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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL‹ MUHASEBE F‹RMALARININ SORUNLARI
I. G‹R‹fi
Muhasebe, tüm toplumlarda önemli rol oynayan bir aland›r. Bu nedenle
muhasebe, toplumda gerçekleflen de¤iflime ayak uydurmal› ve ortaya ç›kan
gereksinimleri karfl›lamal›d›r. Çünkü tüm toplumlarda muhasebe mesle¤ine
yönelik talep yüksektir ve yükselmeye devam edecektir.
Dünya küresel pazar ekonomisine kayd›kça, profesyonel muhasebecilerin, iflletmelerin ve örgütlerin, içinde faaliyet gösterdikleri koflullar› ö¤renmelerine yönelik genifl bir küresel bak›fl aç›s›na sahip olmalar› gerekir. Çünkü geliflen trendler,
topluma daha fazla katk›da bulunmalar› için profesyonel muhasebecilere meydan okumaktad›r.
Bu meydan okuma onlar›n yeterliliklerini sürdürmeye yöneliktir. Bir meslek
olarak muhasebecili¤in yaflayabilirli¤i, muhasebecilerin bu meydan okumalar›
karfl›layabilmeye yönelik sorumlulu¤u kabul etmelerindeki isteklilik ve
yeteneklere ba¤l›d›r.
Bu sorumlulu¤un yerine getirilmesi muhasebecilerin gerekli donan›ma sahip
olmalar›na ba¤l›d›r. Bu nedenle günümüzde, muhasebecilik mesle¤i, mükemmel
iletiflim becerilerine sahip teknik uzmanl›k bilgisini gerektirmektedir. Bununla
birlikte, yeni bilgi ekonomisinin bilgi ihtiyaçlar›n› ve bunlar›n raporlanmas›n›
karfl›layabilmelidir.
Profesyonel bir muhasebeci, teknik muhasebe bilgisi ve becerilerini edinmeye
ek olarak, onlar›n dan›flman, mali analist, iletiflimci, müzakereci ve yönetici
olmalar›na olanak sa¤layan becerilere de sahip olmal›d›r. Ayn› zamanda, profesyonel bir muhasebecinin dürüstlük, objektiflik ve gönüllülük gibi önemli
niteliklere sahip olmas› gerekir. Bununla birlikte, profesyonel bir muhasebeci
olman›n tamamlay›c› nitelikleri olan profesyonel de¤erler, etik ve davran›fllara
da sahip olmal›d›r.1
II. MUHASEBE VE MUHASEBEC‹N‹N TANIMI

Muhasebe ;
‹flletmelerin finansal nitelikli faaliyetlerinin saptanmas›, s›n›fland›r›lmas›, kay›tlanmas›, raporlanmas› ve yorumlanmas› olarak tan›mlanmaktad›r. ‹flletmelerin faaliyetleri ile ilgili olarak ortaklara, potansiyel yat›r›mc›lara, alacakl›lara, iflletme yöneticilerine, kredi kurulufllar›na ve devlete bilgi sa¤lama fonksiyonunu üstlenen muhasebe;
finansal sistemde karar alma sürecinde ihtiyaç duyulan bilginin çok önemli bir
bölümünü oluflturmaktad›r.
Muhasebenin finansal sistem ve muhasebe sisteminden edinilen bilgilerin di¤er kul1 IFAC, International Education Standarts For Professional Accountants, s.28.
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lan›c›lar› için beklenen fonksiyonu yerine getirebilmesi ve iflletme faaliyetlerine
iliflkin sa¤l›kl› bilgi aktarabilmesi benzer olaylar› benzer flekilde ifade etmesi, üretti¤i
bilgilerin do¤ru, güvenilir, anlaml›, gerçe¤e uygun ve karfl›laflt›r›labilir olmas›,
dolay›s›yla belirli standartlara göre haz›rlanarak belirli formlardaki finansal tablo ve
raporlarla ilgililere ulaflt›r›lmas› ile mümkündür.2
Luca Pacioli'nin yarat›c›s› olmad›¤›, ama ustaca halk›n anlayabilece¤i flekilde yazd›¤›
muhasebenin temel kurallar›n›n evrensel ve kal›c› bir niteli¤i vard›r. Çünkü kendisi
evrensel ve kal›c› bir ihtiyaca cevap vermektedir. Gerçekten de muhasebe tekni¤inin
kendisi beflyüzy›l boyunca pek az de¤iflime u¤ram›flt›r. Fakat bu ilkeler zaman ve
mekan içinde çok farkl› bir flekilde uygulanm›flt›r. Gerçekte muhasebe sadece bir
amaç olmaktan öte, evrimi herfleyden önce ekonomik, sosyal ve kültürel ortama s›k›
s›k›ya ba¤l› sosyal bir olayd›r.
Muhasebe, Asya ve Avrupa'y› birbirine ba¤layan bo¤az köprüsü gibi bir ekonomik
yap›d›r. Muhasebecilik sistemi, tüm dünyada bundan böyle riski kontrol eden, aç›k
fleffaf piyasalar olmal›d›r.3
Muhasebeci ;
Muhasebeci, her fleyden önce kendi kiflisel ç›karlar›n› gözeten, kendisine ba¤›ml›
olanlara karfl› sorumluluklar› olan bir bireydir.4
Muhasebeci; formal e¤itim ve uygulamada edindi¤i muhasebe bilgi, beceri ve deneyimlerini istemleyenlere (müflterileri: iflletmelere, bireylere, muhasebe finansal ifllemler
konusunda hizmet talep edenlere) muhasebecilik mesle¤i ile ilgili yasalar›n ve mesleki
kurulufllar›n öngördü¤ü s›n›rlar içinde sunarak yaflam›n› sürdüren bir profesyoneldir.5
Muhasebeci, kay›t d›fl› ile mücadele eder ve ekonominin büyümesine katk›da bulunur.
Ayn› zamanda yat›r›mc›lar›n daha sa¤l›kl›, yöneticilerin de daha ak›lc› karar almas›nda
önemli rol oynar.6
Muhasebeciler iflletmeler için liderlik rolü oynamal›d›rlar. Fakir- zengin, flehir- k›rsal
kesim aras›nda adil dünya yaratmada katk›lar› önemlidir.7
2 BA⁄CI, Hamdi, Ulusal Muhasebe Standartlar› ve Uluslar aras› Standartlarla Uyum; XVII
Türkiye Muhasebe Kongresi
3 JUN, Wang, Çin Maliye Bakan Yard›mc›s›, XVII, Dünya Muhasebe Kongresi
4 C‹VELEK, Mehmet; DURUKAN, M.Banu: Günümüz Koflullar›nda Muhasebe Mesle¤i ve
Meslek Ahlak›; III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu; May›s 1997; s.131’in içinden
Jordan, John R.,“Financial Accounting and Communication,” The Price Waterhoues Riview,
1969, ss.12-22
5 C‹VELEK, Mehmet; DURUKAN, M.Banu: Günümüz Koflullar›nda Muhasebe Mesle¤i ve
Meslek Ahlak›; III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu; May›s 1997; s.131’in içinden
MOONITZ, Maruice, “The Environment of Accouting,”The Basic Pustulates of Accounting
U.S.A.: American Inst›tute of Certified Piblic Accountants, 1961, ss.8-15
6 VALLE, Del Fermin XVII, Dünya Muhasebe Kongresi
7 KHAN, Rahman, K, Hindistan Parlemento Baflkan Yard›mc›s›, XVII, Dünya Muhasebe
Kongresi
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Muhasebeci, devlete, topluma, mesleki kurulufllara, müflterilerine ve kendine
karfl› sorumluluklar› olan bir meslek sahibidir.8
Bu tan›ma göre muhasebecinin karfl› karfl›ya oldu¤u sorumluluklar sistemli bir
biçimde flöyle aç›klanabilir:
* Devlete karfl›: Yasalar›n belirtti¤i do¤rular› yapmak, gerçekleri çarp›tmamak
ve devletin ç›karlar›n› gözetmek.
* Topluma karfl›: Toplumun güvenini sars›c›, toplumu yan›lt›c› finansal "mesajlar"
vermekten kaç›nmak, toplumun genel ç›karlar› konusunda duyarl› olmak.
* Mesleki kurulufllara karfl›: Mesleki kurulufllar›n muhasebe mesle¤inin
imaj›n›, sayg›nl›¤›n› sa¤lama amac› ile belirledi¤i standart ve kurallara uygun
davran›fl ve faaliyetlerde bulunmak.
* Müflterilere karfl›: Müflteriye profesyonelce hizmet vermek. Müflterinin
ç›karlar›n› gözetmek, yol gösterici olmak, müflteri ile ilgili edinilen özel bilgileri
sakl› tutma da güvenilir olmak. Öte yandan da kamu ve toplum için müflterileri
hakk›nda gerekli finansal bilgileri çarp›tmadan raporlamak.
* Kendisine karfl›: Kiflisel disiplin sahibi olmak, mesleki konularda sürekli
olarak kendini gelifltirmek, yasa ve yönetmeliklere uyarak, kamu ve toplum
yarar›na uygun davran›fl biçimi sergilemek. Ahlaki yap› sahibi olmak ve bunu
zedeleyici her türlü ikilik yarat›c› ç›kar iliflkisinden kendini ar›nd›rma (zira ç›kar
iliflkilerinin varl›¤› muhasebecinin ba¤›ms›zl›¤›n› yor ederek onun kolayca kontrol alt›na al›nmas›na neden olur) ve kendi ç›kar›n› korumak (yaflamak için
gerekli olan geliri sa¤lamak).
III. MESLEK MENSUPLARININ GENEL PROF‹L‹9
A. Meslek Mensuplar›n›n Demografik Özellikleri
Erkek
Kad›n

Meslek Mensuplar›n›n Cinsiyet Da¤›l›m›
58.425
13.251

Toplam

71.676

8 C‹VELEK, Mehmet; DURUKAN, M.Banu: Günümüz Koflullar›nda Muhasebe Mesle¤i ve
Meslek Ahlak›; III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu; May›s 1997; s.131’in içinden
VINTEN, Gerald, “Whistle Blowing: Corporate Help or Hindrance?”, Management Decision,
Vol, 30, No.1 MCB Universitiy Pres Limited, 1992, ss. 44-48
9 Meslek mensuplar›na ait istatistiki bilgiler TÜRMOB’dan 31.3.2007 tarihi itibariyle temin
edilen bilgilerden derlenmifltir.
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Meslek Mensuplar›n›n Cinsiyet Da¤›l›m›

82%

18%
Ba yan

Bay

TÜRMOB'a üye ruhsatl› toplam 71.676 Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müflavir ve Yeminli Mali Müflavir üyeden %18 'i (13.251
kifli) bayan meslek mensuplar›ndan oluflmaktad›r. Ülke nüfusunun %49,98 'i
bayan olmas›na ra¤men yukar›daki tablo ve grafikten de görüldü¤ü gibi
muhasebe mesle¤i içinde bayanlar›n say›s› oldukça azd›r. Bayanlar taraf›ndan
muhasebenin bir meslek alan› olarak tercih edilmeyiflinin sebebi; çal›flma
koflullar›n›n güçlü¤ü, özel yaflama ayr›lan zaman›n yetersizli¤i ve mesleki
stresin yo¤unlu¤udur.
0-25 Aras›
26-35 Aras›
36-45 Aras›
46-60 Aras›
61-70 Aras›
71 ve üstü

Meslek Mensuplar›n›n Yafl Da¤›l›m›

72
16.253
23.060
24.895
5.770
1.628

Toplam

71.676
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Meslek Mensuplar›n›n Yafl Da¤›l›m›
23.060

25000
20000

24.895

16.253

15000
10000

5.770

5000
0

1.628

72
0-25
72

26-35

16253

36-45

23060

46-60

24895

61-70
5770

>71

1628

TÜRMOB'a üye toplam 71.676 meslek mensuplar›n›n 26-35 yafl aras›
%22.6's›n›, 36-45 yafl aras› %32'isini, 46-60 yafl aras› %34.7'sini, 61 yafl ve üstü
%10'unu oluflturmaktad›r. ‹statistiki bilgilerden de anlafl›laca¤› gibi meslek
mensuplar›n›n %45'i, 45 yafl üstü olup tehlikeli yafl s›n›r› içindedir. ‹fl
yo¤unlu¤u ve mesleki riskin yüksek olmas› yaflamlar›n› olumsuz etkilemektedir.
‹lk Ö¤retim
Meslek Lisesi
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans

Meslek Mensuplar›n›n E¤itim Durumu
2.417
13.822
5.437
47.501
2.499

Toplam

71.676
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Meslek Mensuplar›n›n E¤itim Durumu
47.501

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000

13.822

15000
10000
5000
0
Series1

5.437

2.417
‹lk Ö¤retim
2417

Meslek Lisesi
13822

Ön Lisans
5437

2.499

Lisans

47501

Yüksek Lisans
2499

TÜRMOB'a üye toplam 71.676 meslek mensubunun %69,7's› 50.000 kifli lisans
ve lisans üstü üniversite mezunudur. %22,6's› 16.239 kifli ilkö¤retim ve lise
mezunudur. Bu tablodan da görüldü¤ü gibi meslek mensuplar› içinde lisans
e¤itim durumu ilk y›llara göre h›zl› bir flekilde yükselmektedir.

B. Meslek Mensuplar›n›n Mesleki Profili
Meslek Mensuplar›n›n Faaliyet Durumu
SM
SMMM
YMM

Meslek Mensuplar›n›n Faaliyet Durumu
29.428
38.636
3.611

Toplam

71.676
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Meslek Mensuplarının Faaliyet Durumu
YMM
5%

SM
41%

SMMM
54%

SM

SMMM

YMM

TÜRMOB'a üye 71.676 meslek mensubu içinde %54' ü (38.636 kifli) Serbest
Muhasebeci Mali Müflavir'dir. Toplam meslek mensubunun %5'ini ise Yeminli
Mali Müflavir'ler oluflturmaktad›r. Bu tabloda görüldü¤ü gibi yeminli mali
müflavirlerin say›s› serbest muhasebeci mali müflavirlere göre yükselmemektedir. Yeminli mali müflavirlik mesle¤ine yeterli talep oluflmamaktad›r.

Meslek Mensuplar›n›n Ba¤›ml› ve Ba¤›ms›z Çal›flma Durumu

Ba¤›ml› SMMM
Ba¤›ms›z SMMM
Ba¤›ml› SM
Ba¤›ms›z SM
Ba¤›ml› YMM
Ba¤›ms›z YMM

SMMM’ler
SM’ler
YMM’ler
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SMMM

46%
54%

BA⁄IMLI SMMM

BA⁄IMSIZ SMMM

SM

46%
54%
BA⁄IMLI SM

BA⁄IMSIZ SM
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YMM
8%

92%
BA⁄IMLI YMM

BA⁄IMSIZ YMM

IV. MÜfiTER‹LER‹N DA⁄ILIMI VE SAYISAL DURUMU

Türkiye'deki Faal Mükellef Say›lar› (2007- Mart)

Gelir Vergisi Faal Mükellef Say›s›
G.M.S.‹. Faal Mükellef Say›s›
Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Faal Mükellef Say›s›
Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Say›s›

1.713.980
712.083
767.616
615.854

Gelir Stopaj Vergisi Faal Mükellef Say›s›
Katma De¤er Vergisi Faal Mükellef Say›s›

2.229.081
2.228.383

Türkiye'deki Faal Mükellef Say›lar› (2007- Mart)
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Türkiye'deki Faal Mükellef Sayıları

21%

27%

7%

9%

27%

9%

Gelir Vergisi Faa l Mükellef Sayı sı

Gelir St op aj Vergisi Faal Mükellef Say›s›
G.M.S. Faal Mükellef Say›s ›

Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Faal Mü kellef Sayı sı
Kurumlar Vergis i Faal Mükellef Sayısı

Katma De¤er Vergisi Faa l Mükellef Say›s›

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›'na ba¤l› olan Faal Mükellef say›lar›ndan %21'ini Gelir
Vergisi mükellefleri oluflturmakla beraber Kurumlar Vergisi Mükellef
say›lar›n›n oran› ise %7'dir.

V. MUHASEBEC‹LER‹N VE MUHASEBE F‹RMALARININ SORUNLARI
1. Kamu Kurumlar› ile ‹liflkilerde Yaflanan Sorunlar,

1.1. Maliye Bakanl›¤›:
Muhasebe mesle¤inin ülkemizdeki geliflimine bakt›¤›m›zda Maliye
Bakanl›¤›'n›n önemli bir misyonu yerine getirdi¤i görülmektedir. Ancak uzun
y›llar muhasebecilerin vergi mevzuat›n› esas almas›, tekdüzen muhasebe sistemi, muhasebe standartlar› ve denetim standartlar›na geçiflte yaflanan gecikmeler,
toplumda "vergi eflittir muhasebe" anlay›fl›n›n yerleflmesine yol açm›flt›r.
Son y›llarda yaflanan muhasebe hilleleri ve skandallar muhasebecinin görevinin
sadece vergi matrah›n› belirlemek olmad›¤›n› göstermekte ve muhasebeciye
mali tablolar› kullan›c›lar›na zaman›nda do¤ru, güvenilir, karfl›laflt›r›labilir
yeterli bilginin haz›rlanmas› ve sunulmas› konusunda önemli misyon yüklemektedir. Art›k vergi için muhasebe de¤il bilgi ve karar alma için muhasebenin
önemi ortaya ç›km›flt›r.
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Günümüzde Muhasebecilerin Maliye Bakanl›¤› ile yaflad›¤› sorunlar;
* Bürokratik ifllemlerin fazlal›¤› ve vergi daireleri aras›nda uygulama
birlikteli¤inin olmamas›,
* Kay›td›fl› ekonominin önlenmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yerine
getirilmesinde geç kal›nmas›,
* Vergi sisteminin basit ve sistematik hale getirilmemesi, vergi mevzuat›nda çok
s›k yap›lan de¤ifliklikler, hem mükelleflerin hem de vergi dairesi personelinin
ve muhasebecilerin bu konudaki yükünü artt›rmaktad›r.
* Vergi kanunlar›nda yap›lacak de¤iflikliklerde muhasebe meslek
kurulufllar›ndan verimli bir flekilde faydalan›lmamas›,
* Vergi idaresinin vergi yarg›s›n›n etkin çal›flmamas›,
* Muhasebe ve Denetim Standartlar›n›n uygulanmas›nda vergi çeliflkisinin
giderilerek uygulamaya geçirilmesinde geç kal›nmas›,
* Vergi denetimlerinde denetim elamanlar›n›n yetersizli¤i ve meslek mensuplar›n›n fonksiyonlar›ndan etkin yararlan›lmamas›,
* Ruhsats›z muhasebecilerin devre d›fl› kalmas›n› sa¤layacak tedbirlerin
al›nmas›nda geç kal›nmas›,
* Vergi z›ya› ve di¤er cezay› gerektiren fiillerden muhasebecilerin sorumlu
tutulup tutulmayaca¤› konusunda tamamen inceleme elaman›n›n subjektif olabilecek görüflü önem kazanmaktad›r. Muhasebecilerin bu sorumluluklar›na
paralel olarak yetkilerinin ve sorumluluklar›n›n tesbiti aç›s›ndan objektif kriterlerin getirilmemesi,
* Basit usulün kald›r›larak tüm mükelleflerin bilanço esas›na göre kay›tlar›n›
tutmalar› konusunda gerekli düzenlemeleri yapmamas›,
* Maliye Bakanl›¤›'n›n, muhasebecileri bakanl›¤›n birer memuru olarak de¤il,
mesle¤i ba¤›ms›z ve objektif olarak sürdüren meslek grubu olarak görmemesi,
* Beyan tarihlerinin yasal düzenlemelerle sürekli de¤ifltirilmesi ile muhasebecilerin ifllerinin yo¤unlaflmas›n› sa¤layarak zor durumda kalmalar›,
* Farkl› tarihlerde farkl› beyannamelerle gerekli olmayan bilgilerin istenmesi,
* Defter kay›tlar› sonucunda ortaya ç›kan finansal tablolar›n yok say›larak
muhasebe tekni¤ine ayk›r› flekilde vergi matrahlar›n›n art›r›lmas›n›n istenmesi.

1.2. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› :

a. Bürokratik ‹fllemlerden Kaynaklanan Sorunlar
‹flverenlerin, çal›flt›rm›fl olduklar› sigortal›lara iliflkin olarak bir çok yükümlülükleri, bildirimleri ve bürokratik ifllemleri bulunmaktad›r. Bu bürokratik
ifllemler ve yükümlülükler iflveren ad›na muhasebeciler taraf›ndan elektronik
ortamda e-bildirge ile yerine getirilmektedir. SSK, çal›flma mevzuat› ve ‹fl-Kur
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mevzuat› aç›s›ndan iflverenlerin baz› yükümlülüklerini afla¤›daki flekilde
s›ralayabiliriz;

SSK ‹le ‹lgili Yükümlülükler
* ‹flçi çal›flt›rmaya bafllanmadan önce SSK Sigorta Müdürlü¤ü'ne ‹flyeri
Bildirgesi verilerek iflyeri sicil numaras› al›nmas› yükümlülü¤ü,
* Bir iflyerinin devral›nmas›, nakli, intikali ve kapanmas› halinde bildirim
yükümlülü¤ü,
* ‹flçiyi ifle bafllatmadan önce "Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesi" verilmesi yükümlülü¤ü,
* Emekli ‹flçiler için Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesi verilmesi yükümlülü¤ü,
* Ayl›k prim ve hizmet belgesi Bordrosu verilmesi yükümlülü¤ü,
* Tafleron çal›flt›rma halinde, tafleronun SSK'ya bildirimi yükümlülü¤ü,
* Sigortal› çal›flt›rmaya ara verildi¤ini SSK'ya bildirme yükümlülü¤ü,
* 30 günden az çal›flan sigortal›lara ait belgeleri Bilgi Formu ekinde SSK'ya
verme yükümlülü¤ü,
* Ayl›k prim ve hizmet belgesi bordrosunu iflyerine asma yükümlülü¤ü,
* Sigorta primleri ile ilgili kay›t ve belge düzenleme ve 10 y›l süreyle saklama
yükümlülü¤ü,
* ‹fl kazas› ve meslek hastal›klar›n› SSK'ya bildirme yükümlülü¤ü,
* Sigortal›ya vizite ka¤›d› verme yükümlülü¤ü,
* ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› nedeniyle hukuki ve cezai yükümlülükler.
Çal›flma Mevzuat› ‹le ‹lgili Yükümlülükler
* ‹flyeri kuran, devralan, çal›flma konusunu k›smen veya toptan de¤ifltiren,
yap›lan ifli tamamlayan veya çal›flmay› b›rakan iflverenin ÇSGB Bölge
Müdürlü¤ü'ne bildirim yükümlülü¤ü,
* Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'na ve EK/1 ‹flçi ‹fle Girifl Bildirimi
verme yükümlülü¤ü,
* Belirli süresi bir y›l veya daha uzun süreli olan hizmet akitlerini, tak›m
sözleflmelerini yaz›l› yapma yükümlülü¤ü,
* ‹flinden ayr›lan iflçiye çal›flma belgesi verme yükümlülü¤ü,
* ‹flten ayr›lan iflçiler için Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'na Ek/2 ‹flçi
Ç›k›fl Bildirimi yükümlülü¤ü,
* ‹fle ald›¤› her iflçiye çal›flma ve kimlik karnesi verme yükümlülü¤ü,
* 50 ve daha fazla iflçi çal›flt›rma halinde;
% 3 özürlü
% 1 eski hükümlü
%2 terörle mücadelede gazi olanlar› veya yak›nlar›n› çal›flt›rma yükümlülü¤ü,
* ‹flçilere her ödemede ücret hesap pusulas› verme yükümlülü¤ü,
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* Fazla çal›flma için ÇSGB Bölge Müdürlü¤ünden izin alma yükümlülü¤ü,
* Fazla çal›flma için iflçinin muvafakatini alma yükümlülü¤ü,
* Zorunlu sebeple fazla çal›flmay› ÇSGB Bölge Müdürlü¤üne bildirme yükümlülü¤ü,
* ‹zin defteri tutma yükümlülü¤ü,
* ‹flçi çizelgeleri tutma yükümlülü¤ü,
* ‹flçi özlük doyas› düzenleme zorunlulu¤u,
* ‹zin Kurulu Kurma yükümlülü¤ü,
* 50 den çok iflçi çal›flt›ran tüm iflyerlerinde ‹flçi Sa¤l›¤› ‹fl Güvenli¤i Kurulu
kurma yükümlülü¤ü,
* 10 ve daha fazla iflçi çal›flt›ran a¤›r ve tehlikeli ifller / gayri s›hhi müesseselerle Parlay›c› Patlay›c› ve Tehlikeli ‹fller / Maden ve Tafl Ocaklar›nda ‹flletme
Belgesi alma yükümlülü¤ü,
* ‹flçileri bünyece elveriflli olduklar› ifllerde çal›flt›rma yükümlülü¤ü,
* Teftifl defteri bulundurma yükümlülü¤ü,
* ‹flçi sendikalar›na aidat ve/veya dayan›flma aidat› kesme, kesinti listesini ilgili
sendikaya verme yükümlülü¤ü,
* Kanuni grev ve/veya lokavt kararlar›n› ilan, uygulama ve bu kararlara uyma
yükümlülü¤ü,
* Toplu ifl sözleflmesi veya T‹S hükmündeki özel hakem ya da Yüksek Hakem
Kurulu karar› veya toplu hak uyuflmazl›klar›nda verilmifl mahkeme veya özel
hakem kararlar›n› iflyerinde asma yükümlülü¤ü,
* 20 ve daha fazla personel çal›flt›rd›¤› takdirde %5 - %10 oran›nda meslek lisesi ö¤rencisine beceri e¤itimi yapt›rma yükümlülü¤ü
* 10 ve daha fazla ö¤renciye beceri e¤itimi yapt›rd›¤› takdirde "e¤itim birimi"
kurma yükümlülü¤ü

‹fl-Kur Mevzuat› ‹le ‹lgili Yükümlülükler
* ‹flsizlik Sigortas› ile ilgili olarak iflten ayr›lma bildirgesi düzenleme yükümlülü¤ü, (Bir örne¤i ‹fiKUR'a, bir örne¤i iflçiye, bir örne¤i iflyerinde)
* Terör Ma¤duru, Eski Hükümlü ve Özürlü talebine iliflkin yaz›l› baflvuru,
* 10 ve daha fazla iflçiyi iflten ç›karma halinde, bir ay önce Türkiye ‹fl
Kurumu'na bildirme yükümlülü¤ü
* Türkiye ‹fl Kurumu'na personel durum çizelgesi verme yükümlülü¤ü,

257

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

b. ‹dari Para Cezas› Uygulamas›nda Piflmanl›k Esaslar›n›n Uygulanmamas›
Sigortas›z çal›flt›rma ve kay›td›fl› istihdam›n önlenmesi için mutlaka a¤›r idari
para cezalar›n›n bulunmas› gereklidir. Hatta bu anlamda idari para cezalar›n›n
yetersiz kald›¤› bile söylenebilir. Ancak, SSK idari para ceza uygulamalar›nda,
piflmanl›k esaslar› gibi bir uygulaman›n olmamas› önemli bir eksikliktir.
Bilmeden yap›lan yanl›fll›kla, bilerek kay›td›fl› iflçi çal›flt›ranlar ayn› cezalara
çarpt›r›lmaktad›r. SSK mevzuat›nda, iflverenler taraf›ndan eksiklerin düzeltilmesi veya baflka bir nedenle sonradan kendili¤inden prim belgesi verilmesi halinde
daha az idari para cezas› verilmeli, mutlaka uzlaflma yolu aç›lmal› ve kay›td›fl›
istihdam› al›flkanl›k haline getirmifl iflverenlere her seferinde katlanarak artan
çok daha a¤›r cezalar verilmelidir. ‹dari para cezalar›n› incelendi¤inde;
‹flyeri bildirgesinin yasal süresinde S.S.Kuruma verilmemesi;
- Bilanço esas›na göre defter tutanlara üç asgari ücret (1.687.50 YTL)
- ‹flletme Esas›na göre defter tutanlara iki asgari ücret (1.125. YTL)
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara bir asgari ücret (562.50 YTL)
Sigortal› ifle girifl bildirgesinin süresinde SSK'na verilmemesi halinde her bir
sigortal› için bir asgari ücret,(562.50)
Ayl›k hizmet prim belgesi dönem bordrosunun süresinde SSK'na verilmemesi
halinde (Her bir fiil için üç asgari ücreti aflmamak üzere)
i-Belgenin as›l nitelikte olmas› halinde kay›tl› si¤ortal› bafl›na asgari ücretin 1/5
'i (112.50YTL)
ii-Belgenin ek nitelikte olmas› halinde belgede kay›tl› sigortal› say›s›na
bak›lmaks›z›n asgariücretin1/8'i(70.31YTL)
iii-Ek belgenin Kurumca ,Mahkeme Karar› veya kamu denetim elemanlar›nca
re'sen düzenlenmesi halinde üç asgari ücret.(1.687.50 YTL)
‹dari para cezas› uyguland›¤› görülmektedir.
c. Ba¤ - Kur ‹fllemlerinde Yaflanan Sorunlar
Muhasebeciler, müflterilerinin muhasebe ifllemlerinin yan›s›ra bazen sosyal
güvenlik kurumlar› ile yaflad›klar› sorunlar›n çözümünde de etkilidirler.
Muhasebeciler SSK'da vekaleten müflterilerini temsil ederek müflteri ad›na teftifl
verebilmekte ve di¤er ifllerini takip edebilmektedir. Ancak müflterilerinin Ba¤ Kur ile yaflad›¤› ihtilafl› ifllerin çözümlenmesinde vekaleten temsil sorunu
yaflamaktad›r.

1.3. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Hemen hemen di¤er bütün kurumlarda elektronik ortamda ifllem yapma
olanaklar› yayg›nlaflt›r›lm›fl olmakla beraber Sanayi ve Ticaret Bakanl›klar›'nda
elektronik ifllemler uygulamas› çok k›s›tl› kalm›flt›r.
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Mevcut Türk Ticaret Kanununda muhasebe ve denetim standartlar›n›n uygulanmas›na iliflkin her hangi bir düzenleme yap›lmam›flt›r. Bu düzenlemeler vergi
kanunlar› içinde b›rak›larak vergi için muhasebe anlay›fl›n› güçlendirmifltir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu tasar›s›nda bu eksikliklere yönelik oldukça önemli
düzenlemeler yer almaktad›r.

2. Müflteri ile ‹lgili Yaflanan Sorunlar
* Müflterilerin topluma ve kamuya kafl› sorumluluklarda yeterli bilinçte olmamas›, ülkemizde mali denetimin eksikli¤i ve kay›t d›fl›l›¤›n yayg›n olmas›
nedeniyle sa¤l›kl› belge düzeni kültürü oluflmam›fl bu nedenle yan›lt›c› belge
kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r. Yan›lt›c› belge kullan›m› müflterilerle birlikte müteselsil sorumluluktan dolay› muhasebecileride olumsuz etkilemektedir.
* Müflteriler, finansal tablolardaki bilgileri iflletme faaliyetlerine göre de¤il
kendi istekleri do¤rultusunda düzenlemektedirler. Bu durum da muhasebenin
önemini azaltmakta, muhasebecinin misyonunu vergi idaresi ile müflterinin
iliflkilerini düzenleyen bir duruma getirmektedir.
* Müflteriler, mali konularda muhasebeciyle sürekli iliflki halinde olmamas›
nedeniyle sürekli hatalar yapmakta ve sonra bu hatalar›n telafisi mümkün olmamaktad›r. Bu da karfl›l›kl› sayg› ve güvene dayal› iliflkiyi zay›flatmaktad›r.
* Müflteriler karar alma süreçlerinde muhasebecilerin bilgilerinden faydalanmaktad›rlar.
* Bilgi ça¤›ndaki geliflmeler dikkate al›nd›¤›nda muhasebe mesle¤i; Vergi Usul
Kanunu, Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Türk Ticaret Kanununa göre kay›t tutmak ve mali tablolar› haz›rlamaktan öteye, iflletme içerisinde oluflan bilginin
yönetilmesi ve müflterilere de¤er yaratan konular› belirleme niteli¤ine sahip
olmal›d›r.
* Müflteriler muhasebe belgelerini ve bilgilerini gerekli zamanda muhasebecilere iletmemektedirler.
* Müflteriler, muhasebecilerin bilgilerinden yeteri düzeyde yararlanmad›¤›ndan
muhasebecilere ödeyecekleri ücretleri gününde eksiksiz olarak yapmamaktad›rlar.
Tahsilat, muhasebecilerin müflterileri ile yaflad›¤› önemli sorunlardan biridir.
* Muhasebecilerin riskleri yüksektir. Beklenilmeyen hatalar ve yanl›fll›klar
nedeniyle itibarlar›n› kaybetme ve büyük cezalar ödeme riski nedeniyle muhasebecilerin güvenceleri yetersizdir. Müflterilerinden ald›klar› ücret olmas› gerekenden azd›r ve emeklerinin karfl›l›¤› de¤ildir. Tafl›d›klar› riski karfl›lamamaktad›r. Muhasebeciler müflterilerine, finansman, yönetim, vergi konular›nda
dan›flmanl›k hizmeti vermektedirler. Ancak verilen bu yönetim dan›flmanl›¤›
hizmeti ücretlendirlememektedir
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3. Ba¤›ms›z Denetim fiirketleri ve YMM ile ‹lgili Yaflanan Sorunlar

3.1. Ba¤›ms›z Denetim flirketleri ile ilgili sorunlar ;
* Muhasebecilerin en önemli sorunlar›, küresel denetim firmalar›n›n uluslar
aras› güçlerini kullanarak oluflturduklar› denetim, dan›flmanl›k ve muhasebe
tekelidir.
* Muhasebecilerin müflterisi olan KOB‹ pazar›, küresel muhasebe firmalar›n›n
pazar› olmaya bafllam›flt›r.
* Muhasebecilerin yetifltirdikleri elemanlar büyük ücretlerle küresel firmalar›n
kadrolar›na geçmekte ve personele yap›lan yat›r›m bir anda tükenmektedir. Bu
tür transferler için önlem al›nmal›d›r.10
3.2. Yeminli Mali Müflavirler ile ‹lgili Sorunlar;
* Teyit ve karfl›t inceleme s›ras›nda belge ve bilgi istenirken tehditkar sorunlar
yaflanmaktad›r.
* Büyük YMM flirketlerinin tam tasdik yapt›¤› firmalara ayn› zamanda
muhasebe hizmetlerini de sunmas›na yönelik faaliyetleri etkinleflmektedir.
* Özel amaçl› raporlar›n büyük bir k›sm›n›n YMM'ler taraf›ndan düzenleniyor
olmas› durumu SMMM'lerin ifl sahalar›n›n daralmas›na neden olmaktad›r.
* YMM'lerin yaratt›klar› örgütsel sorunlar ve TÜRMOB'a bak›fl aç›lar›, ayr› birlik oluflturma talepleri mesleki kamuoyunu zay›flatmaktad›r..
* YMM'ler e- beyan için vergi dairelerinden flifre alabiliyor, 18 nolu tebli¤e göre
dan›flmanl›k sözleflmesi ile tam tasdik'e girmeyen müflterilerin muhasebelerini
ruhsats›z meslek elamanlar›na yapt›rarak beyannamelerini elektronik ortamda
göndermektedirler.
* YMM'ler ünvanlar› ile birlikte eski kamu görev ünvanlar›n› kullanarak imtiyazl› durumlar›yla rekabet ortam› yaratmaktad›rlar.

4. Muhasebecilerin Mesleki ve Di¤er Konularda Yaflad›klar› Sorunlar
* Muhasebe mesle¤inin ciddiyet, dikkat ve özveri gerektiriyor oluflu ile birlikte
günlük çal›flma sürelerinin de s›n›rs›zl›¤›, muhasebecilerin sa¤l›k yap›lar›n›
olumsuz etkilemektedir.
* Muhasebecilerin bir y›l boyunca yo¤un ve angaryal› ifl yükü ile çal›flmak
zorunda olmalar› ve özel hayatlar›na zaman ay›ramamalar› ifle motivasyon
aç›s›ndan önemli bir sorundur.
* Muhasebecilerin kendi aralar›nda ücret, reklam, etik gibi nedenlerle haks›z
rekabete girmesi müflterileri nezdinde meslek itibar›n› zedelemektedir.
10 TÜRKER, Mahsum, KAVUT Lerzan ; Küçük ve Orta Büyüklükteki Muhasebe Firmalar›
(SMPs) ve Sorunlar›
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* Muhasebecilerin çal›flma alanlar›na giren mevzuat›n genifl olmas› ve s›kl›kla
de¤iflmesi mevzuat takibini zorlaflt›rarak hata yapma olas›l›¤›n› artt›rmaktad›r.
* Muhasebeciler, ifl zorlu¤u ve yo¤unlu¤u nedeniyle personel devir h›z› yüksek
olmas›ndan dolay› ve ifle talep olmad›¤› için kalifiye personel ihtiyaçlar›n›
karfl›layamamaktad›rlar
* Ekonomik krizler nedeniyle daralan ifl alanlar› ve yeni ifl alanlar›n›n
yarat›lmamas›, ayn› zamanda mesleki faaliyetlerin maliyetlerinin artmas›
muhasebe firmalar›n›n yok olmalar›na neden olmaktad›r.
* Muhasebeciler mesleklerinde pazarlama tekniklerini kullanamad›klar› için
yeni müflterilere ulaflamamaktad›rlar.
* Muhasebeciler serbest meslek faaliyetinden dolay› vergi kanunlar›na göre
mesleki tüm harcamalar›n› faaliyet gideri olarak gösterememektedirler.
* Muhasebeciler yabanc› lisan bilgisinin yetersiz ve eksik olmas›ndan dolay›
yabanc› ortakl› firmalarla çal›flma olanaklar› bulamamaktad›rlar,

5. Teknolojik Geliflmeler, Uzmanlaflma ve E¤itim Konusunda Yaflanan Sorunlar
Her yönden kurumlar› etkisi alt›na alan Bilgi Teknolojilerindeki geliflmelerin
muhasebe mesle¤ini etkilememesi düflünülemez. Bilgi teknolojileri esas olarak
baflar›l› bir muhasebe bilgi sistemi kurmay› amaç edinmektedir.11
Muhasebeciler ço¤u sistemin tasarlanmas›nda, programlanmas›nda ve uygulamas›nda söz sahibidirler. Muhasebecilerin, para ile ölçülebilen ifllemlerin derlenmesinde, s›n›fland›r›lmas›nda, iflleme tabi tutulmas›nda ve bilgi fleklinde
raporlanmas›nda önemli miktarda beklentileri ve müdahaleleri vard›r. Ancak bu
do¤rultuda konu hakk›nda yeteri bilgi ve deneyime sahip olmalar› için kendilerini gelifltirmelidirler.
Teknolojik geliflmeler, muhasebecilerin mesleki faaliyetlerini önemli derecede
etkilemektedir. Faaliyetlerin tümü manuel ortamdan elektronik ortamda yap›l›r
duruma gelmifltir. Bu nedenle muhasebeciler büro donan›mlar›n› ve
yaz›l›mlar›n› teknolojik geliflmelere uygun hale getirmekte zorlanmaktad›rlar.
Teknolojik e¤itimleri alma konusunda ise ciddi maliyetlerle ve zaman s›k›nt›s›
ile karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.
Bilgi Teknolojisindeki geliflmeler, muhasebeciler için yeni ifl olanaklar› ortaya
koymaktad›r. Ancak bilgi sistemlerinin tasar›mlanmas› ve gelifltirilmesi, bilgi
sistemlerinin yönetilmesi ve kontrolü ve bilgi sistemlerinin de¤erlendirilmesi
faaliyetlerine kat›l›m, muhasebeciler için f›rsat olmaktan uzakt›r.
Muhasebeciler aç›s›ndan muhasebe e¤itiminde yeni yap›lanmaya gidilmesi
11 DEM‹R, Volkan; BAHADIR, O¤uzhan: Kurumsal Kaynak Planlamas› (ERP) Sistemlerinin
Maliyetlere ve ‹flletme Performans›na Etkileri, MÖDAV, Eylül 2006
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kaç›n›lmazd›r. Art›k muhasebeciler bu geliflmelere tepki vermek
durumundad›rlar. Muhasebeciler birbirinden önemli ölçüde farkl› özellik
gösteren iflletme ihtiyaçlar›na cevap vermek zorundad›rlar. Muhasebeciler
aç›s›ndan yaln›zca vergi hizmetlerinde de¤ifliklikler olmamakta, bu hizmetlere
ek olarak ticari ve ekonomik geliflmelere paralel yeni hizmetler de ortaya
ç›kmaktad›r. Bu nedenle gerekli e¤itimler al›narak hizmet alanlar›n›n
genifllemesine yönelik sorunlar giderilmelidir.
Ekonomik yaflamdaki h›zl› de¤iflim iflletmelerde maliyet, kalite, zamanl›l›k ve
yarat›c›l›k kavramlar›n›n ortaya ç›kmas›na ve önem kazanmas›na neden
olmufltur. Bu süreç do¤al olarak muhasebe tekni¤inin de geliflmesinin bir
nedenidir.
* Kay›t düzeni
* Finansal Tablolar
* Muhasebe ve Denetim Stadartlar›
* Türev ürünlerinin muhasebelefltirilmesi
gibi muhasebe tekni¤indeki bu geliflmeler, mesleki e¤itimin önemini ortaya
ç›karm›flt›r12.
Bu geliflmeler karfl›s›nda,
* Muhasebecilerin yabanc› dil kullan›m› yetersizdir. Bu konuda meslek örgütlerinin gelece¤e yönelik bir e¤itim planlama çal›flmas› yoktur.
* Muhasebeciler uluslararas› finansal raporlama standartlar› ve uluslararas›
denetim standartlar› konusunda yeterli deneyime sahip de¤ildirler.
* Türkiyenin Avrupa Birli¤i'ne üyeli¤i gündeminde vergi ve di¤er kanunlarda
yap›lan uyumlaflt›rma sürecinde yap›lan yasal düzenlemeler konusunda muhasebeciler yeteri kadar e¤itim alamamaktad›rlar.
* Art›k günümüzde muhasebe mesle¤i uzmanlaflmay› gerektiren bir meslek
olmufltur.
Uzmanlaflma;
* Vergi Dan›flmanl›¤›
* Yönetim Dan›flmanl›¤›
* Kurumsal Yönetim Aç›l›mlar›
* Ba¤›ms›z Denetim
* Di¤er ‹flletme Hizmetleri
* ‹ç Denetim Hizmetleri

12 USLU, Selçuk: Muhasebe Tekni¤inde Geliflmeler; XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi
Bildiriler Kitab›; 2002 ‹stanbul, s.61
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* Derecelendirme (Rating) Hizmetleri
* De¤erleme Hizmetleri
* Marka/Patent Hizmetleri
Mesle¤imiz aç›s›ndan önemli bir aç›l›md›r13. Bu aç›l›mlara yönelik meslekte
uzmanlaflma için çal›flman›n yap›lmas›nda geç kal›nm›flt›r.

VI. MUHASEBEC‹LER‹N VE MUHASEBE F‹RMALARININ
SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
* Maliye Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakal›¤› ve Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›na ba¤l› kurumlarda yap›lan ifl ve ifllemlerde uygulama birlikteli¤i
sa¤lanmal›d›r.
* Kamu kurumlar›na yap›lan bildirimler ve beyanlar elektronik ortamda tek
bildirge ve tek beyanname ile yap›lmal›d›r.
* Ruhsatl› muhasebecilerin d›fl›nda ilgililer (müflteriler, sorumlular ve mükellefler) ad›na yetkisiz ve uzman olmayan kiflilerin temsil yetkisi olmamal›d›r.
* Denetim elemanlar›n›n inceleme sonuçlar›n›n ve takdir komisyonu
kararlar›n›n büyük k›sm› yarg›da vergi idaresinin aleyhine sonuçlanmaktad›r.
Vergi yarg›s›n›n etkin çal›flmas› için denetim elemanlar›n›n ve vergi dairesi
yöneticilerinin çal›flmalar›nda performans de¤erlemesi yap›lmal›d›r.
* Vergi kanunlar›nda yap›lacak yeni düzenlemelerde, uygulamac›lar olarak
meslek örgütlerinin görüfl, öneri ve raporlar› dikkate al›nmal›d›r.
* Vergi kanunlar› uluslar aras› finansal raporlama standartlar›na uyumlu bir
flekilde haz›rlanmal›d›r. Vergi ile muhasebe standartlar› çeliflkisi giderilmelidir.
* SSK, ‹fl Kanunu, ‹flkur'a yap›lan bildirim yükümlülükleri tek bildirimle elektronik ortamda bir merkeze gönderilmeli kurumlar kendilerini ilgilendiren bilgileri bu merkezden almal›d›r.
* ‹dari para cezas› uygulamalar›nda piflmanl›k esaslar› uygulanmal›d›r.
* Ba¤kur uygulamalar›nda muhasebeciler müflterilerini her konuda temsil
etmelidirler.
* Sanayi ve Ticaret Bakanl›klar› ve Ticaret sicili taraf›ndan istenen muhasebeciler taraf›ndan düzenlenen özel amaçl› raporlar›n s›n›r› geniflletilmelidir.
* Muhasebe mesle¤i, çizgisel say› odakl› kültürden stratejik ve sonuç odakl› bir
kültüre dönüfltürülmelidir.
* Geleneksel ifl tan›mlar›ndan kurtulup rekabetçi, de¤er odakl› bilgi yönetimi ve
müflterilere de¤er yaratacak hizmetler üretilmeli ve pazarlanmal›d›r.
13 AKSOY, Tamer: Uluslararas› E¤ilimler, Geliflmeler ve Standartlar Ifl›¤›nda ‹ç Kontrol ve ‹ç
Kontrol Sistemine Bak›fl, 2. Türkiye Muhasebe Forumu, Mart 2007
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* Muhasebecilerin mevcut müflterilerinin, çal›flanlar›n›n ve piyasan›n mesle¤in
gelecekteki pozisyonunun kabul edilmesi sa¤lanmal› ve mevcut alg›lama biçimleri de¤ifltirilmelidir.
* Müflterilerin sosyal sorumlulu¤u, vergi ve muhasebenin önemini kavrama bilinci gelifltirilmelidir.
* Müflteriler, muhasebecilerin ürettikleri bilgilerden karar alma noktas›nda ileri
düzeyde yararlanmal› ve muhasebecilere hizmetleri karfl›l›¤›nda ücretlerini
zaman›nda ve eksiksiz ödeme kültürüne sahip olmal›d›r. Bu konuda da gerekli
yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
* Muhasebeciler küresel denetim flirketlerine karfl› rekabet etmeleri aç›s›ndan
meslek örgütleri ve devlet taraf›ndan e¤itim, yabanc› dil, teknolojik donan›m
boyutlar›yla desteklenmelidir.
* Yeminli Mali Müflavirlerle 3568 say›l› kanunun 2-A maddesinin (b),(c) alt
bentlerinde belirtilen konularda mesleki ortakl›klar kurulmal›d›r.
* Yeni Türk Ticaret Kanunu tasar›s›nda getirilen yeniliklere yönelik kurumsal
yap›lar oluflturulmal› meslekte uzmanlaflmaya do¤ru çal›flmalara h›z verilmelidir.
* Muhasebe mesle¤inin ciddiyet, dikkat ve özveri ile yap›lmas›, çal›flma alan›na
giren mevzuat›n genifl olmas› ve s›kl›kla de¤iflmesi mevzuat takibini
zorlaflt›rarak hata yapma olas›l›¤›n› art›rmaktad›r. Bu nedenle eknomik flartlarda
mali mesuliyet sigortas›n›n hayata geçmesi kaç›n›lmaz olmal›d›r.
* Muhasebecilerin kendi aralar›nda ücret, reklam, etik gibi nedenlerle haks›z
rekabete girmesi ifl kayb›n› yaratmakla birlikte vermifl olduklar› hizmetin kalitesiz ve ucuz olmas›na da neden olmufltur. TÜRMOB Genel Kurulunda kabul
edilen haks›z rekabet ve etik kurallar ile ilgili mesleki kararlar› biran önce
yay›nlanarak yürürlü¤e girmelidir.
* Muhasebecilerin bir y›l boyunca yo¤un ve angaryal› ifl yükü ile çal›flmak
zorunda olmalar› tatil yapmalar›na ve özel yaflamlar›na zaman ay›rmalar›na
engel olmaktad›r. Yürürlü¤e giren Mali Tatil yasas›na istenildi¤i flekilde olmasa
bile sahip ç›k›lmal› ve uygulamas›na destek verilmelidir.
* Muhasebeciler, mesleklerinde ça¤dafl anlay›flta pazarlama teknikleri kullanarak yeni müflterilere ulaflmal› ve uzmanlaflarak ifl alanlar›n› geniflletmelidirler.
* Bilgi teknolojisindeki geliflmeler, muhasebeciler için yeni ifl olanaklar› ortaya
koymaktad›r. Bilgi sistemlerin tasar›mlanmas› ve gelifltirilmesi, bilgi sistemlerinin yönetilmesi ve kontrolü faaliyetlerine kat›l›m muhasebeciler için yeni ifl
alanlar› ve f›rsat› olmal›d›r. Bu konuda üniversitelerde müfredatlar oluflmal› ve
meslek örgütleri ile beraber muhasebecilerin e¤itimine a¤›rl›k verilmelidir.
* Finansal Raporlama'da fayda-maliyet karfl›laflt›rmas› önemlidir. Bu nedenle
KOB‹'lerde Türkiye Finansal Raporlama Seti'nin oluflturulmas› bir an önce
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gerekmektedir. KOB‹'lerin genel sorumluluk sahibi olmayan kurulufllar
olmalar›, TFRS'lerin uygulanmas›nda kapsam›n daralt›lmas› uygulama
aç›s›ndan önemlidir.
* Muhasebecilik art›k global bir nitelik kazanm›flt›r. Bu nedenle muhasebe
örgütleri, "Global bir Muhasebe Mesle¤i" yaratmak için e¤itim faaliyetlerini
yo¤unlaflt›rmak zorundad›rlar. Bu konudaki temel rehber, IFAC taraf›ndan
yay›nlanan muhasebe e¤itim standartlar› ile muhasebe e¤itim rehberleridir. Bu
anlamda en büyük görev ve sorumluluk meslek örgütlerinindir. Bu nedenle,
özellikle IFAC taraf›ndan yay›nlanan ve yedincisi yürürlü¤e girmifl olan e¤itim
standartlar› ile denetçi e¤itimine iliflkin 8 no'lu standarda uyumlu olmak üzere,
o Mesle¤e girifl
o Yeterlilik
o Sürekli mesleki e¤itim
Sa¤layan düzenlemelerin, meslek örgütleri taraf›ndan üstlenilmesi gerekmektedir. 14

VII. SONUÇ
Dünyada muhasebe mesle¤inin önemi daha da artmakta ve muhasebecilerin
fonksiyonlar› h›zl› bir flekilde geliflmektedir. Ülkemizde de Muhasebe ve
dolay›s›yla Muhasebe Meslek Mensuplar›na verilen önemin artmas› amac›yla
günümüz iflletmelerinin ihtiyaç duydu¤u; yönetime araç olma, kamuyu ayd›nlatma, fleffaf, karfl›laflt›r›labilir, aç›k ve do¤ru bilgi aktar›m› gibi fonksiyonlar› da
muhasebecilerin üstlenmes› gerekmektedir.15
Günümüzde muhasebecilerin sunduklar› hizmetlerin bafl›nda, müflterilerinin
mali, idari ve SSK ile ilgili beyanlar›n›, bildirimlerini yapmak, iliflkilerini
düzenlemek, vergi için muhasebelerini ifllemek ve bilançolar›n› haz›rlamak yer
almaktad›r. Muhasebecilerin sunduklar› mevcut hizmetlerin kapsam›n›n
geniflletilmesi ile ilgili çözüm önerileri yukar›da belirtilmifltir.
Geliflmifl ve geliflmekte olan bütün ekonomilerde çok önemli roller üstlenen
KOB‹'lere hizmet sunulmas›nda, ayn› zamanda KOB‹'lerin sorunlar›n›n saptanmas›nda ve çözüm önerilerinin getirilmesinde Muhasebeci- KOB‹ iliflkisinden
yararlan›lmal›d›r.
Ekonomi aç›s›ndan çok büyük önem tafl›yan küçük ve orta ölçekli muhasebe firmalar›n›n ülke içersindeki üretim ve vergi alanlar›nda paylar›n›n artmas› için
kaynak ve e¤itim sa¤laman›n yan›s›ra varolan kaynaklar› ve verilen e¤itimleri
etkin ve verimli kullanabilmeleri çok önem tafl›maktad›r.
14 TÜRKER, Masum, Mesleki Muhasebe E¤itimi: Muhasebe Meslek Kuruluflunun Rolü ; Mart
2006 Viyana;
15 UZAY, fiaban :fiÜKRAN,G, Tanç,; Muhasebecilerin Sorunlar› ve Beklentileri ; Kayseri ve
Nevflehir ‹lleri Uygulamas› ; Muhasebe ve Finansman Dergisi, say› :22, 2004

265

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

Bu do¤rultuda Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe firmalar›n›n uzmanl›k ve
finansal dan›flmanl›k konular›ndaki bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ve bilgi
eksikliklerinin giderilerek yeni dan›flmanl›k ve yönetim muhasebesi tekniklerini kullanabilmelerinin sa¤lanmas› gerekmektedir. Böylece Küçük ve orta ölçekli muhasebe firmalar› k›sa ve uzun vadeli kaynaklar›n› en etkin bir flekilde kullanabilecek ve muhasebe dan›flmanl›¤› konusunda (yönetiminde) daha baflar›l›
bir düzeye ulaflabilecektir.
Muhasebe mesle¤inin uygulamadaki sorunlar› genel olarak özetlenecek olursa;
kay›td›fl›l›k nedeniyle muhasebede üretilen bilgilerin sadece vergi için kullan›l›r
olmas›, Kamu kurumlar› ile yaflanan sorunlar, bürokratik engeller ve meslek
gruplar› (muhasebecilerin kendi aralar›nda ve YMM ve Ba¤›ms›z Denetim
fiirketleri ile) aras›nda yaflanan sorunlar ve haks›z rekabet olarak s›ralanabilir.
Dünyadaki geliflmelerin Ülkemize ve Muhasebe mesle¤ine yans›mas›, muhasebecilerin mevcut ve gelecekteki geliflmeler karfl›s›nda kendilerini bugünden
haz›rlamalar›n› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Bu yönde yap›lmas› gereken e¤itim
çal›flmalar› ve teknolojik geliflmelere adaptasyon konusundaki yetersizlik,
mesleki aç›dan sorun olarak ortaya konmaktad›r. Bu yönde getirilen tüm çözüm
önerilerinin hayata geçirilebilmesi ve mesleki sorunlar›n çözümlenebilmesi
amac›yla, Muhasebeci'lerin meslek örgütlerinden, üniversitelerden ve devletten
beklentileri vard›r. Bu beklentilerin bir an önce karfl›lanmas› muhasebecilerin
gelece¤i aç›s›ndan son derece önem tafl›maktad›r.
Sonuç olarak ülkemizdeki muhasebe sistemini uygulamac›lar›n bak›fl aç›s›yla
de¤erlendirdi¤imiz zaman bir çok noktada yetersizliklerin oldu¤unu görüyoruz.
Özellikle firmalar›n sorunlar› aras›nda da yer alan mevzuat karmaflas›n›n bir an
önce çözülmesi gerekmektedir. Kan›m›zca muhasebe ve denetim konular›na
iliflkin düzenlemelerin birden fazla örgüt yerine bir çok ülkede oldu¤u gibi tek
bir meslek örgütü taraf›ndan yap›lmas› (TÜRMOB) hem meslek için hem de
ülke için daha yararl› olacakt›r.
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