kar›lan kanunlarla getirilen yeni önlemlerin,
mesle¤in kendi kurallar›n› olufltururken ve mesle¤inin gereklerini yerine getirirken sahip olmas› gereken ba¤›ms›z çal›flma koflullar›n› bozmadan uygulanmas›na çal›fl›lmal›d›r.

Mesle¤imizin muhasebe, denetim ve ahlak kurallar› “Bilgi Ça¤›”n›n
gereklerine uydurulmal›d›r:
Bunlar›n bafl›nda, uygulanmakta olan de¤erleme kurallar›n›n, uygulay›c› yarg›lar›na daha az yer b›rakacak biçimde keskinlefltirilmesi gelmektedir. Teknik ayr›nt›lar›n burada ele al›nmas› güç ise de, gelecekte, bu konunun bizleri çok u¤raflt›raca¤›n› san›yoruz. Konuyla ilgili olarak, de¤erleme iflimizi çok güçlefltiren
enflasyon olgusunun, bir daha geri gelmemek koflulu ile ekonomik sistemlerden
d›fllanmas› konusunda, ulusal ve uluslar aras› meslek kurulufllar›m›z›n tüm gücüyle çal›flmalar› sa¤lanmal›d›r. fiirketlerin saydamlaflmas› ve topluma güvenilir finansal bilgiler yay›nlanmas›n› sa¤lamak için, ülkelerdeki kurumsal yönetim
uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla yap›lan çal›flmalar› tüm gücümüzle desteklemeliyiz. Bilgi Ça¤›’nda mesle¤imizin, her gün sermaye ve para piyasalar›na flirketlerce yap›lacak finansal raporlamalar›n denetlenmesi sorunlar›yla yüzleflmek zorundad›r. Önceki y›llarda, y›lda, alt› ayda, ya da üç ayda bir
yay›mlanan eskimifl ve eksik finansal bilgilerle al›nmak zorunda olan bir çok yat›r›m karar›n›n, en son günün eksiksiz bilgileriyle al›nmas› gere¤i ortaya ç›km›flt›r. fiimdi art›k mesle¤imiz, internet ortam›nda sa¤lanan finansal bilgilerin güvenilirli¤ini sa¤lama sorumlulu¤u ile karfl› karfl›yad›r. K›sa aral›klarla, adeta her
gün topluma sa¤lanan finansal bilgiye toplum güvenin sa¤lanmas› gere¤i, kolay39
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ca yerine getirilebilecek bir sorumluluk de¤ildir. Meslek kurulufllar›m›z, bu yönde çal›flmalar yapmaktad›r. Bunlar›n uygulanabilmesi için mesle¤imiz, elinden
gelen her fleyi yapmal›d›r.
Düzeltilmesi gereken de¤erleme kurallar›ndan bir grubu, flirketlerin daha iyi yöneticilere ve çal›flanlara, daha iyi sistem ve uygulamalara, daha iyi markalara,
üne ve araflt›rma gücüne sahip olmas›n›n, k›saca sahip oldu¤u “entelektüel sermaye”nin de¤erlendirilmesi ve bilançolara yans›t›lmas›n›n uygulanabilir ve karfl›laflt›r›labilir yollar›n›n bulunmas› ve uygulanmas› ile ilgilidir. Ayr›ca bilanço
birlefltirmelerinin ve ayni mülkiyet, ya da yönetim alan›na dahil flirket gruplar›n› temsil edebilecek bilançolar›n yap›labilmesini sa¤lamak üzere konsolidasyon
kurallar›m›z›n yeniden düzenlenmesi gerekecektir.

Özet ve sonuç:
Mesle¤imizin dengeli ve istikrarl› bir ekonomik kalk›nman›n sa¤lanmas› konusundaki önemli pay›, her ekonomik bunal›mdan sonra biraz daha anlafl›lmaktad›r. Baz› yazarlar›n “Yeni Ekonomi” diye adland›rd›klar›, yer yüzünün bir çok
ülkesine yay›lm›fl özel büyük iflletmelerin ve çok uluslu flirketlerin egemenli¤indeki ekonomik düzenin, ekonomik bunal›mlar› s›klaflt›rma yönünde etkili olmalar›na ra¤men, bunal›mlardan ç›k›ld›ktan sonra, bu gerçe¤in unutulmas›, ekonomik kalk›nma çabalar›n› yavafllatmakta ve büyük toplumsal s›k›nt›lara neden olmaktad›r. Bilgi ça¤›n›n h›zl› geliflmeleri, bu kez, bizlere, bu h›za uyma sorumlulu¤u eklemekte, bunal›mlar› önleme gücünde bir ekonomik denetim düzenini
yaratma görevi vermektedir. Bu h›zl› geliflmeler içinde, muhasebe ve denetim
kurallar›na ilgimiz azal›rsa, ekonomik dalgalanmalar ve yaratt›¤› risklerin eskisinden daha h›zl› yükselmesinin kaç›n›lmazl›¤› aç›kça görülecektir. Son zamanlardaki ekonomi ve kalk›nma kitaplar›, bu konulara büyük a¤›rl›k vermektedir. 2001 y›l› Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Joseph E. Stiglitz’in “90’lar›n
Yükselifli” (The Roaring Nineties) adl› kitab›n›n, ilgili bölümü, “Yarat›c› Muhasebe” (Creative Accounting) ad› alt›nda, mesle¤imiz mensuplar›na uyar› özelli¤ini tafl›yor. Son y›llar›n temel ekonomi kitaplar›, muhasebe eklerine daha çok
önem veriyor. Onlar makro ekonomi, bizler mikro ekonomi (iflletmelerle ilgili)
cephesinden, toplumlar›m›z›n bu büyük kalk›nma sorununa kal›c› çözümler bulabilmeliyiz.
Dipnotlar:
(1) Türkiye Barolar Birli¤i’nin sözü geçen kongresi “Bildiriler” kitab›nda ve yazar›n “Finansal Tablolar Analizi ve Di¤er Muhasebe Konular›” kitab›nda sunulmufltur. Bak›n›z: ‹. Ü. ‹flletme Fakültesi, 1976.
(2) Prof. Dr. Zeyyat Hatibo¤lu’nun “Türkiye Ekonomisi” kitab›nda iyi bir özet
ve analiz vard›r. ISBN-975-96751-1-0., ‹stanbul, 2003.
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(3) Burada, yurt içinde bu konuda görüfl söylemifl uzmanlar›n listesini vermek
olana¤› yoktur. Bunlardan çok etkilendi¤im ve görüfllerini çok tarafs›z buldu¤um birkaç dostumun konu ile ilgili yay›nlar›ndan birkaç örnek vermek istiyorum: Enthoven, Adolf J. H., “Accountancy and Economic Development Policy”, North Holand Publishing, 1973, Amsterdam. Bu konudaki görüfllerinden
çok etkilendi¤im dostum Prof. Enthoven, ülkemize üç kez gelmifl, bildiriler sunmufl ve Türkiye’miz ve mesle¤imizle ilgili görüfllerini de söylemifltir. 1977’deki daha yeni kitab›nda, ülkemizde de ekonomi dan›flmanl›¤› yapm›fl, Prof. Jan
Tinbergen’in önsözü vard›r. “Accountancy Systems in Third World Economies”, North Holland, 1977, Amsterdam. Bu konudaki ikinci uzman, Prof. Lee J.
Seidler’dir. Sonradan kitap olarak yay›nlanm›fl doktora tezinin konusu, do¤rudan ülkemizin bu konudaki koflullar› ile ilgilidir. “The Function of Accounting
in Economic Development- Turkey as a Case”, Praeger Special Studies in International Economics and Development.”, Frederick A. Praeger, Inc. 1967, SSA.
(4) Prof. Dr. Yüksel Ülken, “Atatürk ve ‹ktisat”, T. ‹fl Bankas›, Ankara, 1981.
(5) Prof Dr. Oktay Yenal, “Cumhuriyet’in ‹ktisat Tarihi”, Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›, ‹stanbul, 2001.
(6) “The Economy of Turkey”, Dünya Bankas›, Johns Hopkins Press, 1951.
(7) TMSF’nin 2003 y›l› Faaliyet Raporu.
(8) Sözü geçen rapor.
(9) John Kenneth Galbraight, “The Great Crash 1929”, Penguen Books, 1954.
(10) Gill Tudor, “Rollercoaster- The Incredible Story of the Emereging Markets,
Reuters, Pearson Education, 2000.
(11) Loren Fox, “ENRON, The Rise and Fall”, John Wiley and Sons, 2003.
(12) Barbara Ley Toffler with Jennifer Reingold, “Final Accounting – Ambition, Greed, And The Fall of ArthurAndersen, Doubleday, 2003.
(13) Samuel A. DiPiazza Jr. Ve Robert G. Eccles, “Building Public Trust”, John
Wiley and Sons, New York, 2002.
(14) Litan and Wallison, “The GAAP Gap-Corporate Disclosure in the Internet
Age”, Brookings Institute, Washington, 2000. “OECD Principles of Corporate
Governance”, OECD, www.oecd.org
(15) Joseph E. Stiglitz, “The Roaring Nineties”, W. W. Norton & Co., New
York, 2003. “90’lar›n Yükselifli”, CSA Global Yay›n Ajans›, 2003.
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