TÜRK MUHASEBE KAYIT KÜLTÜRÜ VE
DENETİM SÜRECİNE GEÇİŞ
YAZMAK, düşünceyi kâğıda dökmektir. KAYIT ise, bir yere
mal ederek deftere yazmak anlamına gelmektedir...
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YAZMAK, düşünceyi kâğıda dökmektir. KAYIT ise, bir yere mal ederek deftere
yazmak anlamına gelmektedir (TDK, Türkçe Sözlük, 1988). Yani, bir iktisadi
değerin kaydını yapmaktır. Buna göre, kaydın hesaplaşma ile ilgili olması
MUHASEBE KAYDI demektir. Türk ka yıt kültürünü bu çerçevede ele almak
gerekliliği
vardır.
Türklerin bugünlere kadar gelen, yazılı bulgularına ait belgelerinin tarihi 1400
yıllık bir süreyi kapsar. Orta Asya' da yazılı belgeleri bugünlere kadar gelen ilk
Türk Devleti olan Göktürklerden (552-745) kalan belgeler ve dikilitaşlar bu
sürenin başlangıcını oluşturur. Hesaplaşma ve envanter nitelikleri dikkati çeken
bu izler, zaman içinde Orta Asya'dan başlayıp, Anadolu' ya uzanmış giderek
Avrupa topraklarına ulaşmıştır. Yani Türklerin kayıt kültür ü, Orta Asya'dan
başlayıp Anadolu üzerinden Avrupa' ya uzanan çizgide kendisini göstermektedir.
Avrupa
ile
etkileşim
iki
açıdan
gerçekleşmiştir.
Birincisi, Anadolu kayıt kültürünün balkanlara yayılması şeklinde olmuştur.
İkincisi de, Anadolu muhasebe kayıt kültürünün Batı Avrupa ülküleri kayıt
kültürlerinden
etkilenmesi
sureti
ile
ortaya
çıkmıştır.
Türklerin kayıt kültürünü biçimlendiren bu tarihi akışı aşağıdaki şekilde
sıralamak
olanağı
vardır.
1.
600
1071
Yılları
arası
Orta
Asya
kayıt
kültürü.
2. 1071
1839 Yıllar arası Arap ve Fars kültürleri etkisi ile oluşan
Anadolu
kayıt
kültürü:
- 1071 1299 Yılları arası Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040 1092) ve Anadolu
Selçuklu
Devleti
(1092
1308)
dönemi.
1299
1839
Yılları
arası
Osmanlı
İmparatorluğu
dönemi.
3. 1839 Sonrası
Bugünlere kadar uzanan dönem
Batılılaşma dönemi:
1839
1922
Yılları
arası
Osmanlı
İmparatorluğu
dönemi,
-1923
Sonrası
Türkiye
Cumhuriyeti
dönemi.
Yukarıdaki kronolojik sıralamada başlangıcı oluşturan MS 600 yılı, üzerinde
Göktürk harfleri bulunan ilk Türk metal paraların, basıldığı ileri sürülen yıldır.
1071 Yılı, Malazgirt Meydan Savaşı'nda Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Bizans
ordularını yenerek, Türklerin Anadolu'ya gelmelerinin yolunun açıldığı yıldır.
1839 Yılı batılılaşma (çağdaşlaşma) hareketini simgeleyen Tanzimat Fermanı'nın
ilan
edildiği
yıldır.
Buradan şu çıkarımı yapmak mümkündür. Türkiye'nin batılılaşma çabalarının iki
yüz elli yıla yakın bir geçmişi vardır. Bu sürenin, XIX. yüzyıl sonuna kadar olan
kısmının, devlet muhasebesi kültürü çerçevesinde, sonraki zamanda da, giderek
özel kesime, başka bir deyişle kara dayalı muhasebe kayıt kültürü çerçevesinde
gelişme gösterdiğini belirtmek uygun olacaktır. Cumhuriyet dönemi kayıt
kültürünün, batılılaşma sürecinin devamı oldu ğunu belirtmek gerekmektedir.
Bu açıklamalara, Türk muhasebe kayıt kültürünü, XIX. yüzyılın başlarından
itibaren, ekonomik küreselleşmeye paralel olarak, uluslararası muhasebe
kültürünün
etkilemeye
başladığını
eklemek
uygun
olacaktır.

Çok belirgin hatları ortaya çıkmamış olmakla beraber, ekonomik küreselleşme
sürecinin ortaya çıkardığı muhasebe anlayışı, yeni bir dönemin başladığının
izlerini taşımaktadır. İşte bu dönemi, uluslararası muhasebe ve denetim
standartları simgelemektedir. Uluslararası muhasebe s tandartlarını, Türkiye
Muhasebe Standartları olarak, uluslararası denetim olgusunu da Avrupa Birliği
sekizinci direktifi çerçevesinde uygulamaya yönelen Türkiye, muhasebe
anlayışını küreselleşme çerçevesine oturtulmaya çalışmaktadır. Dolayısı ile çift
kayıt uygulamaları bu anlamda dünya ile entegre standartlara kavuşturmaya
çalışmaktadır.
Bunu farklı bir biçimde ele alacak olursak, Türk muhasebe kültüründe 1839'da
başlayan batılılaşma süreci yerini, küreselleşme sürecine bırakmıştır.
2011 yılında kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanununa paralel olarak Türkiye'de
muhasebe ve denetim standartlarının tek yerden yönetilebilmesi için Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuş ve bu dönemin
öncülüğünü
yapmaktadırlar.
Bağımsız denetim döneminin uluslararası düşünülerek, büyüme faktörlerinin bel
kemiği olduğu gerçeği, henüz belirginlik kazanmasa dahi, Türk muhasebe kayıt
kültürüne BAĞIMSIZ DENETİM ve BAĞIMSIZ DENETÇİ realitesini oluşturan
dönemi
başlatmıştır.12.06.
2015
Saygılarımla…
Kaynak:
Osmanlı
İmparatorluğunda
Devlet
Muhasebesi
(Anadolu Muhasebe Kayıt Kültürü)

