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Sempozyum Açıfl Konuflması
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkanı
Yak›n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia
Communications, Tyco ve Vivendi gibi önemli flirketler ile ilgili muhasebe
skandallar›, dünyada iflletme ilgililerinin, finansal raporlar›n güvenilirli¤ine ve
bu güvenilirli¤i sa¤layan denetime bak›fllar›nda olumsuz etkiler yaratm›flt›r.
Yak›n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia
Communications, Tyco ve Vivendi gibi önemli flirketler ile ilgili muhasebe
skandallar›, dünyada iflletme ilgililerinin, finansal raporlar›n güvenilirli¤ine ve
bu güvenilirli¤i sa¤layan denetime bak›fllar›nda olumsuz etkiler yaratm›flt›r.
Di¤er taraftan, flirket hissedarlar›n›n, çal›flanlar›n ço¤unlu¤unun ve yat›r›m fonlar›na sahip kiflilerin yüksek tutarlarda zarar ettikleri piyasalarda;
flirketleri yönetenlerin ve bu zararlardan sorumlu olarak görülen di¤er ilgililerin,
flirketleri batarken kendilerine bir fley olmamas› ve hatta zenginleflmeleri, piyasa
sisteminin iflleyiflindeki adaletin de sorgulanmas›na neden olmufltur.
Örne¤in, Amerika Birleflik Devletleri (ABD)’nde Ocak 1999 ve May›s 2002
aras›ndaki dönemde hisse senedi fiyatlar› %75’den daha fazla düflen, iflletme ve
finansal raporlama sorunlar› yaflayan 25 flirketin yöneticileri 23 milyon ABD
Dolar› tutar›nda bir servet ile hayatlar›na devam etmifllerdir.
Baflka ülkelerde de, daha küçük tutarlarda olsa bile, flirketleri zor durumda
olmalar›na karfl›n; flirket yöneticilerinin elde ettikleri maafl ve maafl d›fl› gelirlerin ulaflt›¤› seviyeler; bu ülkelerde de finansal raporlar›n güvenilirli¤ine ve bu
güvenilirli¤i sa¤layan denetime bak›fllar›nda benzer kayg›lara neden olmufltur.
Bu kayg›lar, finansal verileri ve bunun d›fl›ndaki verileri oluflturma ve sunma
sürecinde yer alanlar›n güven kayb› yaflamalar›na neden olmufl ve kaybedilen
güvenin tekrar kazan›labilmesi gün geçtikçe daha zor bir hal almaya bafllam›flt›r.
Güven kayb› bulafl›c› olmufl, sermaye piyasalar› aras›nda yay›lm›flt›r. Bir sektörde yaflanan problemler, benzer özelliklere sahip di¤er sektörleri de
etkilemifltir.
Piyasalar›n ve flirketlerin giderek daha fazla globalleflmesi sonucu bu kayg›lar
ulusal s›n›rlar› da aflarak di¤er ülkeler yan›nda Türkiye’ye de ulaflm›flt›r.
Finansal raporlara ve denetime olan güvendeki azal›fl yat›r›mc›lar›n geri çekilmelerine ve sermaye maliyetinin de artmas›na neden olmaktad›r. Bu da
ekonomik verimlili¤i azaltmaktad›r.
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Ortaya ç›kan bu sorunlar›n çözüm yollar›ndan biri olarak finansal raporlaman›n
güvenilirli¤inin tesis edilmesi görüfllerinden hareketle; ‹SMMMO, bu y›l
“II.Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu”nu ve “VIII. Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumu”nu düzenlemektedir.
Bu sempozyum da amac›m›z; Uluslararas› geliflmeler paralelinde Ulusal ç›karlar›m›z› dikkate alan, ekonomiye ve topluma fayda katacak biçimde mesleki ve
bireysel sorumlulu¤umuzu yerine getirmektir.
Bu sempozyumlarda, Kas›m 2006’da Ülkemizde büyük bir baflar› ile
gerçeklefltirdi¤imiz, Ülkemizi ve mesle¤imizi dünyaya tan›tt›¤›m›z “17. Dünya
Muhasebe Kongresi”nden esinlenerek daha önce düzenlenen sempozyumlardan
farkl› olarak;
• 3 Genel Oturum,
• 12 Paralel Oturum, olmak üzere toplam 15 oturumda,
• 43 bildiri ve 1 panele yer verilmifltir.
Gerek II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumunda ve gerekse VIII.
Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumunda, seçkin yerli ve yabanc›
akademisyenler, ifl dünyas› temsilcileri ve meslek mensuplar›ndan konuflmac›lar
bulunmaktad›r. 20-24 Nisan 2005 tarihleri aras›nda yine bu otelde büyük bir
baflar› ile gerçeklefltirdi¤imiz ve olumlu yans›malar›n› hala almaya devam
etti¤imiz “I. Uluslararas› Denetim Sempozyumu” ve “VII. Türkiye Denetim
Sempozyumu”ndan bugüne kadar geçen sürede mesle¤imizle ilgili önemli baz›
olaylar›da sizlerle paylaflmak isteriz.
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, 2006 y›l›nda “Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›-UMS” ve “Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›-UFRS” ile
tam uyumlu “Türkiye Muhasebe Standartlar›-TMS” ve “Türkiye Finansal
Raporlama Standartlar›-TFRS”leri yay›mlam›flt›r.
Uluslararas›nda kabul gören ve mesle¤imizin dünyada tan›nmas›n› sa¤layacak,
TMS ve TFRS’lerin, art›k ülkemizde bir an önce uygulanma zaman› gelmifltir.
Bu alanda ilk ad›m› “Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu-BDDK”
atm›flt›r. BDDK, 08.11.2006 tarihli ve 26340 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan “Bankalar›n Konsolide Finansal Tablolar›n›n Düzenlenmesine
‹liflkin Tebli¤” ile bankalar›n 01.01.2007 tarihinden itibaren TMS ve TFRS’lere
uygun raporlama yapmalar›n› zorunlu hale getirmifltir.
Bu düzenlemeden dolay› BDDK’ya teflekkür ederiz.
• “Sermaye Piyasas› Kurulu-SPK”,
• “Maliye Bakanl›¤›-MB”n›n
TMS ve TFRS uygulamalar› için gerekli düzenlemeleri biran önce yapmalar›n›
beklemekteyiz.
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• TMS ve TFRS’lerin ülkemizde yayg›n olarak uygulanmas›n› sa¤layacak,
• flirketlerde ba¤›ms›z denetim yap›lmas›na imkan sa¤layacak,
• ticaret hayat›m›z› Avrupa Birli¤i ile uyumlu hale getirecek,
• mesle¤imizle ilgili önemli de¤iflikliklere yol açacak,
• 1535 maddelik “Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›”, “Türkiye Büyük Millet
Meclisi Adalet Komisyonu”nda kabul edilmifltir.
“Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›”n›n yasallaflarak ivedilikle uygulamaya geçirilmesini ve mesle¤imizin hak etti¤i de¤ere kavuflmas›n› beklemekteyiz.
Temelde büyük ölçekli iflletmelere uygulanan tam set TMS/TFRS’ler yerine
“Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmeler-KOB‹”lere uygulanacak Finansal
Raporlama Standard›, “Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu-UMSK”
taraf›ndan tasla¤› haz›rlanm›fl ve UMSK’n›n web sayfas›nda kamu görüflüne
aç›lm›flt›r.
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun KOB‹ Finansal Raporlama
Standard›n› dünya ile efl zamanl› olarak ülkemizde yay›mlayarak uygulamaya
koyaca¤›na olan inanc›m›z tamd›r.
KOB‹ Finansal Raporlama Standard›n›n tamamlanarak yürürlü¤e girmesiyle
ülkemizde önemli bir boflluk giderilmifl olacakt›r.
TMS ve TFRS’lere göre haz›rlanm›fl finansal bilgiler;
• Anlafl›labilir,
• Mukayese edilebilir,
• Güvenilir,
• ‹htiyaca Uygun,
nitelikleri dolay›s›yla; kaliteli bir biçimde finansal bilgi kullan›c›lar›na
ulaflacakt›r.
Ülkemizde;
• muhasebe uygulamalar›nda tüm flirketleri kapsayan,
• vergi etkisinden ar›nd›r›lm›fl,
• uluslararas›nda kabul gören,
• finansal bilgi kullan›c›lar›n›n ihtiyaç duyduklar›; denetlenmifl, güvenilir,
mukayese edilebilir, ihtiyaca uygun, kaliteli finansal bilginin raporlanma
zaman› gelmifltir.
Sizlere buradan bir müjdeyi vermek istiyoruz. Hem denetim konusunun gittikçe
artan önemi, hem de bizlere ulaflan yo¤un istek ve talepleri dikkate alarak iki
y›lda bir düzenledi¤imiz denetim sempozyumlar›n› bundan böyle her y›l
düzenleyece¤iz.
Her y›l düzenleyece¤imiz bu sempozyumlar birbirini takip edecek bir biçimde;
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bir y›l “Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu” olarak düzenlenirken;
takip eden y›l “Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu” olarak düzenlenecektir.
Baflka bir aç›l›mla 2008 Nisan ay›nda III.Uluslararas› Muhasebe Denetim
Sempozyumu ‹stanbul da 2009 Nisan ay›nda ise IX. Muhasebe Denetim
Sempozyumu Antalya da düzenlenecektir.
Bu sempozyumlar›n flimdiden mesle¤imize faydal› ve katk› getirmesini diliyor;
hepinizin ilgi ve deste¤inin devam›n› bekliyoruz.
Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki; mesle¤imizde daha iyi; daha güçlü
olabilmemiz ve dünyada mesle¤imizin gücünü kabul ettirmemiz için
yapaca¤›m›z en önemli fley, yaflam boyu e¤itim, yaflam boyu ö¤renme ve
paylaflmad›r.
Biz bu ilkeden asla ödün vermedik.
• Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kuruluna,
• Tebli¤ Sahiplerine ve Panelistlere,
• Oturum Baflkanlar›na,
• Siz De¤erli Kat›l›mc›lara,
• Oda Yönetim Kurulu ve Oda Çal›flanlar›ma,
• Sponsorumuz Luca’ya ve di¤er sponsorlar›m›z Türkiye ‹fl Bankas›, Elkotek,
Tor Ofset ve Anadolu Sigortaya,
• Ant-tur Firmas›na,
• Xanadu Otel ‘ine
TEfiEKKÜR ED‹YORUZ.
Sempozyumun baflar›l› geçmesi dile¤iyle, hepinize sayg›lar›m›z› sunar›z.
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Sempozyum Açıfl Konuflması
Mehmet T‹MUR
TÜRMOB Genel Baflkanı
Say›n Bakan›m, Say›n Gelir ‹daresi Baflkan Yard›mc›m, çok de¤erli hocalar›m,
Antalya’n›n de¤erli bürokratlar› ve Maliye Bakanl›¤›’m›z›n de¤erli bürokratlar›, çok de¤erli Oda Baflkanlar›, TÜRMOB’un de¤erli yöneticileri, çok de¤erli ve
sevgili meslektafllar›m; hepinizi flahs›m ve TÜRMOB ad›na sayg›lar›mla selaml›yor ve hepinize hofl geldiniz diyorum.
‹stanbul Odam›z›n düzenledi¤i Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumunun
8’incisinde ve Uluslararas› Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumunun 2’ncisinde sizlerle birlikte olman›n bir kez daha mutlulu¤unu yafl›yorum.
‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odam›z›n Denetim Sempozyumu, biraz önce söyledim bu 8’ncisi, Ankara Odam›z›n Muhasebe Uygulamalar›
ve Vergi Sempozyumu, ‹zmir Odam›z›n Muhasebe Standartlar› Sempozyumu
baflar›l› bir flekilde periyodik olarak gerçekleflmektedir. Ayr›ca Sakarya ve Kocaeli Odalar›m›z›n müfltereken haz›rlad›¤› Maliyet Muhasebesi Sempozyumu,
Konya Odam›z Karma Sempozyumu düzenlenmektedir. TÜRMOB olarak sizlerinde çoflkulu kat›l›m›yla 17’inci Dünya Muhasebe Kongresini büyük bir baflar›yla gerçeklefltirdik. Gösterdi¤iniz ilgiye buradan bir kez daha teflekkür etmek
istiyorum.
De¤erli meslektafllar›m, yine k›sa bir süre önce e¤itimcilerin e¤itimine yönelik
olarak Antalya’da e¤itim çal›flmalar› yapt›k. Ayr›ca, Odalar›m›z›n her biri ayr›
ayr› ülke çap›nda devaml› olarak da paneller düzenlerler ve bu panelin bir tanesini bir gün evvel Ankara’da gerçeklefltirdik. Orada söyledi¤im bir sözü tekrar
etmek istiyorum. Bu panelin ad› da kay›t d›fl› ekonomiydi.
Sadece kay›t d›fl› ekonomi konusunda gerçekten gayret gösteren bir örgüt vard›r, o da bizim örgütümüzdür. Oysa ki, kay›t d›fl›y› yaratanlar›n hiç bir zaman
bir panel veyahut da bir oturum yapt›klar›n› da görmedim; onu da burada vurgulamak istiyorum.
De¤erli kat›l›mc›lar, mesleki sorunlar›m›z›, meslektafllar›m›z›n düflüncelerini almak ve mesleki hedefimizi belirlemek için Muhasebe Forumu düzenledik; 1’incisini ‹stanbul’da, 2’ncisini de bu y›l Ankara’da gerçeklefltirdik ve coflkulu bir
kat›l›mla. Kat›l›m için çok teflekkür ediyoruz. Efendim buradaki gaye fluydu: Sizin düflünceleriniz neydi; neler istiyorsunuz; ne yapmam›z› bizden bekliyorsunuz; bunu anlamakt› ve bunda da baflar›l› oldu¤umuzun biz fark›nday›z. Odala19
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r›m›z ise, Sosyal Güvenlik, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, muhasebe standartlar›, uluslararas› raporlama standartlar›, dönem sonu ifllemleri ve benzer konularda devaml› e¤itim çal›flmalar› yap›yorlar ve bu konuda da Odalar›m›za çok teflekkür ediyorum..
Mesleklerimizde olan e¤itime büyük önem veriyoruz, e¤itim bizim hiç bir zaman vazgeçemeyece¤imiz temel politikam›zd›r. fiurada karfl›mda oturuyor, bir
hocam›z bana bir y›l evvel flöyle bir fley söylemiflti, “Muhasebe ve mevzuat o kadar de¤ifliyor ki, biz üniversite hocalar› dahi s›f›rdan yeni bafltan kendimizi yeniliyoruz.” Bu konuda e¤itim çal›flmalar›m›z için teflekkür etti¤ini söylemiflti.
fiimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Dünyada bu kadar e¤itim çal›flmas›
yapan bir baflka örgüt gösterebilir misiniz? Biz sürekli kendisini yenilemek durumunda olan, bilgisi, düflüncesi, tecrübesi, sermayesi olan bir mesle¤in mensuplar›y›z. Bu nedenle, bizim için bilgi sahibi olmak, bilgilerimizin güncel ve
sürekli yenilenmesi bu mesle¤in temel kofluludur. Bunun yolu da e¤itimdir. Biz
bu meslek örgütü kuruldu¤undan beridir ki, e¤itim çal›flmalar›na gerçekten
önem verdik ve son y›llarda da mevzuattaki devaml› de¤iflmeler bizi bu yola itmeye sebep oldu. Bak›n, biz 18 y›ld›r devaml› e¤itim yap›yoruz. Fakat fluna dikkatinizi çekmek istiyorum: Bu günlerde son 1-2 y›ld›r bizim haricimizde devletin bütün kademelerinde, Maliye Bakanl›¤›nda, ‹çiflleri Bakanl›¤›nda, Emniyet
Genel Müdürlü¤ünde her tarafta yöneticilere devaml› olarak e¤itim verilmektedir. Demek ki, biz daha erken uyand›k ki e¤itimin önemine vak›f olduk.
Bir di¤er husus da, flunu söylemek istiyorum: Bizler burada birlikteyiz, burada
sadece dinlemekle kalm›yor birbirlerimize bilgilerimizi de aralarda aktarmak
suretiyle çok iyi bir çal›flma ve birbirimizi k›skanarak daha iyi fleyler yapma
gayret içerisinde oldu¤umuzu da ben burada vurgulamak istiyorum.
De¤erli konuklar, de¤erli kat›l›mc›lar; küreselleflen dünya bizleri benzer ortak
sorunlarla yüz yüze b›rakm›flt›r. Say›n Baflkan›n söyledi¤i gibi, Amerika Birleflik Devletleri’nde bafllayan süreç tüm dünyada muhasebe ve denetim mesle¤ini
çok yak›ndan etkilemifltir. Günümüzde ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen h›zl› geliflmeler, küreselleflme ve bu kapsamda d›fl ticaret ifllemlerinde serbestleflme, iflletmelerin faaliyet alanlar›n›n artmas›na ve ölçeklerinin büyümesine neden olmaktad›r. Bu geliflime paralel olarak iflletmelerin mali tablolar›na
iliflkin güvenli bir bilgiye ihtiyac› da artmaktad›r. Güvenilir bilgiye ulaflman›n
yolu ise sa¤l›kl› bir muhasebe ve denetimdir. Denetçilerin ba¤›ms›z olmas›
önemlidir. Bu ba¤›ms›zl›k kamu denetçileri için oldu¤u kadar özel çal›flan denetçiler için de olmalıdır. Ba¤›ms›z denetçilerin müflterilerine olan yükümlülüklerinin ötesinde kamuoyuna karfl› da güvenli ve kaliteli bir denetim çal›flmas›
yapma zorunluluklar› da bulunmaktad›r. Bu nedenle, denetçilerin mesleki e¤itim almas›, mesleki toplant›lara kat›lmas›, mesle¤i yerine getirirken özenli davranmas› ve etik ilkelerden ödün vermemesi yap›lan denetimin güvenli¤inin
önemli ölçüde katk› sa¤layacakt›r.
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Denetim çal›flmalar›n›n yerine getirilmesi s›ras›nda, denetim yapan›n mesleki
birikimi yanında baz› önceden belirlenmifl ölçütlerin gelifltirilmifl ve bunlar›n
kamuya aç›klanm›fl olmas› da gerekmektedir. Bu ölçütler, bu kurallar bütün olarak genel kabul görmüfl denetim standartlar› olarak da tan›mlanabilir. Bunun
için, uluslararas› deneyimlerin ›fl›¤› alt›nda genel kabul görmüfl muhasebe denetim standartlar›n›n belirlenmesi ve denetçilerin sorumluluk s›n›rlar›n›n kal›n çizgilerle oluflturulmas› iflletmelere, bu mesleki u¤rafllara ve kamuya önemli katk›lar sa¤layacakt›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 da vard›r. Staj ve s›nav sürecini tamamlayarak, bu mesle¤in mensubu olan çok iyi e¤itim alm›fl olan gençlerimiz mesle¤inin gelece¤i için bana büyük bir ümit vermektedir.
Bu sempozyumda kamu güveni ve denetimi konusundaki son geliflmeleri, de¤erlendirmeleri hem muhasebe denetiminde hem yeni aç›mlar konusunda de¤erli uzmanlar›m›z›n görüfllerini dinleme f›rsat›n› bulaca¤›z ve bu konuda çok flansl›y›z.
O yüzden, ben daha fazla vaktinizi almadan bizleri k›rmayarak buraya kadar gelen de¤erli konuklar›m›za ve siz de¤erli kat›l›mc›lara, de¤erli meslektafllar›ma
teflekkürlerimi sunuyorum.
Bir de, bir soru daha sormak istiyorum: Bizim ufkumuzu açmak ve bizi çal›flt›rmak istiyorsan›z lütfen tenkitlerinizi esirgemeyin. Daha ne yapmam›z gerekiyorsa sizlerin genifl bilgisine ihtiyac›m›z vard›r.
De¤erli meslektafllar›m, bu güzel bir organizasyonu gerçeklefltiren baflta ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Oda Baflkan›m›z Say›n Ar›kan olmak üzere, Sempozyumu Düzenleme ve Yürütme Kuruluna ve eme¤i geçen herkese flükranlar›m› sunuyorum. Gününüzün güzel ve baflar›l› geçmesini ve sa¤l›kl› olman›z dile¤iyle her birinize ayr› ayr› sayg› ve sevgilerimi sunuyorum.
Hoflçakal›n.
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Sempozyum Açıfl Konuflması
Hüdaverdi AKKOCA
Antalya Vergi Dairesi Baflkan VK.
Say›n Baflkan›m, de¤erli misafirler, de¤erli kat›l›mc›lar, bas›n›m›z›n de¤erli
temsilcileri; turizm kenti ve turizm flehri ve dünya kenti olan Antalya’ya hepinize hofl geldiniz diyorum.
Bu programda, buradaki sempozyumda hem devletimize hem de toplumumuza
ve özellikle muhasebecilik mesle¤ine çok yararlar sa¤layaca¤›n› umut ederek,
hay›rl› olmas›n› temenni ediyor, tekrar hofl geldiniz diyorum.
Bilindi¤i gibi, hukuk devleti örgütleri ve kiflilerin faaliyetleri, haklar›, sorumluluklar› tan›mlanm›fl ve Anayasa, yasa, yönetmelik, tüzük ve benzeri mevzuatla
düzenlemelere ba¤lanm›flt›r. Örgütlerin faaliyetlerinin hukuk düzenine uygun
yürütüp yürütmedi¤ini incelemek, aç›klad›klar› bilgilerin ve iddialar›n do¤ru ve
güvenilir olup olmad›¤›n› araflt›rmak, topluma ve devlete hesap verme yükümlülüklerini yerine getirmelerini sa¤lamak üzere tarafs›z ve ba¤›ms›z bir kifli ya
da örgüt taraf›ndan denetimi hukuk devletinde bir zorunluluktur.
De¤erli kat›l›mc›lar, Anayasam›z›n 2’nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin
toplumun huzuru, milli dayan›flma ve adalet anlay›fl› içinde insan haklar›na sayg›l›, Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›, bafllang›çta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tan›mlanmaktad›r. Bizim hukuk devleti olarak gerekenleri yerine getirebilmemiz için globalleflen dünyada
yerimizi almam›z, alabilmemiz, ancak h›zla de¤iflen dünyaya uyum sa¤lamak,
bunun bir parças› olmaktan geçmektedir. Bunu sa¤laman›n ön flart› ise, toplum
ve devletin birbiriyle bütünleflmesinden geçmektedir. Bu noktada, kamu güveni
-ki bugünkü sempozyumun konusunu oluflturmaktad›r- ortaya ç›kmakta ve bunun oluflmas› için de temel de¤erler belirlenmektedir. Bu temel de¤erler çerçevesinde, baflta tarafs›zl›k, yasall›k, dürüstlük, fleffafl›k ve etkinlik, eflitlik, sorumluluk ve adalet gibi temel de¤erlerin yerleflmesine ba¤l›d›r.
Toplum güveninin oluflabilmesi, hesap verilebilirlik, bu hesap verilebilirlik ilkesinin uygulamas›yla ancak yerine gelebilir. Bu temel de¤erlerin toplumda kabul
görmesi ise, ancak toplumun, toplumla devlet aras›nda sa¤l›kl› bir iletiflimin sa¤lanmas›yla mümkün olacakt›r. Bu bir yönüyle kamu görevlilerinin etik konularda e¤itimi ve de¤erleriyle, uyulmas› beklenen standartlara iliflkin bilgi edinme
süreçlerinin baflta internet ve interaktif sürücüler olmak üzere yeni teknolojiden
yararlanarak, bir yönüyle yararlan›p iletiflimin güçlendirilmesi, bir yönüyle de
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temel de¤erlerin harekete geçirilmesi için topluma düflmektedir. Kamu hizmetlerinin dürüst ve güvenilir olabilmesi, saydaml›k içinde yer alan do¤ru, tutarl› ve
sürekli bilgi ak›fl›n› gerekli k›lmaktad›r. Siyasal etik anlay›fl›, saydaml›k ve hesap verme sorumlulu¤u d›fl›nda, kat›l›mc›l›k ve sivil toplum, hukukun üstünlü¤ü gibi ilkelerin en etkin bir flekilde uygulanabilmesi aç›s›ndan gerekli bir kofluldur.
Bu kapsam içerisinde, Gelir ‹daresi olarak genelde muhasebecilik sektörüyle
do¤rudan iletiflim içinde olan bir birim olarak, kamu güveninin sa¤lanmas›na
yönelik olarak dürüstlük ve sorumluluk temel de¤erleri çerçevesinde Mükellef
Haklar› Bildirgesi yay›nlanm›fl bulunmakla birlikte Mükelleflerin vergi
yasalarına uyumlar›n› sa¤layabilmek için, mükellef odakl› bir yaklafl›m benimsenmifl ve vergi oranlar› indirimi yaparak da burada temel de¤erlerden eflitlik ve
sorumluluk ilkesine uyulmaya çal›fl›lm›flt›r.
Say›n kat›l›mc›lar, dünya ülkeleri aras›nda yerimizi görebilmemiz aç›s›ndan çok
önemli olan Dünya Ekonomik Formu taraf›ndan her y›l yay›nlanan Küresel Rekabet Endeksi yay›nlanm›flt›r ve bu Küresel Rekabet Endeksi’nde, ülkelerin rekabetinin puanlar›na göre s›ralanmas› yap›lm›flt›r. 125 ülke aras›nda yap›lan s›ralamada, Türkiye en h›zl› rekabetçi at›l›m yapan 10 ülke aras›ndan 4’üncülü¤e
ç›km›flt›r ki, bu çok önemli bir geliflmedir.
Bu anlamda muhasebecilik, modern anlamda denetim, olas›l›k ve görevlilik
esaslar›yla belirlenmifl hedef ve standartlar do¤rultusunda ortaya ç›kan sonuçlar›n verimlilik, etkinlik ve ekonomik derecelerini ölçmek, karfl›laflt›rmak ve de¤erlendirmektir. Di¤er bir anlat›mla denetim, bir kuruluflun ekonomik faaliyetlerine ve olaylara iliflkin aç›klanan bilgilerin önceden belirlenmifl kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak amac›yla bu ekonomik faaliyetlere
ve olaylara iliflkin bilgilerle ilgili kan›tlar›n tarafs›zca toplanmas›, de¤erlendirilmesi ve sonucun bilgi kullan›c›lara raporlanmas› fleklinde tan›mlanmaktad›r.
Gelir ‹daresi ile beraber geleneksel denetim yöntemlerinden uzaklaflarak risk
odakl› denetim yöntemi önemsenmifl ve oluflturulan veri taban›nda mükelleflerimiz risk analizine tabii tutularak bu k›staslarla denetime tabii tutulmufltur.
Genel kabul görmüfl denetim standartlar› denetim çal›flmalar›n›n iyi bir flekilde
planlamas›n› ön görmektedir. Denetim planlamac›, denetim konusunu denetim
alan›na ay›rmak, denetçileri denetim alan› aras›na da¤›tarak görevlendirmek ve
her bir denetimin alana uygulanmas› öngörülen denetim, yöntem ve ifllemleri
belirlemek ve denetim faaliyetlerini zamanlamakt›r. Denetim planlamas›, denetim kapsam› ve yürütülmesiyle ilgili bir genel strateji gelifltirmesi gerek ki bu
kapsamda, faaliyet gösterilen ifl kolu ve özellikleri, uygulanan muhasebe politika ve yordamlar›, muhasebe içi kontrol sisteminin güvenilirlik düzeyi, denetim
amaçlar›, amac›yla finansal tablo kalemlerinin ve di¤er konular›n önemlilik s›ralamas› kesinlefltirilmifltir.
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Düzeltmeler yap›lmas› gerekli olaca¤› düflünülen finansal tablo kalemleri önemli hata veya düzensizlikler varolma olas›l›¤›na ba¤l› olarak denetim kapsam›n›n
ve ifllemlerinin geniflletilme zorunlulu¤una yol açabilecek nedenlerin varl›¤›
fleklinde özetlenebilir. Denetim mekanizmas›n›n iyi çal›flt›r›lmas›, kamu yönetimi özel önem tafl›maktad›r. Olaylar gerçeklefltikten sonra kararlar› do¤ru-yanl›fl
olarak s›n›fland›rmak ve karar vericileri konunun bütününe bakmaks›z›n her hata için cezaland›rman›n, kamu yöneticilerinin korkak, karars›z, karar almaz ve
kamu kaynaklar›n› verimli kullanmaz bir konuma getirdi¤i bir çok ülke taraf›ndan kabul edilmektedir.
Denetim mekanizmalar›n›n süreçlerini iyilefltirmek, eflit, etik de¤erlere uygun
davran›fllar› teflvik etmek ve performans gelifltirici hedeflerin de çal›flt›r›lmas›
yeni kamu yönetimi anlay›fl›n›n sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
Tekrar bu toplant›, bu sempozyumun ülkemize faydas› olmas› dile¤iyle çok teflekkür eder, sayg›lar sunar›m.
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Sempozyum Açıfl Konuflması
Bülent ÜSTÜNEL
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Baflkanı
Sözlerime bafllarken Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün
izinde olduklar›n› her vesileyle dile getiren ‹SMMMO yönetimini yürekten kutluyorum efendim. Odan›n bu etkinli¤inde, Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kuruluna bu kürsüde söz verilmifl olmas›ndan dolay› flahs›m ve Kurulum ad›na
da teflekkürlerimi arz ediyorum.
Sayg›de¤er bilim adamlar› ve çok de¤erli konuklar; Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulunun Kurulufl Kanunu olan Sermaye Piyasas› Kanunu Ek
1’inci Maddesi ilk paragraf› aynen flöyledir: Okuyorum; “ Denetlenmifl finansal
tablolar›n sunumunda, finansal tablolar›n ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karfl›laflt›r›labilir ve anlafl›labilir nitelikte olmalar› için ulusal muhasebe
ilkelerinin geliflmesi ve benimsenmesini sa¤layacak ve kamu yarar› için uygulanacak ulusal muhasebe standartlar›n› saptamak ve yay›nlamak üzere kamu
tüzel kiflili¤ine haiz, idari ve mali özerkli¤e sahip Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu kurulmufltur.”
Özenle kaleme al›nan bu kanun maddesinin, ki mimar› aram›zda olan Masum
Türker Beyefendi- bu kanun maddesinin ilk maddesi flöyle diyor: “Denetlenmifl
finansal tablolar” yani sempozyumun konusu. Gerçekten de finansal tablolar›n
di¤er nitelikleri yan›nda, özellikle güvenilir ve karfl›laflt›r›labilir olabilmeleri
için flu üç unsurun bir arada olmas› gerekiyor; Muhasebe Standartlar›, Denetim
Standartlar› ve Denetimin Gözetimi.
E¤er ülkemizde düzenlenen finansal tablolar›n uluslararas› platformlarda da
geçerli olmas›n› istiyorsan›z, bu standartlar›n dünya standartlar› seviyesinde
olmas› flartt›r. Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu üstlendi¤i bu misyonu en
iyi flekilde baflarabilmek için önce stratejisini belirlemifl ve Uluslararas›
Muhasebe Standartlar›n› referans olarak alm›flt›r. Uluslararas› finansal raporlama standartlar› ile tam uyumlu muhasebe standartlar› ile yorumlar› set halinde
tamam› Resmi Gazetede yay›nlanm›fl ve yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r.
“KOB‹” diye tabir etti¤imiz Orta ve Küçük Boy ‹flletmelerle ilgili muhasebe
standard› da gene Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulunun haz›rlad›¤›
taslaklar çerçevesinde taraf›m›zdan da haz›rlanmakta ve yak›n bir gelecekte
kamuoyunun görüflüne sunulmufl olacakt›r.
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Yeni Türk Ticaret Kanunu tasar›s› çal›flmalar›nda Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulunun muhasebe standartlar› konusundaki stratejisi aynen
tasar›ya yans›t›lm›fl ve muhasebe standard› yay›nlama konusunda Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu tek otorite olarak tan›mlanm›flt›r. Tasar› Türkiye
Büyük Millet Meclisine intikal etmifl ve komisyonlarda tasar› hükümleri aynen
korunmufltur.
Halen ülkemizde Maliye Bakanl›¤›, Sermaye Piyasas› Kurulu, Bankalar
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Hazine Müsteflarl›¤› kendi mevzuatlar›
gere¤i muhasebe standartlar› yay›nlama yetkisine haizdirler. Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu da ayn› yetkilere haiz bulunmaktad›r. Yeni Türk Ticaret
Kanunu yasalaflmas› ile bu yetki karmaflas› da son bulmufl olacakt›r. Ancak,
Say›n Baflkan da biraz evvel ifade etti¤i gibi, Türkiye Muhasebe Standartlar›
setinin tamam›n›n Resmi Gazetede yay›nlan›p yürürlü¤e girmesini takiben
Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Yeni Türk Ticaret Kanununu beklemeden bir tebli¤ ile bankac›l›k sektöründe Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n
esas al›naca¤›n› ilan etmifltir. Böylelikle Türkiye Muhasebe Standartlar› için
fiilen zorunlu bir uygulama dönemi de bafllam›fl bulunmaktad›r.
Halen 25 seri nolu tebli¤ini yürürlükte bulunduran Sermaye Piyasas› Kurulu
tebli¤inde Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na göre düzenlenen finansal tablolar› kabul etti¤ini ifade etmekle, bir anlamda Uluslararas› Muhasebe
Standartlar›yla bire bir ayn› olan Türkiye Muhasebe Standartlar›’n› da kabullenmifl olmaktad›r.
Burada ifade etmek istedi¤im husus, referans›n do¤ru seçilmifl olmas›d›r. Ayn›
konu ülkemizdeki denetim standartlar› çok bafll›l›¤›nda da gündeme gelmektedir. Siz finansal tablolar›n›z› ne kadar Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na
uyumlu, Türkiye Muhasebe Standartlar›na göre düzenlemifl olursan›z olunuz,
e¤er bu finansal tabloda uluslararas› denetim standartlar›na uygun olarak
denetlenmemifl olursa, onlara uluslararas› arenada geçerlilik kazand›ramazs›n›z.
fiu anda Sermaye Piyasas› Kurulu ve BDDK sorumluluklar› alt›ndaki halka aç›k
flirketler ile bankac›l›k sektörünün denetimlerinde uygulanacak denetim standartlar›n› kendileri belirlemifl bulunmaktad›rlar. Bunlar bin kadar....
Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu TÜDESK, TÜRMOB bünyesinde
oluflturulan mazisi olan bir kurulufltur. Bu konuda yap›lm›fl uluslararas› denetim
standartlar›na tam uyumlu bir denetim standartlar›na sahiptir. Yani, denetim
ticaret yürürlü¤e girdi¤inde halen faal durumda olan yaklafl›k 300 bin sermaye
flirketi ba¤›ms›z denetim yapt›rmak durumunda olacakt›r. Bu flirketlerin yönetiminde, denetiminde görev alacak yeminli mali müflavir ve serbest muhasebeci
mali müflavirler finansal tablolar›n› Türkiye Muhasebe Standartlar›na göre
denetlerlerken, denetim standartlar› aç›s›ndan da TÜDESK’in denetim standart28
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lar›na uymak durumunda olacaklard›r, çünkü bu ba¤›ms›z denetçilerin hepsi
TÜRMOB taraf›ndan ruhsatland›r›lm›fl meslek mensuplar›d›r.
Halihaz›rda yukar›da bahsetti¤im sektörel düzenlemeler d›fl›nda yay›nlanm›fl
baflkaca bir denetim standard› da yoktur. Böylelikle her hangi bir yasal zorunluluk olmadan Türkiye’deki flirketlerin say›ca yüzde 99’unun denetiminde
TUDESK’in yay›nlad›¤› standartlar fiilen yürürlü¤e girmifl olacakt›r. Tabiat›yla,
bu uygulaman›n kaliteli bir biçimde sürdürülmesi flartt›r. ‹flte bunun için denetimin gözetiminin önemi ortaya ç›kmaktad›r. Bu realize edildi¤inde, kuflku yoktur ki, kurumlar›n denetim standartlar›ndaki otorite kavgas› da kendili¤inden son
bulacakt›r.
Bu sempozyumu haz›rlayan ‹SMMMO yönetimine yürekten teflekkür ediyorum.
Sempozyum oturumlar›nda ifllenecek konular›n özenle seçilmifl olduklar›n›
görüyorum. Çok de¤erli kat›l›mc›lar sayesinde bilgilerimizi tazeleyecek, derinlefltirecek ve yeni fleyler ö¤renece¤iz.
Sempozyumun baflar›l› geçmesi dile¤iyle hepinizi sayg›yla selaml›yorum
efendim.
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Sempozyum Açıfl Konuflması
Hidayet MAT
Antalya Defterdarı
Say›n Bakan›m, sayg›de¤er üstatlar›m, de¤erli kat›l›mc›lar, k›ymetli misafirler;
ülkemizin turizm cenneti Antalya’da sizleri misafir etmekten dolay› memnuniyetimi ifade ederek sözlerime bafllamak istiyorum.
Muhasebecilik ve mali müflavirlik mesle¤inin önemli bir özelli¤i vard›r. Her ne
kadar meslek mensuplar› kamuda çal›flmasalar da gerek mesle¤in statüsü,
gerekse yapt›klar› ifller bak›m›ndan adeta Maliye Bakanl›¤›n›n d›flar›daki gönüllü çal›flanlar› konumunda bulunarak, devlet ile vatandafl aras›nda koordinasyonu
da sa¤lamaktad›rlar. Vatandafl-Devlet iliflkisinin, ikilisinin olumlu iliflkileri de
devleti güçlendirmekte ve yüceltmektedir.
Devletin görevlerinin bafl›nda kamu hizmetlerinin gerçeklefltirilmesi gelir. Onun
için de yeterli ve sürekli gelir sa¤lama ihtiyac› do¤maktad›r. Devletin gelir
sa¤lamas› denildi¤inde akla hemen vergi gelir, vergiler gelir. Gerçekten de,
vergi dünyan›n bütün ülkelerinde kamu gelirlerinin en önemli k›sm›n› oluflturmaktad›r.
Vergi bilinci ve sorumlulu¤u geliflmifl toplumlar›n devletlerinde ekonomik ve
sosyal aç›lardan güçlendi¤i görülmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Maliye
Bakanl›¤›n›n hedeflerinden biri olan ve kamu hizmetleri için gerekli geliri
sa¤lamak, özel sektörün denetlenmesi, yap›lan ekonomik faaliyetlerin kay›t
alt›na al›nmas› ve bu ifllemlerin belli bir sistematiksel düzeyde ve ölçülebilir
flekilde kamuoyuna duyurulmas› ve halk›n bilgilendirilmesinde siz de¤erli
meslek mensuplar›n›n katk›lar› büyüktür.
Eldeki ekonomik kaynaklar hakk›nda yeterli veriye sahip olamazsak gerekli
analizleri yapamaz ve ileriye dönük mali projeksiyon ve politikalar› belirleyemeyiz. Bilindi¤i üzere, kamu güvenli¤i ve denetimini sa¤lama aç›s›ndan kamu
kaynaklar›n›n etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde elde edilmesi ve
kullan›lmas›na, hesap verilebilirlik ve mali saydaml›¤› sa¤lamak amac›yla
Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu 2004 y›l›nda yürürlü¤e girmifl ve ikincil
mevzuat› tamamlanarak 2006 y›l›ndan itibaren mali kurulumuzda yeni bir
dönem bafllam›flt›r.
Bu düzenlemelerin yans›mas› olarak da, Bakanl›¤›m›z taraf›ndan pilot bölge
olarak Antalya ilimizde bafllat›lan, daha sonra Temmuz ay›nda tüm Türkiye’de
uygulanacak olan Nakde Dayal› Ödeme Sistemiyle devlet kaynaklar›n›n verim31

II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
2 nd International Symposium on Auditing in Turkey and 8 th National Symposium on Auditing in Turkey

‹stanbul smmmo

li ve rasyonel bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤layarak devletin anl›k harcama bilgilerine ulafl›lmas› ve bu sayede kamu mali yönetimi aç›s›ndan gerekti¤inde
ivedi bir flekilde önlemlerin al›nmas› mümkün olacakt›r.
Elimizdeki ekonomik kaynaklardan en önemli ve acil olan› ise, ne yaz›k ki
devlete ait tafl›nmaz mallard›r. Maliye Bakanl›¤› Milli Emlak Genel Müdürlü¤ü
verilerine göre 23 Nisan 2007 tarihi itibar›yla Türkiye genelinde Hazine’ye ait
tafl›nmaz mal adedi 2 milyon 278 bin 100, Hazine’ye ait bu tafl›nmaz mallar›n
toplam yüz ölçümü 122 bin 760 kilometrekaredir. Bu rakam Türkiye
yüzölçümüyle k›yasland›¤›nda, yüzde 14’lük alan›n Hazine’nin özel
mülkiyetinde oldu¤u sonucuna var›lmaktad›r. Buna devletin tasarrufu alt›nda
bulunan tapusuz 315 kilometrekare yüzölçümlü yerler dahil edildi¤inde,
Türkiye yüzölçümünün yaklafl›k yüzde 51’inin devlete ait oldu¤unu söylemek
mümkündür. Bir hesaplamaya göre de, bu tafl›nmazlar›n toplam tutar› 2 buçuk
trilyon YTL’dir
Devletimizin sahip oldu¤u tapu ve tapusuz gayrimenkul toplam›n›n ülkemizin
yüzölçümünün yar›s›ndan fazlas›n› oluflturmas› hiç de övünülecek bir durum
de¤ildir. Yani, geliflmifl Bat›l› ekonomilere bakt›¤›m›zda, hiç birinde bu kadar
fazla devlet arazisi yoktur. Tamam›na yak›n› ekonomiye kazand›r›larak yat›r›ma
sevk edilmifl ve istihdam› art›r›lm›flt›r.
Bizim de gelifltirilecek politikalarla ya da yürürlükteki düzenlemeleri gözden
geçirerek, bürokratik engelleri aflarak acil Hazine gayrimenkullerini bir an önce
ekonomiye kazand›rarak geliflmifl ülke ekonomileriyle yar›flabilir duruma
getirmemiz laz›md›r. Bu yönde at›l Hazine arazileri sat›fl, kira ve irtifak hakk›
yolu ile ekonomiye kazand›r›larak yat›r›m ve istihdam art›rma yönünde
çal›flmalar h›zla devam etmektedir.
Konuflmam› fazla uzatmadan yap›lmakta olan bu sempozyumun ülkemize ve
meslek mensuplar›na faydal› olmas›n› diliyor, ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve
Mali Müflavirleri Odas›na bu güzel organizasyondan dolay› teflekkür ediyor,
hepinizi sayg›yla ve sevgiyle selaml›yorum.

32

Sempozyum Aç›fl Konuflmas› - Mehmet Kilci

Sempozyum Açıfl Konuflması
Mehmet K‹LC‹
Gelir ‹daresi Baflkan Yardımcısı
Say›n konuklar, de¤erli meslektafllar›m, üniversitelerimizin sayg›de¤er temsilcileri; 2’nci Uluslararas› Muhasebe Denetimi ve 8’inci Muhasebe Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumuna hofl geldiniz. Sözlerime bafllarken hepinizi
sayg›yla selaml›yorum.
Bilindi¤i gibi, küreselleflmeyle birlikte ekonomik yaflam›n geliflip
karmafl›klaflmas›, güvenilir ve do¤ru bilgiyi zaman›nda elde etme ihtiyac›n›
zaruri bir hale getirmektedir. Günümüz dünyas›nda iflletme taraf›ndan aç›klanan
finansal tablolarda yer alan bilgiler sadece iflletme sahiplerinin de¤il, banka ve
finans kurumlar›ndan sermaye piyasas› oyuncular›na, iflletmenin bulundu¤u
ülke vatandafllar›ndan binlerce mil uzaktaki yat›r›mc›ya kadar çok say›da kiflinin
karar alma sürecinde kullan›lmaktad›r. Sermayenin uluslararas› alandaki
hareketlili¤i göz önüne al›nd›¤›nda, karar alma sürecinde bu kadar etkili olan
finansal tablolar›n gerçe¤i yans›tmas› endiflesi bu tablolar›n yetkin bir denetim
sürecinden geçirilmifl olmas›n› zaruri k›lmaktad›r.
Bir ülkenin muhasebe ve denetim alan›nda ulaflt›¤› düzey, o ülkedeki sermaye
piyasas› ve finans sektörlerinde geliflme olarak yans›mas›n› bulmaktad›r. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, bir ülkedeki muhasebe uygulamalar› ve denetimden geçmifl
finansal tablolarda yerini alan bilgilerin güvenilirli¤i, ulusal geliflmifllik için
belirleyici bir rol oynamaktad›r. Bu nedenle, ülkemizde finansal tablolar›n ihtiyaca uygun, bu konudaki uluslararas› geliflmelerle örtüflen, güvenli,
karfl›laflt›r›labilir ve anlafl›labilir bir nitelikte olmalar› amac›na yönelik olarak
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu kurulmufltur. Kamu tüzel kiflili¤ine haiz,
idari ve mali özerkli¤e sahip olan bu kurul ulusal muhasebe ilkelerinin geliflmesi
ve benimsenmesini sa¤lamak, kamu yarar› için uygulanacak ulusal muhasebe
standartlar›n› saptamak ve yay›nlamak üzere çal›flacakt›r.
Yak›n zamanda yürürlü¤e girmesi yönünden, Yeni Türk Ticaret Yasas› ile de
halka aç›k olsun olmas›n tüm iflletmelere muhasebe ve finansal raporlama konular›nda Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Türkiye
muhasebe standartlar›na uymalar› zorunlulu¤u getirilecektir.
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›, muhasebenin uluslararas› standartlar çerçevesinde
belirlenecek olan, ulusal standartlara uygun olarak tutulmas›ndan, finansal
tablolar›n da yine standartlara uygun bir flekilde meslek mensuplar› taraf›ndan
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denetlenmesine iliflkin düzenlemelere olan deste¤ini bugüne kadar oldu¤u gibi
bundan sonra da sürdürecektir.
De¤erli konuklar, ülkemizin karfl› karfl›ya bulundu¤u en önemli sorunlardan
birisi de kay›t d›fl›d›r. Kay›t d›fl› ekonomiyle mücadelede etkinli¤in
sa¤lanmas›nda, al›nmas› gereken önlemlerin neler oldu¤u kadar bu önlemlerin
uygulamaya geçirilmesi de önemli bir unsur olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Uluslararas› finansal raporlama standartlar› ile denetim standartlar›n›n ülke
çap›nda uygulamaya konmas› mali tablolarda tutars›zl›klar› azaltacak, mali
tablolar›n dikkatli olarak haz›rlanmas›na, fleffaf bir ortam oluflturulmas›na ve
denetimin basit ve uygun bir flekilde yap›lmas›na olanak sa¤layacak; ayr›ca,
mali tablolar›n haz›rlanmas› boyutunda ülke çap›nda bir bütünlü¤ün sa¤lanmas›
yap›lan denetimin güvenilirli¤ini ve karfl›laflt›r›labilirli¤ini kolaylaflt›racakt›r.
Gerek sermaye ve finans piyasalar›n›n güçlendirilmesine olan katk›s›, gerekse
kay›t d›fl›n›n çözümünde oynad›¤› rol nedeniyle ülke kalk›nmas› aç›s›ndan bir
zorunluluk olan, ülkemizdeki muhasebe ve denetim standartlar›n›n gelifltirilmesi ve uygulanmas›n›, uygulanmas›n›n sa¤lanmas› konusunda, siz de¤erli meslek
mensuplar›m›za ve odalar›m›za, bu konularda çal›flan üniversite hocalar›m›za ve
bürokrat olarak bizlere büyük görevler düflmektedir.
Bu konuda Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› üzerine düflen görevlerin bilinciyle sizlerle
her türlü iflbirli¤ine aç›kt›r.
Sözlerime son verirken, ülkemizdeki muhasebe uygulamalar›n›n ve ba¤›ms›z
denetim süreçlerine önemli katk›lar sa¤layaca¤›na inand›¤›m 2’nci Uluslararas›
Muhasebe Denetim ve 8’inci Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu’nun
düzenlenmesinde eme¤i geçen tüm arkadafllar›ma teflekkür ediyorum. Bu sempozyumun ülkemiz ve muhasebe meslek mensuplar›na hay›rl› olmas›n› diliyorum.
Teflekkür ederim.
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Sempozyum Açıfl Konuflması
Masum TÜRKER
Eski Devlet Bakanı ve
TÜDESK Baflkanı
Say›n Genel Baflkan, Gelir ‹daresi’nin de¤erli Baflkanvekili, Gelir ‹daresi’nin ve
Maliye Teflkilat›’n›n de¤erli temsilcileri, bizim için büyük önem arz eden
Türkiye Muhasebe Standartlar›’n›n çok de¤erli Baflkan› ve yöneticileri,
mesle¤imizin var olmas›nda kuflkusuz en önemli yere sahip olan çok de¤erli
hocalar›m›z, hem hepimizin yetiflmesinde hem de mesle¤in gelifltirilmesinde
önemli katk›lar sunan tüm ö¤retim üyeleri ve en önemlisi böylesi bir organizasyonu b›kmadan usanmadan ve ›srarla yürüten baflta ‹stanbul Mali Müflavirler
Odas›n›n Baflkan› Say›n Yahya Ar›kan olmak üzere ‹stanbul Odas›n›n tüm
yöneticileri ve bugün burada aram›zda olan de¤erli konuklar›m›z, ki bu konuklar›m›zdan birisi bizi yak›ndan çok ilgilendiriyor. IFAC Küçük ve Orta Ölçekli
Muhasebe fiirketleri’nin standartlar›n›n oluflturulmas›nda önemli katk›s› olan
Profesör Robin Jarvis ve bu sempozyumu izlemek üzere burada bulunan tüm
arkadafllar›m› gerçekten sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
Diyeceksiniz herkesi kavrayacak bu isimleri, bu unvanlar› neden söyleyerek
bafllad›n? Bir kere her fleyden evvel, bu kadar insan›n bir arada böylesi bir günde
gelmesi, seminerin konusu olan kamu güvenini tesis etmek konusunda
Türkiye’deki muhasebecinin ne kadar istekli, ne kadar özverili oldu¤unu ortaya
koymak içindir.
De¤erli arkadafllar, burada beni konuflma yapmak için ça¤›ran arkadafllara
teflekkür ediyorum. Çünkü bu konuflmada elimden geldi¤i kadar mesle¤in
yap›lanmas›nda, bundan sonraki konuflmalarda özellikle iki kiflinin bize çok
fazla aç›klama yapmas› için baz› fleylere iflaret edece¤im.
Birisi, TÜRMOB’un Genel Sekreteri Say›n Nail Sanl› bize kalite güvencesiyle
ilgili bu seminerin mihenk tafl› olan konuda TÜRMOB’un ne yapmak istedi¤i,
ne yapaca¤›n›, bu konuda TÜRMOB’da neler konufluldu¤unu anlatmas›
aç›s›ndan deflmeye çal›flaca¤›m.
‹kincisi de, san›yorum en taze bilgiyi TÜRMOB ad›na Genel Baflkan Say›n
Mehmet Timur’un da gözetiminde izleyen Say›n Musa Piflkin’in zaman zaman
Türk Ticaret Kanunu’nda bizim mesle¤imizle ilgili var›lan ve biraz evvel Say›n
Üstünel önemle konufltu¤u denetim standartlar›n›n oluflturulmas› konusunu
aç›klayacaklard›r. Teflekkür ederim.
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