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ÜLKEMİZDE MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNİN İŞLETMELERE 

KAZANDIRACAĞI REKABET AVANTAJI VE YMM BARİYERİ 

GİRİŞ 

Teknoloji ve bilişim teknolojinin çok hızlı değişimiyle dünyadaki ulusal sınırların 

kaldırıldığını üretilen bir mal ve hizmetin dünyanın heryerinde aniden çok hızlı bir 

şekilde ulaştığı bir dönemde işletmeler rekabet etme ve rekabet avantajları sağlama 

yönünde profesyonel meslek mensuplarınca yönetim ve karar mekanizmalarında yer 

almak zorundalar. 

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle ürün ve ürün prosedürleri, maliyet 

sistemleri, finansal analiz ve yorumlama kabiliyetine sahip finansal analiz ve finansal 

tablolar şeffaf ve güvenilir yapılara kavuşmak zorundadır. Teknolojinin ekosistemi 

kendine has yeni ürün, mal ve hizmetler, mesleklerin doğuşunu sağladı. Muhasebe 

sisteminde hak ve tahakkukların değerlendirme, ölçme biçimlerine yeni anlam kattı. 

Fiziksel olmayan mal ve hizmetlerin know how, yazılım, arge gibi yeni ürün biçiminin 

ortaya çıkışını, değer ve ölçü birimini doğru analiz edip muhasebe kayıt sisteminde ve 

maliye sistemlerinde reel değerlendirme becerisi olan firmaların rekabet avantajını 

sağlar. 

Çağımızda eskiden kalma sistemlerle denetimin stok sayımları, borç ve 

alacakların teyidi, hesapların teyidi vesaire doğrulamasından ziyade firmaların fiziksel 

görünmeyen değerleri gelecekte değer yaratan haklarını zayi ve doğru değerlendirme 

raporlama sorunlarıyla karşı karşıyadır firmalar. Bu sorunu gideren firmalar şüphesizki 

piyasada en büyük rekabet avantajı sağlar. 

Muhasebe sisteminde parasal ölçülebilir hakları fiziksel görünmeyen gelecekte 

doğacak hak ve alacakların doğru şekilde kayda alınmış maliyet unsurları maliyete 

sebep olmuş yönetsel eylemlerin veya yüksek maliyete sebep olmuş mal ve 

hizmetlerin, ürünlerin ömür ve süreç değişiklikleri doğru bir şekilde raporlama ve 

kayıt yapan firmalar rekabette avantaj sağlar. 

Çağımızda kararlar; üst karar kurullarında yer alan muhasebeciler işletmelerin 

doğru karar almada verilerin doğru analizinde doğru bir maliyet sistemiyle firmayı 

doğru yatırıma teşvik eder. Bağımsız denetim işlevinde geçen firmaların finansal 

kredilerin maliyetleri tedarikçi firmaların güvenle kredi açılmasına güven teşkiliyle 

firmalara rekabet avantaj sağlar. Ne yazıkki ülkemizde muhasebe ve denetim mesleği 

odası ve üst odası bulunmadığından sadece muhasebecilerin odası mevcut olup 

muhasebe sistemine katkısı olmayan YMM vesayetinden dolayı mesleki gelişmesinin 

önünde büyük engel teşkil edilmektedir. Firmalarımızın bu güzide iki mesleğin 

yeterince gelişmesinde Dünya ile rekabet edecek uzmanlaşmış bilgi ve becerilerinde 

yarar sağlayacağı rekabet avantajından mahrum bırakılmıştır. 
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     Ülkemizde muhasebe sistemi vergisel amaçla yapıldığından birçok işletmelerin 

ticari amaçtan ziyade vergisel açıdan muhasebe tutuluyor. Sistemde yeri olmayan 

YMM’lerin firmaların bağımsız denetilmesi önünde engel teşkil olduğundan ticari 

denetsel şeffaflığa güvenilirlik sağlama avantajından mahrum kalmıştır. 

          A-MUHASEBECİ (MALİMÜŞAVİR) 

          Muhasebeci denince bir elinde hesap makinası önünde bilgisayarı bi tarafta da 

evrakları tasnif ve kayıt eden kişi akla gelir. Oysa muhasbeci; muhasebe sisteminin 

oluşumunu kuran maddi ve maddi olmayan para bazında doğru kayıtla raporlama 

ve finansal analizle ürün maliyet ilişkisi, ürün fiyat ilişkisi, ürün rekabet ilişkisi, firma 

içi ve firma dışı ürün, hizmet performansı, rakiplere göre mukayese, yatırım 

piyasasına hangi mal ve hizmetle pıyasa giriş konusunda ve geleceğe yönelik firma 

stratejileri belirlemeye yönelik karar vericilere destek sağlayan meslektir.  

Bir başka tanımda: muhasebe firma içindeki insanların bilgiye dayalı olarak 

karar verebilmelerini sağlamak için finansal bilgileri ölçme, yorumlama ve paylaşma 

sürecidir. Birçok açıdan, muhasebe iş yaşamının temel taşıdır. Muhasebeciler, 

organizasyonun; pozisyonu ve faaliyetlerini teyit edecek ve karar vericilere yardımcı 

olacak şekilde finansal bilgileri toplar, kayıt eder, raporlar ve açıklar. 

Muhasebe tablolarının içerdiği finansman yatırımı ve faaliyetler gibi iş 

faliyetleri ele alınmaktadır. Muhasebe sürecini açıklamakta çift defter kayıt tutmayı 

tarif etmekte ve muhasebe eşitliğini, tanıtmaktadır. Finansal işlem ile ilgli bilgilere 

dayanan finansal tabloların geliştirmesi açıklanmaktadır. Bu tabloların yorumlanma 

yöntemleri ve bütçelemenin planlanması ve kontrol aşamasındaki önemi 

açıklanmaktadır. Yani güven sağlamaktadır. Uluslar arası işlem için ortak bir 

muhasebe kurallar setininin geliştirimesi ve ele alınması ile süreç sonlanır.1 

Muhasebe sistemi evrensel olup artık ulusal boyut dışında standart ve norma 

uygun olması gerekir. Bu alanda uzmanlaşmanın derinleşmeyi ve iş bölümünün 

boyutlarının ulusal sınırlar dışına taşması olarak tanımlayabilceğimiz küreselleşme, 

son ekonomik tarihi kapsamlı olarak kavrayabilmek için iyi bir kılavuzdur. Dünya 

çapında işlemleri yönetme ve risk alma kapasitesinin büyümesi, gerçek bir küresel 

ekonomi yaratmakta ve üretim giderek daha uluslar arası olmaktadır. Bir ülkede 

satışa hazır halde bulunan ürünlerin çoğu, birçok kıtadan gelen hammadde ve yedek 

parçaların birleştirilmesiyle yapılmaktadır.2Ürünün menşesi belli olmadığı gibi 

firmanın menşeleri de belli değildir. Her ulustan pay sahipleri söz konusu olabilir. 

Muhasebe standartları ulusal standartlardan ziyade uluslarası muhasebe 

standartlarına uygun olmalıdır.(UMS) Finansal raporlama uluslar arasi raporlama 

standartlara uygun olmak zorunda(UFRS) Çünkü şirketlerin paydaşları tek ulustan 

                                                           
1
 Boone & Kurtz, Çağdaş İşletme, edit. Azmi Yalçın, Nobel Yayınları, s. 

2
 Alan Greenpan, Türbülans Çağı, Boyner Yayınları, 2008 s.370 
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değil birçok ulustan söz konusudur. Birçok firmada çokuluslu firmalar şeklinde faaliyet 

göstermektedirler. 

1-MUHASEBE BİLGİLERİNİN KULLANICILARI 

            Yöneticiler, devletler, acentalar ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar; 

yöneticilerinin,  faaliyetlerinin alt kademedeki çalışanların nasıl etkilendiğini anlamına 

yardımcı olmak için birçok şirket yöneticileri ile hassas bilgilerin paylaşımında ve 

finansal tabloları nasıl anlayacakları ve kullanılacakları konusunda onlara öğretmek.3  

         Ülkelerin tahmini bütçelerini geçmiş bütçe performanslarından, kar amacı 

güden ve gütmeyen firma yöneticileri uluslar arası finans çevrelerinin, finans kredi 

sistem  kullanıcılarının   başvurduğu muhasebe bilgileridir. Finansal analiz yöneticileri 

yatırımcılar ve kredi veren kuruluşlar için işletmenin mali gücüne ilişkin önemli 

ipuçları verilmekte, yatırımcılar, hisse alım satım kararları, kredi veren kuruluşların ise 

finansal karar almada finansal analiz sonuçlarından yaralanmakla işletme yöneticileri 

de işletmenin mevcut durumu işletmenin  geçmiş performansı ve rakipleriyle  

karşılaştırarak işletme stratejileri  belirlemede bir  araç  olarak  kullanılmaktadır.4  

2-MUHASEBEDE MESLEKİ UZMANLAŞMA 

Muhasebeciler sahip olduğu uzmanlık bilgilerini serbestçe çalışıp kamu kurum ve 

kuruluşları bilgi sağladığı gibi kar amacı güden ve gütmeyen organizasyonlar içerisinde 

de çalışmaktadırlar. Dünyada genellikle muhasebe mesleğinin ilk önce serbest 

piyasada uzmanlaştıktan sonra başka alanlarda uzmanlaşmayı sağlarlar ya da mesleğe 

belli yıllarını vermiş uzmanlaşmış muhasebeciler denetim faaliyetlerine başlarlar. 

Buna göre  denetim mesleği dışında muhasebede  uzmanlığı olarak 3 gruba ayırıyoruz. 

1. Serbest Muhasebeci 

2. Adli Muhasebeci 

3. Yönetim Muhasebesi  

a)Serbest Muhasebeci 

Tüm dünya da olduğu gibi ekonomi, siyasal, hukuk ve işletme alanlarında 

lisans seviyesinde eğitim görmüş, bu eğitimlerin akıbetinde belli kurs ve stajlarla 

mesleki yeterlilik sınavları sonucunda mesleki sertifika alanların serbest piyasada özel 

kurum ve kuruluşlara muhasebe ve mali sigorta, denetim alanında isteğe bağlı hizmet 

sunarlar. Ülkemizde bu mesleğe girişi lisans seviyesinde mezun olmakla beraber belli 

bir sınav başarı koşuluyla mesleki staja başlama hakkı kazanırlar. Üç yıllık mesleki staj 

sonunda yeterlilik sınavıyla birlikte meslek sertifikasına sahip olurlar. Serbest 

muhasebeci(mali müşavir) piyasa da serbest çalıştıkları için birçok iş kolu ve 

                                                           
3
 Boone & Kurtz, a.g.e. , edit. Azmi Yalçın, Nobel Yayınları, s.500 

4
 John A. Pearcell, Richard B. Robinson. Çev. Mehmet Berce, 2015, s.173 
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sektörlerle muhattap olduklarından adeta eğitim araştırma hasteneleri gibi mesleki 

alanda uzmanlaşmayı sağlamaktadır. Genellikle dünya da bu meslek alanında beş 

yıllık mesleki tecrübesinden sonra adli ya da yönetim muhasebesine personel olarak 

istihdam ederler. Birçok gelişmiş ülke serbest piyasa da uzmanlaşmış on yıllık hizmet 

süresini doldurmuş meslek mensupları firmaların mali kamu idaresinin mali 

bürokrasisine istihdam edilmektedir. Ancak ülkemizde mesleki odanın bağımsız ve üst 

fedarasyonu(TÜRMOB) yönetimde meslek mensuplarının azınlıkta kalmasında 

kararlarda etkin olmayışından tamamen bürokraside emekli bürokratlar 

vesayetinde(YMM) ünvanlı meslek gruplarınca yönetilmektedir. Bu da mesleğin 

önemini ve faydasını iktisadi gelişmedeki etkinliği yok edilmektedir. Ayrıca mesleki 

eğitim standart gelişimi, faliyet alanın gelişimi ve anayasal demokratik amaç etkinliği 

yok edilmektedir. Ülkeyi beşeri yetişmiş insan gücü havuzu olarak görüp kamu ve özel 

kesimin yararlanması gereken maliyetsiz beşeri kaynak olarakta ülke hizmetindedir. 

Ancak bu güne kadar yararlanılmamıştır. 

 

b)Adli Muhasebe(Bilirkişi) 

Adli muhasebe yasal denetim için hazırlanan muhasebe işlemidir. Adli 

muhasebeciler gerçek durumun tespit edilmesinde organizasyonun muhasebe 

sistemini detaylı bir şekilde araştırırken şüpheci bir yaklaşım takınırlar. Eğer bir olay 

mahkemeye intikal ederse onlar uzman tanık olarak kabul edilirler. Bu meslek, 

sertifikalı dolandırıcılık denetçisi ve sertifikalı adli muhasebe olarak belge almakla 

birlikte muhasebe alanında lisans derece de ve smmm belgesi almış olması 

gerekmektedir. 

Enerji devi Enron şirketi çöktüğü zaman, adli muhasebe araştırmaları şirket 

yöneticilerinin birkaç yıl için şirketin kazancını çoğaltan ve böylece hisse senetleri 

fiyatlarını artan, yanlış finansal tabloları yayınladıklarını ortaya çıkardı. Bu finansal 

tabloların kazanç beklentilerini karşılayan sürekli karlılık olduğu güllük gülistanlık bir 

şirket durumu ortaya koymaktaydılar. Gerçek ise Ennon şirketinin yatırımları kötü 

durumdaydı ve şirket kar etmiyordu. Aslında şirket zarar ediyor gerçeği ortaya 

çıkmaya başlamasıyla ve hisse senetleri fiyatları düşmüştür. Bu olay uzmanlaşmış adli 

muhasebeyle dolandırıcılığı ortaya çıkartarak firmanın yöneticilerinin dolandırıcılık 

suçundan yargılanmasını piyasa da hileli işlemlerin önüne geçmiştir. 

Ülkemizde adli muhasebe alanında uzmanlaşmış bir meslek hizmet kolu olarak 

bulunmamaktadır. Bunun nedeni yine mesleğin örgütsel üst çatısının meslek 

mensuplarınca yönetilmemesi, bürokrasi vesayetiyle bu alanda meslek teşkili 

engellemesine rağmen adli ve idari yargımızın bilirkişilik yani bilirkişilik müessesesini 

akademik çevresinde ve üst çatı grubu YMM ünvanlı meslek grubundan 

yararlanmıştır. Oysa bu meslekte uzmanlık alanı serbest muhasebeci ve üniversitedeki 
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akademisyenlerdir. Dolasıyla YMM ünvanlı meslek grubununda bu mesleğin 

gelişiminede engel söz konusudur. Hileli dolandırıcılık alanında mahkemelerimize 

yardımcı olacak bu meslek taşlarının kendi menfaat ve çıkarları ülkenin adalet 

sistemine,  adil işlemin yardimci olma hususundaki mesleki gelişimi yönünde mesleki 

örgütsel yapıları bulunmamaktadır.  Mesleğin yasal amaç açısından menfaatlerini   

korumaktan mesleki örgütten yoksun olduklarında  bu yönde uzmanlaşma sertifikası 

bulunmamaktadır. Ancak adli ve idari yargımız meslek mensuplarından bilirkişilik 

başvuruları kabul edilmektedir. 

 

c)Yönetim Muhasebesi 

Serbest muhasebe firması yerine bir şirket tarafından çalıştırılan 

muhasebeciler yönetim muhasebecileri olarak adlandırılır. Bu kişiler işlemleri tahlil 

eder, kayıt eder ve firma yönetiminin kararlarda kullanıldığı finansal tabloları 

hazırlar. Yönetim muhasebecileri yöneticilerin firmaya daha verimli ve karlı 

yönetebilmeleri için zamanında önemli doğru ve özet bilgileri sağlarlar. Finansal 

tabloların hazırlanmaya ilave olarak bir yönetim muhasebecisi bu tabloların 

açıklanmasında da büyük rol oynar. Bir yönetim muhasebecisi birçok önemli soruya 

cevap olarak bilgi sağlamaktadır. 5 

 Şirket nereye gidiyor? 

 Hangi fırsatlar şirketi bekliyor? 

 Bazı durumlarda şirket fazla risk almaya maruz bırakılabilirmi? 

 Firmanın bilgi sistemi bütün yönetim kademelerine detaylı ve zamanında bilgi 

sağlıyor mu? 

Yönetim muhasebecileri sıksık muhasebenin farklı konuları üzerinde 

uzmanlaşmaktadır. Dolayısıyla firmaların doğru reel yönetimini sağlamaya en büyük 

destekleyicileridir.  

Ülkemizde başarılı firmalar serbest olarak faaliyet gösteren serbest 

muhasebeci mali müşavir ünvanını beş yıllık veya on yıllık tecrübeden sonra aldıkları 

görülmeltedir. Bu tür firmaların daha çok başarılı olduğu görülmektedir.  Ancak 3568 

sayılı kanun ve vergi usul kanunundaki mükerrer 227. maddesinin YMM ünvanlı 

emekli bürokratlara bir imtiyaz alanı olarak anayasaya ve yasalara aykırı tasdik adı 

altında YMM raporlarının istenmesi ve kabulu nedeniyle müteşebbüslerin ticaret 

kanunları kapsamında reel piyasa gerçekleri, şeffaf maliyet ve raporlama sisteminden 

ziyade vergisel mantığıyla YMM meslek mensupları istihdam edilmektedir. Bu da 

firmaların dünya standartlarına uygun reel maliyet gerçekleri ortaya çıkartmış bir 

muhasebe sisteminden yoksun kalırlar.  

                                                           
5
 Boone & Kurtz, a.g.e. , edit. Azmi Yalçın, Nobel Yayınları, s. 
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Kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kurumlarının mali işlerinde serbest 

muhasebeci olarak faaliyet gösteren meslekte uzmanlaşmış muhasebecilerin yönetsel 

olarak istihdam edilmektedir. Ancak ülkemizde kamu mali idaresinde kamu kurum ve 

kuruluşlarına lisans seviyesinde eğitim görmüş 23, 24 yaş gruplarında istihdam ederek 

kamu bünyesinde  tek taraflı kamu tecrübesi uzmanlığı sağlayarak 45 50 yaşlarında 

serbest piyasada kamu da edindiği tecrübeyi kendi nam ve hesaplarıyla faaliyet 

göstermeye başlarlar. Dolayısıyla bu istihdam politikası kamuya yüksek maliyet 

getirmekle beraber kamu da edinilen tecrübe kamu yararına kullanmadan kamudan 

ayrılması adeta entelektüel bir sermaye kaybı olarak düşünülebilir. 

 

3-MUHASEBENİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI 

Yaşayan bir canlı olarak işletmenin yaşamını devam ettirdiği ortama ayak 

uydurabilmesi için o ortamın koşullarını devamlı olarak tanıması gerekmektedir. 

Bundan sonra da elde ettiği veya edeceği kaynakları nasıl deeğerlendireceğini 

kesinlikle saptaması amaçlarının gerçekleştireceği faaliyet alanlarının araması, yeni 

ürün pazar kombinasyonuna uygun bir biçimde seçmesi gerekecektir.6 Şu halde 

piyasaya sunulacak ürünlerin maliyet fiyat karşılaşması, rakiplerin maliyet fiyat 

karşılaşması, muhasebe maliyet verilerinden yararlanarak rekabette avantajlı olduğu 

ürün ve ürün grupları dezavantajli olduğu ürünleri piyasa performansına göre karar 

alıcılarına destek olmak, piyasa rekabetindeki kuvvetli ve zayıf yönlerini muhasebe 

mali verileriyle belirleyerek üstün olduğu yönleriyle rekabet etmeyi sağlamaktır.   

Piyasa girişinde hangi mal ve hizmetin hangi rekabet ortamında göstereceği 

performansı ve bu piyasada tutunabilmesi için gerekli mali gücün yeterliliği muhasebe 

bilgisinden yararlanır.  

Finansal analiz, işletme kararlarının alınması sürecinde oldukça kullanışlı 

olmasına rağmen bir takım eksikliklere sahiptir. Finansal teknik analizi olan rasyo 

analiz temelde işletmenin geçmiş performasına yönelik veriler sağlar. Esasında 

işletmenin geçmişinde performans için önemli bir bilgi olmasına rağmen işletmenin 

geleceğe yönelik istikametini belirlemeye yeterli değerdir. Buna ilaveten işletme için 

yeterli bilgiler, muhasebe mevzuatının el verdği kapsamda ve mevcut prosedürler 

kapsamında elde edilebilir. Finansal analiz yöntemlerinin mali tablolarda genellikle 

likit,  kaldıraç, karlılık, kaynak kullanım verimliliği ve fon akım analizi gibi, faaliyet 

rasyoları gibi analizlerle firmanın verileri bir başka firmayla mukayese edilir. Burada 

muhasebe bilgisinin etkin, verimli ve doğru kullanılması avantaj sağlamaktadır.  

 

                                                           
6
 Erol Eren, Çağdaş Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları, Beta Yayıcılık, 2002.  
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3.1-FİNANSMAN VE MUHASEBE İŞLEVİYLE İLGİLİ STRATEJİLER 

Yöneticiler ve strateji amaçları stratejisi ne olursa olsun, finansal analiz 

yapılmadan ve olanakları araştırmadan onları hazırlamak ve uygulamak mümkün 

değildir. İşletmelerde etkili bir finansman yönetiminin üç önemli amacı 

bulunmaktadır.7 

Etkili bir finansal yönetimin ilk koşulu, çok iyi bir stratejik planın bulunmasıdır. 

Böyle bir plan işlevsel finansman bölümünün görev sorumluluk alanı dahilinde 

olmasına rağmen, üst yönetim düzeyinde bulunan yönetici ve stratejisyenlerin de bu 

konuda sorumlulukları bulunmaktadır. Çünkü finansal kaynakların ve harcamaların 

analizi yapmadan stratejik kararlar uygulanması mümkün değildir. 

 

    Finansal Yönetim Araçları 

1.Doğal varlıklara sahip olmak ve durumu sürdürmek için öz varlık, borç ve sermaye 

temin etmek. 

2. Vadesi gelen borçaların ödemesini sağlamak. Yeterli nakit akımını zamanında temin 

etmek. 

3. İşletmenin büyüme ve gelişmesini sağlamak için sağlıklı ve uygun finansman 

sağlamak.  

Onun için stratejik kararların, karar ve tercihleri aşağıda yazılı şekilde muhasebe bilgi 

işlevi vasıtasıyla analiz edilir. 

  İşletmenin yatırım finansman tercihler analizi 

 Ana stratejik kararları, gelecekteki sonuçları tahmin etme 

 Alternatifler arasında seçim yapmak 

 Sonuçlar ile başlangıçta saptanmış amaçları kıyaslama yoluyla performans 

ölçmesi. 

Tüm finansal stratejilerde üç unsur yer almaktadır. 

1. Girdiler işletmenin cari finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu, nakit akım 

tablosu) gelecekle ilgili( tahminler, satışlar, faiz maliyetleri) oluşmaktadır. 
2. Model yöneticilerin kar, yatırım ve finansmanı geliştirdikleri hesaplamaların 

eşitliklerin bütünüdür. Çok sık kullanılan model satış yüzdesi modeli, bu model 

                                                           
7
 Hayri Ülgen, S. Kadir Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetimi, Literatür yayınları, 2004, s.299 
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ilgili gelecek yer ile ilgili satışların tahmin edilmesi ve maliyetlerin de satışların 

sabit bir yüzdesi olarak gerçekleşecegi düşününce hesaplar yapılır. 
3. Çıktılar, işletmenin gelecekle ilgili tahminler(finansal tabloları, bilanço gelir 

tablosu, nakit akış tablosu) bunlardan hesaplanan finansal oranlar. 
 

 

Girdiler                                              Model                                        Çıktılar 

Bilanço                                           Yatırım                                                Gelecekle ilgili  

Gelir Tablosu                               Finansman                                          performans tablosu 

Nakit akış tablosu                      Geliştirilen hesaplamalar                 Gelecekle ilgili 

Satış, faiz hakkında tahmin       ve eşitlikler                                          finansal oranlar 

Tüm bu veriler ışığında bir işletmenin belirlenecek stratejileri başarı veya başarısızlığı 
doğru raporlanmış, doğru analiz yapılmış bilgiler yardımıyla yapılmaktadır. Bu veriler 
olmadan hiçbir strateji belirleme imkânı söz konusu değildir. 

 

3.2-ÜRETİM VE MUHASEBE İŞLEVİYLE İLGİLİ STRATEJİLER 

Üretim sürecinin planlanması en iyi yerleşim düzeninin belirlenmesinden 

sonra bir işletmenin üretim yönetimi üretim planları uygulamaya başlar. Bu 

faaliyetler8 

1. Bileşenleri üretmeye, satın almaya veya kullanmaya karar verilmesi 

2. Malzemeler için en iyi tedarikçiyi seçmek 

3. Elde fazla olmamak kaydıyla yeteri miktarda stok bulundurmak. 

Tüm bu kurallar birer muhasebe maliyet bilgi işlemi sonucu karar vericilere 

karar vermesinde yardımcı olur. Üretim yönetimi girdiler, çıktılar haline dönüşerek 

mal ve hizmet yaratarak tüm karar faaliyetlerinin bütününü kapsamaktadır. İşletme 

açısından üretim her türlü mal ve hizmetin yaratılmasını oluşturmaktadır. Dolasıyla 

üretim işlevi sadece fiziksel bir varlık üzerinde yapılan bir değişiklik ötesinde yatar. 

Sağlanan değer kazandıran, fiziksel (mal) veya fiziksel olmayan(hizmet) ürünlerin 

yaratılması olarak tanımlanmaktadır. Mal üretimi bir imalat hat sonucudur. Çünkü 

fiziksel bir madde başka girdiler sonucu yarar sağlar. Farklı bir fiziksel maddeye 

dönüşmektir. Hizmet üretimi ise bir imalat sonucu değildir. Ortada bir fiziksel mal 

yoktur. Ona yarar sağlayan bir faaliyet vardır. Hizmet üretimde faaliyetin 

yapılmasında kullanılan girdiler vardır ancak ortaya çıkan yarar elle tutulmaz, stok 
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 Boone & Kurtz, a.g.e., edit. Azmi Yalçın, Nobel Yayınları, s.389 
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edilemez, saklanamaz, üretidildiği anda tüketilme özelliği var.9 Tüm üretim mal ve 

hizmetler kombinasyonun da hangi ürün veya hizmetin maliyetli olduğu hangi ürün ve 

hizmetin karlılığı ölçülmesi veya hangi müşterinin siparişlerinin maliyetli olduğu 

konularda karar alıcılar muhasebe işlevinde yararlanırlar. 

Ürün performans hayat yaşam süresi, teknolojik değişim pazarda tutunması, 

rakip firmaların durumu, rakip firmaların muhasebe verileriyle karşılaştırma yapılması 

bilgileri muhasebe işlevinden yararlanarak karar alıcıların rekabet avantajı sağlar 

şekilde karar almasına yardımcı olurlar. Ürün ve hizmetlerin hakkında piyasa bilgi geri 

döngüsüyle verilen üretim dizaynı ürün yenilemesi maliyetleri rekabet edilebilir 

durumu muhasebe bilgi işlem vasısatısıyla karar alıcıları destekler.  

3.3-TEKNOLOJİK DEĞİŞİM, YENİLİK RİSKİ VE MUHASEBE ETKİSİ 

Teknolojik belirsizlik başarının en belirleyici unsurlarından biride olsa, sadece 

çalışma ya da çalışmama sorunu değildir. Gerçekten sorun, nadiren bu kadar basit 

düzeye indirgenir. Sorun genellikle çeşitli çalışma koşullarından ve maliyetlerde 

performans standartlarının mertebesi olarak algılanmaktadır. Belirsizlikler ise 

geliştirme, üretme ve operasyon maliyetini artırmadan yeniliğin ne ölçüde çeşitli 

teknolojik kıriterleri karşıladığı sorunuda yatmaktadır. Her bir üretim sektörün ve 

üretim teknikleri için farklı prosedürler işler. Teknoloji yeniliğe bağlı risk sigorta 

edilebilir nitelikteki normal risklerden farklıdır. Ölçülebilir belirsizlikler ya da bilinen 

anlamıyla risk ile ölçülmeyen belirsizlikler ya da gerçek belirsizlikler farklı kabul 

etmektir. Genellikle teknolojik yenilikler risk ölçümü kapsamına girilmeyen risklerdir.  

Proje tahmin teknikleri ve güvenebilirlikler şimdi firma içinde bir yenilik 

projenin yürürlüğe koyup koymama konusunda karar verecek olanlar karşılarına 

çıkacak sorunlar esas alındığında karar vericiler esas olarak aşağıda üç parametreyi 

tahmin etmek için seçme tekniği mi yoksa sezgisel tahminlerle hareket edecekler. 

1- Yapacağı yeniliğin esas olası geliştirme üretim pazarlama maliyeti ve bu 

harcalamaları yaklaşık gerçekleşeceği zamanlar. 

2-  Yeniliğin satış ya da kullanımı sonucunda ortaya çıkması beklenen gelirler; akım 

miktarı ve zamanları 

3- Teknoloji ve ticari başarı olasılığı karar vericiler ideal olarak, gelecekteki 

harcamalar ve gelirlerle ilgili tam bir nakit akım tablosuna sahip olmak 

isteyecektir.  Geliştirme maliyetleri ve daha sonraki piyasa çıkış maliyetleriyle ilgili 

tahminler olası karları görebilmesi için gereklidir. 

Firmalar teknolojik başarı olasılığı ve gerçekleştirme maliyetlerinin hassas bir 

biçimde tahmin edilmesi piyasa başarısı olasılığının ya da ürün satış gelirinin tahmin 

edilmesinin kolay olduğunu ortaya çıkarır. Bunun nedenini şöyle izah ederiz. 
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1- Piyasaya girme süreci ve satışların uzun bir sürede gerçekleştirmektedir. 

2- Yeniliğin satış ya da kullanım sonucunda ortaya çıkması beklenen gelir akımının 

miktarı ve zamanlaması.  

3- Teknoloji ve ticari başarı olasılığı.  

Firma teknoloji yatırımını ve yeniliğini yaparken yukarıda saydığımız 3 olasılık 

tahminlerini devamlı reel olarak düşünmek ve hesaplamak zorundadır. Karar vericiler, 

ideal olarak, gelecekteki harcamalar ve gelirlerle ilgili tam bir nakit akım tablosuna 

sahip olmak isteyecektir. Geliştirme maliyetleri ve daha sonraki piyasaya çıkış 

maliyetleriyle ilgili tahminler, olası karları görebilmek için gereklidir; ancak, uçak 

geliştirme projelerinden edinilen deneyimlerden bildiğimiz gibi, bu tahminler çok kez 

aşırı yanlış olabilmektedir. Tahmin yöntemleri konusunda bazı düzeltmeler yapılabilir; 

hem sivil hem askeri projelerde bu düzeltmeler için büyük çabalar 

gösterilmektedir.10Her teknoloji geliştirme de tahmin edilen olayların temelini 

oluşturan yapılarla ilgili bilgi sağlamaya odaklanmayan herhangi bir tahmin tekniği 

iyileştirilmesinin, tahmini geliştirme olasılığa yoktur.11 

B-DENETİM 

İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddaları önceden saptanmış, ölçütlerle 

tarafsızca kanıt toplama ve kanıt değerlendirmeyle başlayan bir süreçle sonuçları 

ilgililere bildirmekle biten bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Denetimin finansal 

tabloların doğruluğu ve güvenilirliği sağlamayı amaçladığı gibi faaliyetlerin 

belirlenen amaç ve hedeflere yönelik çizilen sınırlar dâhilinde ulaşıp ulaşmadığı 

belirlenen ölçüler çerçevesinde yönetip yönetmediğinide amaçlar ve işletmeler 

ilgilileri kamuoyu nezdinde aydınlatır. 

Muhasebe denetiminin işletme yönetim açısından tanım. Spk.’nın bağımsız 

denetim standartları tebliğin de denetimin amacı:  finansal tabloların, finansal 

raporların standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumu ve faliyet 

sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip 

göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktadır.12 

Denetimin temel amacı yapılan faaliyetlerin sunulan finansal tabloların doğru ve 

güvenilirliğini teyidini sağlamaktır. Güvenilirliğin en önemli faktörüde kamu nezdinde 

güvenilir olmaktır.  Toplumun ekonomik büyümesi, iktisadi yaşamın gelişip 

karmaşıklaşması güvenilir bilgi elde etme gereksimini daha da arttırmaktadır. Her 

toplumda alınacak iktisadi kararlar doğrudan doğruya karar işlemi sırasında elde 

bulunan geçerli bilgiye dayanır.13 İktisadi gelişmenin sanayinin gelişip büyümesinin 

tasarrufların üretime dönüşmesini temel vazgeçilmez tek koşulu denetim 

                                                           
10

 Chris Freeman Luc Soete, Yenilik İktisadı, çev: Ergun Türkcan, Tübitak Yayınları, s.282. 
11

 Frederick Betz, Teknolojik Yenilik Yönetimi, çev: Pınar Güran, Tubitak y.2010.s.175 
12

  Hasan Kaval, muhasebe Denetimi, Gazi Kitapevi, 2008, s.5 
13

  Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitabevi, 2010. S.3-4. 
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güvenirliğidir. Muhasebe kuralarına sıkı bir şekilde uyan şirketlerin bile, eğer 

evrakları bir şirketin esas ekonomik durumunu yansıtmıyorsa menkul değerler 

dolandırıcılığından suçlanabileceklerine dair uyarılır. Güvence belgesi veren 

denetçilerin bir şirketin mali beyanlarının mali performanslarını dürüstçe 

yansıttığını onaylanması gerekir.14
Güvencede yoksun belge itibari değer kıymeti düşük 

değerden kalktığı  gibi yasal bir suç unsuru da ihtiva eder. 

Muhasebe denetimi bir işletmenin mali tabloların veya kamuya açıklanacak 

diğer bilgilerinin mali tablo düzenleme ve raporlama standartlarına uygunluğu 

hususunda makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetimi kanıtların 

elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm 

bağımsız teknikleri uygulaması ve değerlendirerek rapora bağlamasıdır.15 

1-Bağımsız Denetimin Sağladığı Avantajlar 

Bağımsız denetim sosyal ve ekonomik alanda birçok yarar sağlamaktadır. 

Adeta ekonominin gelişimini ve finansal piyasaların işlevliğinin motor görevini 

yapmaktadır. Piyasanın olması sağlayan işlevliğini genişleten o piyasada güven verici 

olan bağımsız denetimden geçmiş denetim güvencesi veren denetim raporlarıdır. 

Denetim raporlarının güvenirliliğini sağlayan ülkemizde 660 sayılı khk. ile kurulan 

kamu gözetim kurumudur. Kamu gözetim kurumu uluslar arası belirlenen finansman 

raporlama standartlarına uygun, güvenilir, bağımsız denetçi raporların sunulmasını 

sağlamakta oluşacak şüphe ve çekincelerini bertaraf etmek sağlıklı işleyen bir piyasa 

ekonomi sistemine dönüştürmektedir. Ekonomik sistemler doğal sistemler değildir. 

Ekonomi, mevzuat ya da buluş ve yeniliğin evrimsel bir sureciyle yaratılmış toplumsal 

bir organizasyondur.16 Mevzuat hataları olumsuzlaştırmayı etki eden en önemli 

unsurdur. İktisat politikaları ekonomiyi her yönüyle evrilebilinir, gelişmesinin ve 

daralmasının temel etkenidir.   

Bağımsız denetimin uygulama hayatında sağladığı yararlar şunlardır:17 

a)Denetlenen İşletmelere Sağlanan Yararlar 

 

1- Bağımsız denetim de geçirilmiş finansal tabloların güvenirliği arttırır. 

2- İşletme yönetiminin ve işletme çalışanlarının sahte ve hileli işlemler yapma 

teveccühünü askariye indirir, yok etmeyi amaçlar. 

3- Denetlenmiş finansal tablolar resmi kurumlara sunulan finansal rapor ve vergi 

beyannamelerine temel oluşturduklarından, bu bildirimlerin güvenirliliğin 
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 Frederick Betz, Teknolojik Yenilik Yönetimi, çev: Pınar Güran, Tubitak y.2010.s.380 
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  Hasan Kaval, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitapevi, 2008, s.10 
16

 Hynan P. Minsky, İstikrarsiz Bir Ekonominin İstikrari, çev. Oğuz Esen, Efil Yayınevi, 2013,  sy.7 
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 Ersin Güredin, a.g.e. s.25. 
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arttırılmış ve böylece devletin vergi alacağının doğru hesaplanması ve intikaline 

sağlandığında vergisel incelemede vergisel  riskleri ortadan kaldırır. 

4- Denetlenmiş finansal tabloları kredi olanaklarının genişletmesini ve kredi risk 

maliyeti düşürmesiyle daha ucuz kredi olanağı sağlar. 

5- Bağımsız denetim denetlediği işletmenin muhasebe kayıtlarındaki maddi hataları 

ortaya çıkarır ve bu sayede gelirlerin ve giderlerin doğru olarak gösterebilmesine 

yardımcı olur. Muhasebe kayıt disiplini ve iş kontrolünün sağlanmasını teşvik 

eder. 

6- Bağımsız denetim holding kuruluşlarında işletme politika ve yordamlarına tüm 

topluluk içinde uyulduğu konusunda bilgi güvence verir. 

 

b)İş Hayatının Diğer Üyelerine Sağladığı Yararlar 

1- Denetlenmiş tablolar kredi veren kurumlarla kredi verme ile ilgili kararlarında 

yardımcı olurlar. 

2- Denetlenmiş finansal tablolar iş verene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal 

yardım pazarlığında nesnel bilgiler sağlar. 

3- Denetlenmiş finansal tablolar hali hazırda ve gelecekte küçük tasarruf sahibi 

yatırımlarına yatırım kararlarına ışık tutar. 

4- Bir işyerinin satılması alınması ya da başka bir işyeriyle birleşmesi halinde alıcı ve 

satıcı tarafından güvenilir nesnel bilgi sağlar. 

5- Denetlenmiş finansal tablolar işletme ile ilgili taraflara özellikle işletme ile iş ilişkisi 

olan müşterilere tedarikçilere denetlenen işletmenin karlılığı, faaliyetlerin 

verimliliği ve finansal yapısının durumu halinde güvenilir bilgi sağlar. Finansal 

tabloların güvenirliği tedarikçi firmalar tarafından kredili mal ve hizmet satımı 

güvenirliği gibi uygun finansal destek alarakta işlevi görür. 

c)Kamu Kuruluşları Açısından Sağlanan Yararlar 

1-Denetlenmiş finansal tablolara dayanarak hazırlanmış vergi beyannamelerine ve 

mali raporlara güvenin artmasını sağlar ayrıca kamu idaresiyle işletme arasında 

ihtilafların oluşmasını minimize eder. Vergi dairesiyle mükellef ihtilafları azaltır. 

2-Kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ait finansal tabloların bağımsız 

denetcilerce denetlenmesi halinde resmi kurum ve kuruluşların yapacaklarını denetim 

kapsamını daraltır. Kamu tarafında ayrıca denetlemesine gerek kalmaz. 

3-Denetlenmiş finansal tablolar borçluluk ve iflas hallerinde tablolar vekalet ve 

ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve güvenilir bilgi 

sağlar. 
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C-MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNİN GELİŞİMİNDE YMM ENGELİ 

İşletmelerde maliyetleri kontrol etsinler diye değil, zenginlik yaratsınlar diye 

yatırım yaparlar ne varki bu açık gerçek geleneksel ölçümde yansımasını bulamaz. 1. 

sınıf muhasebe öğrencilerine bilançoların işletmenin satış değerini yansıttığı ve 

yatrımcılara olası en kötü duruma ilişkin bilgi sunduğu öğretilir.18 Ne varki ülkemizde 

üniversitelerde öğretilen öğretilerden ziyade bürokrasinin yönlendirdiği yönelmeye 

göre muhasebe tutulur. Yeni ticaret kanunlarımızdan ziyade vergisel amaca yönelik 

bir muhasebe amaçlandırılmaktadır. 

Sanayi teknolojiyi ve iktisadi gelişime muhasebe ve denetim mesleğiyle 

ayrılmaz bir ikili olarak paralel gelişir biri, bir diğerinin gelişimine öncülük ve katkı 

sağlar. Muhasebe ve denetim mesleği gelişmediği bir ülkede sanayinin ve ekonominin 

gelişinden söz edilemez. Bir ülkede serbest piyasa borsası oluşumunun temel motoru 

muhasebe ve denetimdir. 

Dünyada muhasebe mesleği 1700’li yıllarda resmi işlevliğine kavuşurken 

ülkemizde ancak 1989 yılında 3568 sayılı yasayla yasal statüsüne kavuşmuş, bu 

kavuşmada mesleksel örgütlenmesi engellenmiş, mesleğin ekonomik ve iktisadi 

hayatttaki gelişim etkisini azaltmış. YMM bürokrasi vesayetiyle vergisel amaca yönelik 

denetim mesleğinden yoksun bir işlev icra ederler. Vergisel amaca yönelik bir 

muhasebe işlevine yönelik çaba içerisine girmiştir.  

Kapsayıcı ekonomik ve sosyal kurumlar kendiliğinden ortaya çıkmazlar. 

Genellikle ekonomik gelişme ve sosyal değişime direnen elitler ile onların ekonomik 

ve siyasal güçlerini sınırlamak isteyenler arasındaki ciddi bir mücadelenin 

ürünüdürler. Kapsayıcı kurumlar bir dizi etkenin elit kesimin iktidarını zayıflatıp 

rakiplerini güçlendirdiği ve çoğulcu bir toplumun inşası için teşvik yarattığı kritik 

dönemeçlerde ortaya çıkarlar.19 Türkiye ekonomisinin dışa açılımıyla özel sektörün 

sanayi gelişimiyle beraber ulusal muhasebe kayıt sistemi kapalı ekonomik sistemden 

farklı yeni bir muhasebe sistemi oluşturmasına ihtiyaç duyuldu. Profesyonel 

muhasebe mesleğinin kurulmasına yönelik zamanın iktidarı tarafından o günkü 

bürokrasiyle mücadele edilerek ancak 3568 sayılı yasa ile muhasebe mesleğinin yasal 

statüsünü kurdu. Ancak bürokratik elit kesiminin çok direnmesine karşılık dünya da 

hiç eşi ve benzeri olmayan YMM ünvanı ile yasa içerisinde bir meslek ihdas edildi. 

Mesleğin üst kurum örgütlenmesi tamamen bürokrasi YMM ünvanı almış çoğunluk, 

karar ve yönetme yetkisi YMM’lerde olmak üzere TÜRMOB üst kurumu yasal olarak 

oluşturuldu. Ancak bürokrasinin güç erkinden vazgeçmemesi nedeniyle muhasebe 

mesleğinin dünya standartlarına uygun örgütlenme ve etkileşemini sağlayamadı. 

Dünyadaki mesleki gelişime 17. ve 18. Yy’larda olmasına rağmen muhasebe ve 

                                                           
18

 Peter F. Drucker, Klasik Drucker, Bahçeşehir Üni. 2006, s.119 
19

 Daren Acemoğlu, James A. Robınson, Ulusların Düşüşü, Doğan Kitap,2013 s.321 
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denetim mesleğinin bürokrasinin kendi iktidar gücünü kaybetmemesi amacıyla 

mesleki gelişimine ve örgütlenmesine sürekli direndi. Ancak ülkemizde denetim 

mesleği 2011 yılında 660 khk. ile yasa statüsüne kavuşmasına rağmen mesleki faaliyet 

ve örgütlenmesinin TÜRMOB YMM engel ve direnmesine karşı karşıya kaldı. 

TÜRMOB’un YMM vesayet yönetimi nedeniyle mesleki gelişimi mesleğin çıkar 

ve menfaatlerin korunmasında anayasanın 135. maddesinin amaçlarına kamu niteliği 

sivil toplum kuruluşu amaçlanan mesleğe gelişim mesleğin menfaatinin korunmasında 

muhasebeci ve denetim mesleğine sahip, meslek mensupları yararlanmamaktadır. 

Kısaca YMM mesleğin gelişmesini engellemesiyle ilgili şöyle açıklayabiliriz. 

1-Mesleğin sevk ve idaresinde mesleğin giriş ve standartlarını, mesleğin gelişim ve 

etkinliğine yönelik karar almada etkisizleştirilmiştir. 

2-Dünya satndartlarına uygun mesleki kariyer ve faaliyetlerinin gelişimi 

engellenmektedir. 

3-Mesleki beceri ve hünerleri işletmelere sunulmasında gölgelemektedir. 

4-İşletmelerin muhasebe ve denetim mesleğinin kendilerine sağlayacağı yararları 

gölgelemektedir. 

  5-   Mesleki çıkarlarını koruma yönünde karar almadan yoksundurlar. Mesleğin üst 

yönetiminde seçme ve seçilme hakları kısıtlıdır. 

6-Mesleğin gelişimine mesleki beceri standartlarını yükselmesine, mesleğin kurumsal 

gelişimi dünyayla rekabetine engeldirler. Meslek erbabı Türk sanayisine bilgi ve 

beceriyle dünya sanayisiyle yarışabilecek kalibiyete yönelik karar vericilerine sunulan 

bilgilerin önemini etkisizleştirir. 

 

 D- YMM MESLEĞİNİN EKONOMİ VE SANAYİ GELİŞİMİNE ENGELİ 

1-SANAYİ İŞLETMELERİNİN REKABET AVANTAJINA YMM MESLEĞİNİN OLUMSUZ 

ETKİSİ 

En başarılı büyük şirketlerin çoğu artık, onlarca ülkede yüzlerce şirketle 

bağlantı kuran çetrefil tedarik zinciri ağları ile ‘sanal küresel fabrikalarda’ üretim 

yapıyor. Gittikçe daha fazla ürün piyasasının ve yüzyüze etkileşim gerektirmeyen 

hizmet piyasalarının değeri artık küresel ücretli çalışanların giderek daha da büyük 

oranın artık, sadece her ülkedeki ücretli çalışanlarla değil aynı zamanda diğer 

makinelerle ve bilgisayar şebekeleriyle bağlantılı zeki makinelerle yarışması 

gerekiyor.20 Yoğun rekabet savaşı işletmeleri ve ülkeleri beklemektedir. Burada 

                                                           
20

 Al Gore, Gelecek,  çev: Çağlar Kök-Ebru Kızıldağ, Medicat, 2014 s.35 
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finansal raporlama ve muhasebe güvenirliğine şüphe bırakılmıyacak şekilde algı 

yerleşmesi gerekir. Çünkü artık şirketlerin değeride algı yönetir algısal değerler söz 

konusudur. Ekonomik sistemler, doğal sistemler değildir. Ekonomik mevzuat ya da 

buluş ve yeniliğin evrimsel bir süreciyle yaratılmış toplumsal bir organizasyondur. 

İşletmelere sunulan finansal bilgileri karar alıcılar açısından doğru, güvenilir, 

şeffaf anlaşılır olması gerekir. Tüm bunları sağlayan muhasebeci ve denetçi 

mesleğidir. Ancak YMM bürokrasi etkisiyle kamuoyu vergisel denetim korkusu 

işletmelerin rasyonel,  şeffaf,  ticari rekabet edecek yönüyle muhasebe kayıtlarını 

tutmasında ziyade mali denetim korkusal baskıyla vergisel amaçla tutulmaktadır. 

Oysa muhasebe dünyanın her yerinde ticari amaca göre tutulur. (Uluslar arası 

muhasebe sıtandartları esastır.) Ticari şeffaflığı ve doğruluğu ulusal vergi kanunları 

olarakta doğru kabul edilmektedir. Ancak dünya da YMM benzeri olmayan ünvanla bu 

mesleğin ihdası işletmelerin ticari ve sanayi rekabet kriterlerine yatırım ve 

getirisinden ziyade vergisel boyuta yönelik işletmeleri yönlendirmektedir. Çağımızın 

gelişen teknolojisinin hangi mal ve hizmetin menşesi sahipleri kimler olduğu 

bilinmeyen bir dünya a.ş. söz edilmektedir. Yani muhasebe mesleği patronun kim 

olduğunundan ziyade işletme yönetimine şeffaf, güvenilir, doğru raporlama bilgisinin 

işletme yönetimine sunmakla yükümlüdür. Bir bağımsız denetimin denetlenmiş 

finansal raporların doğruluk güvencesi vermekle yükümlüdür. Raporlarda güvensizlik 

ve şüphecilik işletmenin gelişiminin ve ekonominin yükselişini engellemektedir. 

Dolayısıyla YMM unvanlı mesleğin vergi usul kanunu mükerrer 227. Maddesinin 

tasdik ve iade kavramı adı altında vergi idaresince bir hak imtiyazın tanınmasını 

işletmelerin rekabet edebilmesini, piyasaların gelişmesini engellemektedir. Dün 

sanayimizin mucid grişimcileri Nuri Demirağan, Vecihi Hürkuş, Necmedin Erbakan Ve 

Şakir Zümreleri engelendiği gibi bugünde muhasebe ve denetim mesleğinin gelişimi 

ve kurumsalaşmasını engelenmemelidir. Şuan ülkemizde 5 adet devasa büyüklükte 

Amerikan firması muhasebe ve denetim konusunda faliyet gösteriyor ülkemizin 

sanayisinin değer algısı  yabancıya bağlı öz evladından yoksun kalmaktadır. YMM 

mesleğinin varlığı sanayimiz açısından engeller teşkil etmektedir. 

1-Muhasebe sisteminin gelişimi standartların uyumluluğuyla hiçbir ilgisi olmayan 

vergi idaresinin kayıtlı bilgilerin mükellef nezdinde YMM raporuyla vergi idaresine 

raporlanıp sunulması işletmelere maliyet ve külfet getirmektedir. Kamu geliri 

açısından hiçbir güvence etkisi yoktur. 

2-Bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş finansal raporların doğruluğuna güvence 

vermesine rağmen vergi idaresince vergisel yükümlülüklerin doğru kabul 

edilmemesinin işletmenin tüm finansal verileride şüphe getirir. Ticari hükme göre tüm 

ölçü ve değerlerin doğru güvencesini sağlamasına rağmen uluslar arası finansal 

raporlama standartlarına uygunluğunu güvence verilmesine rağmen sadece vergisel 
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boyuta tüm güvenceyide şüpheye getirir. Bu da işletmenin rekabet etme gücünü 

piyasa değerini riskli hale getirir. 

3-Piyasaların gelişimi güvencesi bağımsız denetçilerle denetlenmiş finansal raporların, 

güvencesiyle gelişir. Piyasadaki hisse değerleri işletmelerin finansal raporların 

denetim riskine göre değerlendirilir. Finansal raporların vergisel denetim riski ve 

güvencesi yeterince verilmiyorsa veya verilen güvence doğruluk güvence raporu vergi 

idaresince kabullenmemesi piyasa risk taşımakta olup piyasaya giriş ve çıkışlar ürkek 

olur. Hisse değerleri hak ettiği değerlerin altında işlem görür. 

4-Bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş finansal raporların doğruluk güvencesini 

vermesine rağmen vergisel bazında güvencenin kabul edilmemesi işletmeler 

açısından risk belirsizlikleri korunduğunda kredi maliyetleri ve tadarik maliyetleri 

artar. Yatırım maliyetleri artırmaktadir. Yatırım analizi sermaye varlıklarının 

fiyatlarının belirlenmesiyle başlar. Sermaye fonların,  maliyetin artrılması ürün ve 

hizmet maliyetleri arttığı gibi firmalarin piyasa koşularına uyulması için gerekli 

yatırımların yapılmasında geri kalmak zorunda kalırlar. Ulusal işletmeler iki tercihle 

başbaşa kalırlar ya kapatacaklar ya da satacaklar üçünçü yol bulunmamaktadır. 

5-Araştırma ve geliştirme yönünde engel teşkil edilmektedir. işletmelerin araştırma 

geliştirme işlemleri için harcadıkları harcama belgeleri elektronik ortamla Tübitak 

nezdinde gönderilmektedir. Tübitak yetkililerine araştırma faaliyetleri yerinde kontrol 

her safhasında gözetlenme ve safha gelişim raporlarını almasına rağmen bu işlemleri 

YMM tarafından onaylatma zorunluluğu ARGE maliyeti arttırma ve ARGE yapma 

teşebüsünü engellemektedir.  

 

2-MAKRO EKONOMİ GELİŞİMİ AÇISINDAN YMM ENGELİ 

1-Ülkenin Menkul borsasının güvensizliği yabancı sermaye giriş ve çıkışlarını 

ürkmektedir. Çünkü bağımsız denetim raporları vergisel güvence açısından vergi 

idaresince kabullenmemesi borsanın riskli ve güvensiz algılamaktadır. Oysa sermaye 

her türlü riskten minimize edilmiş borsalara yönelir. Piyasa oyuncuları önyargılı 

olmakla kalmayıp, önyargılarıyla olayların akışını etkileyebilirler. Bu piyasaların 

gelecekteki olayları doğru olarak ön görmesi olarak algılanabilir ama aslında olan, 

bugünkü beklentilerin gelecekteki olaylarla örtüşmesi değil, gelecekteki olayların 

bugünkü beklentiler tarafından şekilendirilmesidir.21 

2-Borsanın riskli algılanması işletmelerin kaynak bulmasında çekeceği zorlukları 

yatırımları engellemektedir. Bu da işsizliği ve vergisel gelirleri azaltmaktadır. Vergisel 

amaçla vergi dairesi bağımsız denetçi raporu kabullenmemesi sadece YMM’lere özel 
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 Nıall Ferguson, Paranin Yükselişi, çev: Barış Pala, YKY, 2011, s.253 
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bir imtiyaz tanınması yatırımları ve amaçlanan vergi gelirlerini azaltmaktadır. 

Amacından ziyade ters etki yaratmaktadır. 

3-Ülkedeki tasarruf sahipleri piyasanın finansal tabloları doğruluk güvencesini vergi 

idaresininde şüphelenmesi finansal raporların risk taşıdığı yönündeki algısıyla tasarruf 

sahipleri borsadan ürkerler. Dolayısıyla tasarruflar yatırıma dönüşmeden atıl kalır. Bu 

da ülkenin zenginliğini endüstriyel gelişimi rekabet gücünü kaybetmesine neden olur. 

Tasaruf sahipleri elindeki hisse değerleri sabah uyandığında hissesini aldığı firmanın 

incelemeye girdiğini öğrendiği anda varlığını kayıp etme riskiyle karşı karşıya kalır. 

Onun için finansal piyasaların gücünün artması ve uluslararası bir nitelik kazanması, 

ulusal hükümetlerin gücünü kaçınılmaz bir şekilde sınırlamıştır. Bunlar artık ekonomik 

politikalarını saptarken, bunun dünya finansal topluluğu tarafından nasıl 

algılanacağına dikkat etmek zorunda.22Aksi takdirde ülkenin finansal ihtiyaçlarını 

karşılanmakta zorlanılır. Sosyal adalet, bireysel onur ile özel ve politik güç 

merkezlerinden bağımsızlığa dayanır. Onur ve bağımsızlık en iyi gelirin doğru ya da 

adil değişim aracılığıyla alındığı bir ekonomik düzen sağlanabilir.23Merkezi politik 

endişeden arındrılmış piyasalara güvence verilmektedir. Piyasa mekanizmasi yasal 

güvence sağlanmış kurallarla işler. 

4-Tasarruf sahipleri piyasa hisse senedi almasındaki gaye kar elde etmektir. Vergi 

konusu işletmelerin sağladığı kar ve menfaatlerdir. Bağımsız denetçinin denetim 

raporu konusu finansal tabloların doğru ölçme doğru güvenirlik güvencesinin 

verilmesidir.  Menfaat grupları,  kar ve menfaat paylarının bağımsız denetim raporu 

güvencesinin kabul edilmesi, vergi konusu olarakta bu kar ve menfaatle ilgili raporun 

güvence olarak kabul edilmemesi çelişkidir, güvensizlik oluşturmaktadır. Piyasayı 

olumsuz etkilemesi doğaldır. Güven üyelerin ortaklaşa paylaştığı normlara dayalı,  

düzenli, dürüst ve iş birliği yönünde davranan bir toplum ortaya çıkarması beklenilir. 

Sosyal gruplar, işbirliğine girmeyi uzun dönemi kişisel çıkarlarına uygun bulan 

rasyonel bireyler arasında gönüllü bir sözleşme sonucudur. Sözleşme bir yasal 

çerçevede tüm bireylere güven sağlar.24 Eğer bir çelişki bir risk sözleşmede ve yasada 

varsa güvensizlik oluşturur.  

Kanunlar birçok işi başarıyla yerine getiriyor. Bunlardan biri ekonomik refah 

için gerekli olan makul miktarlarda geliştirilmiş güven yaratmaktır.25 Vergi usul 

kanunu mükerrer 227. Madde YMM tasdik raporu istenmesi ve bağımsız denetçinin 

denetim raporunun vergisel güvence olarak kabul edilmemesi yasal güvensizlik 

oluşturmaktadır. İnsanın ekonomik süreç içerisinde kendi maddi varlığını maksimize 

etmeyi amaçlayan esas olarak rasyonel ve bencil bireyler olduğunu varsayar neo-
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 Hamish Mcrae.2020 yılında Dünya, çev: Zülfü Dicleli, Anadolu Grup y.1996,s.176. 
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 Hyman P minsky. İstikrarsiz Bir Ekonominin İstikrarı, çev: Oğuz Esen, Efil Yayinlari, 2013, s.9 
24

 Francıs Fukuyama, Güven, çev: Ahmet Buğdaycı, İŞ Bankası Y. 1998, s.37 
25

 Dov Seıdman, How, çev: Dilan Sarıoğlu, Mediacat, 2012 s. 
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klasik düşünce.26 Çıkarlarını daha büyük pazarlarda garanti eden piyasalarda arar. 

Piyasalarla ilgili güvensizliği Zak finansal güvence dergisinde şu ifadeler kullanılmıştır: 

‘Analizimiz bize aynı zamanda güvenin yeterli düzeyde düşük olması durumunda, 

yatırımında, geliri durgunlaştıracak hatta eksiltilecek kadar düşük olcağını 

göstermiştir.’ Ekonomistler bu duruma yoksulluk tuzağı derler ve bir toplum bu 

tuzağa bir kere bile düşse gidişat aşağıya doğru ilerleyen güven eksikliği sarmalıyla 

sonuçlanır. Yoksulluk tuzağının başlıca nedeni düşük seviyede genişletilmiş güven ile 

sonuçlanan etkisiz yasal yapılar ve dolayısıyla daha az yatırım olduğu göstergesidir 

diyor Zak.27 Vergi usul kanunu bu şekliyle piyasayı olumsuz etkilemektedir. 

 

 

SONUÇ 

 

20.yy son çeyreğinde bilgi teknoloji alanında gerçekleşen yeni gelişmeler 

toplumları ve işletmeleri son derece etkiledi. Yeni iş yapma yöntemleri ve teknikleri 

ortaya çıktı. İşletmelerde bilgisayar teknolojisi, bilişim sistemleri kullanımı ile ürünler, 

ürün maliyet yapısı ve aynı zamanda üretim teknikleri, üretim sürecinde kullanılan 

makina techizat ve teknikleri büyük ve hızlı değişime girdi. Birçok insan iletişim ve 

irtibat kullanımı hızlandığı gibi mal ve hizmetlerin üretimi, satımı ulusal boyuttan 

ziyade uluslararası boyuta genişledi. Toplumsal alışkanlıkların değişimi ve insanların, 

nesnelerin,  mekanların, bilginin büyüyen çok yönlü geçişkenliğiyle organizasyonlar ve 

işletmeler karşı karşıya kaldılar. 

Rekabetçi kalabilmek için işletmelerin global bir duruş elde etmesi gerekir. 

Global alanda etkili olabilmesi için işletmelerin ve organizasyonların muhasebe 

sistemleri mükemmel, açık, raporlanmış bilgilerle yönetim karalarına yardımcı olmuş 

ve finansal raporların doğruluk derecesine şüphe getirmeyecek derecede bağımsız 

denetim güvencesiyle mümkündür. Piyasaların işleyişi finansal raporların güvencesini 

yasal kurallara bağlanmış güvenceye şüphe getirmeyecek herhangi bir kanunu 

tehditten arındırılmış şekliyle mümkündür. 

Ülkemizde dünyada bulunmayan yeminli mali müşavirlik mesleği varlığı 

nedeniyle işletmelerin uluslar arası standartlara göre muhasebe sistemlerinin 

kurulmasına ve gelişmesine engel teşkil edilmektedir. YMM’nin varlığı firmalarımızın 

muhasebe ve denetim işlevliğini gölgelemesi nedeniyle bu mesleğin işletmelere 

sağlayacağı rekabet avantaj bilincinden yoksun kalmaya nedendir. Yüksek teknolojinin 
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sürekli gelişmesi ve değişimi işletmelerin hızlı ve doğru karar alabilmeleri için 

muhasebe sistemlerinin doğru raporlanmış bilgilere dayanılarak alması mümkündür.  

Vergi usul kanununun 227. maddesi tasdik adı altında YMM raporu istenmesi 

yasal olmadığı gibi bağımsız denetçi raporu doğruluk güvencesini zedelemekte olup 

piysaları tedirgin yatırım maliyetlerini arttırmasına, ülke sanayinin gelişmesine, 

işsizliğin arttılmasına, piyasa spesifik hareketlerinin oluşmasına nedendir. İşletmelerin 

kurumsal firma haline dönüşmesine uluslarası işbirliklerine fon bulma konusunda 

zorluklar çekilmektedir. Sanayi motoru olan muhasebe ve denetim mesleği olmadan 

sanayinin gelişimi olmaz. YMM mesleğin mevcudiyeti sanayin teklenmesine 

pusulanin şaşirmasina sanayi gemisini kayalara toslanmasına nedendir. 

ÖNERİLER 

1.Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sadece muhasebeci ve denetim mesleğinin 

olması gerekir. Her iki mesleğinde bilgi ve analiz kabiliyet ve becerileri dünyanın 

gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmak mesleki enstütiler kurarak mastır eğitim 

seviyesine ulaşmak. 

2.Denetlenmiş bağımsız denetçi raporlarının verilen doğruluk güvencesi vergi usul 

kanununcada vergisel açıdan da doğruluk güvencesi kabullenmek. Raporaların 

mesleki sorumluk güvencesi getirmek. 

3.Bu mükerrer 227.maddesi mulga edilmesi yeniden meslek örgütlerinin görüşleri 

doğrulştusunda tanzim edilmesi. 

4.YMM unvanını mugal edilmesi 3568 sayılı yasada gerekli düzenlemeler yaparak 

meslek teşkilatlarının görüşü alınarak TÜRMOB yapısının mugal edilmesi muhasebe ve 

bağımsız denetiçilerin yeniden meslek teşkilatı olarak düzenlenmesi. 

5.Düzgün reklabet edebilir kurumsal bağımsız denetim ve muhasebe organizasyonları 

kurulmasına teşvik edilmesi, dünya da rekabet edebilir raporları saygınlık katabilecek 

niteliğe kavuşmasına teşvik etmek. 

Ülkemizin kalkınması ve mesleğin gelişmesinde göstereceğimiz  gayretlerimizde Allah 

yar ve yardımcımız olsun.  

                                                                                                               Saygılarımla 
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