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‹fiLETMELERDE B‹R R‹SK YÖNET‹M ARACI: TÜRK

BANKACILIK S‹STEM‹NDE ‹Ç KONTROL S‹STEM‹ VE ‹Ç
DENET‹M

Bülent GÜNCELER
Bank Europa
Risk Yönetimi
Teftifl ve ‹ç Denetim Grubu Baflkan›
Herkese tekrar günayd›n. Öncelikle ben de daha önceki konuflmac›lar gibi bu
güzel organizasyonu düzenlemekte hizmeti, eme¤i geçen ve sizlerin de kat›l›mlar›n›zla bu organizasyonun gerçekleflmesinden dolay› hepinize teflekkürlerimi
iletmek istiyorum.
Gerçekten bu gibi fleyler sürekli bilgi al›fl veriflleri geliflimlerin neler oldu¤unun
izlenebildi¤i bir ortam, hepimiz için çok yararl› oluyor ve Say›n Fatih Dural’›n
da söyledi¤i gibi, bir fleyleri daha iyiye götürmemize faydas› oluyor.
Ben flimdi size konumuzla ilgili bir kesit, bir sektörden do¤al olarak konum gere¤i bahsedece¤im. Bu da bankac›l›k sistemi.
Asl›nda bankac›l›k sisteminde iç denetim dedi¤iniz zaman, belki de hani bunu
iddial› söylemek istemiyorum ama, iç denetim sistemlerinin Türkiye’ye girdi¤i
ilk sektör olarak konuflmakta fayda var. Bankac›l›k sistemi baz› fleylerde reel
sektörün di¤er branfllar›na oranla bir ad›m önde bafll›yordu baz› fleylere, tek düzen hesap plan›na ilk geçifl gibi, iç denetim sistemlerinin sektöre ilk girmesi gibi bir çok konuda sektörün ekonominin içerisindeki kritik görevinden dolay›
edindi¤i bir sorumluluk diyelim buna.
Tabii bunun beraberinde getirdi¤i baflka fleyler de oldu. ‹lkler oldu¤u gibi, ilk
yaflananlar da, ilk yaflanan kötü örnekler de hep bu sektörün içerisinde cereyan
etti. Meslek hayat›nda flu anda ben 30.y›l›n› sürdüren bir bankac› olarak flöyle
bir geçmiflime bak›yorum, 1975 y›l›nda Eylül ay›nda ben bankac›l›¤a ilk bafllad›¤›mda, bankac›l›k sektörü sadece kredi ve mevduat ikilisi üzerinde oturan ufak
tefek baz› havale, çek, senet ifllemleriyle çeflitleme zenginli¤i yapm›fl olan, faizleri kontrol alt›nda, her yerde, her banka flubesinde ayn› tabelan›n as›ld›¤›, döviz
ifllemlerinin s›f›r oldu¤u ve afl›r› bir devlet kontrolü alt›nda, hem de cezal› kontrollerin alt›nda oldu¤u bir dönemi yafl›yordum.
O y›llarda cebimde 10 dolar›m oldu¤u takdirde a¤›r cezadan yarg›land›¤›m bir
dönemi geçiriyorduk. Buna afl›r› kontrollü dönem diyelim, faydalar› neydi zararlar› neydi, bunlar› tart›flmak flu dar zaman vakti içerisinde uygun de¤il, ancak en
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az›ndan flunu söyleyebiliriz; çok afl›r› kontrollüydü fakat sektör küçücüktü, darac›kt›, derinli¤i yoktu. Çünkü mevduata ödenen faiz enflasyonun alt›ndayd›.
Böyle olunca bankalar›n görevi ancak paray› saklayan bir mekanizma fleklindeydi, denetimi de daha kolayd›, kontrolü de daha kolayd›.
Derken 1980 y›l›na geldik, 24 Ocak kararlar› ve arkas›ndan gelen çeflitli kararnamelerle bankac›l›k sektörü birden bire çok farkl› fleylerle karfl› karfl›ya kald›.
Ürünler de¤iflti, faizler serbest b›rak›ld›, döviz ifllemleri serbest b›rak›ld›, yeni
piyasalar oluflturuldu, bankalar aras› para piyasas› ç›kt›, arkadan sermaye piyasas› ve sermaye piyasas›na ba¤l› ürünler ortaya ç›kt›. Dünya piyasas›ndaki çeflitli, Türkiye’nin hiç tan›mad›¤› yeni ürünler, yeni bankac›l›k sistemleri devreye
girmeye bafllad›, teknolojiye a¤›rl›k verildi ve sektör birden bire bir devrim içerisinde bir yenilikler bombard›man› alt›nda kal›verdi.
Ve bir süre böyle giderken, bir de görüldü ki, bu her bir yenili¤in arkas›nda yeni denetimler, yeni kontroller, sistemi güvenceye alacak yeni fleylere ihtiyaç oldu¤u hissedildi ve bir 10 y›l› böyle geçirdik.
Derken 90’l› y›lara geçtik. Ben onu sektörün talihsiz dönemleri olarak nitelendiriyorum. Bir yandan yeni ürünler devreye girerken, bir yandan da sistemde dejenerasyon bafllad›. Ve bu dejenerasyon s›ras›nda da görüldü ki, her yenili¤in arkas›ndan oturmufl, güzel, emniyetli denetim sistemlerini yerlefltirmezseniz bunu
sonu felaketlerle, facialarla bitebilir.
Ve 90’l› y›llar›n sonunda neler oldu¤unu hep beraber yaflad›k. Kimilerimiz cebinde yaflad›, kimilerimiz ailelerinde yaflad› ve kötü bir 90’l› y›llar› bitirdikten
sonra 2000’li y›llara geldik. ‹flte bu 2000’li y›llarda. Bu arada dünyada da çeflitli fleyler ö¤renildi. Sadece Türkiye’de de¤il dünyada da finans sektöründe çok
büyük facialar yafland›, örne¤in bir Barinzbank, küçücük tek bafl›na genç bir
al›m sat›m› yapan bir eleman›n koskoca yüzy›ll›k bankay› nas›l bat›rabildi¤ini
gördük. Daha baflka örneklerini göz önüne ald›¤›n›zda, bütün dünya flunu ö¤rendi ki, iç denetim demek sadece konulmufl basit baz› müfettifllik sistemleriyle de¤il, sistemin en bafllang›c›ndan en sonuna kadar konulabilecek ve her fleye hakim olacak bir dizi kontroller ve uygulamalar zinciri oldu¤unu gördü bankac›l›k
sistemi ve bu flekilde bafllad›.
Asl›nda düflündü¤ünüz zaman denetim çok eskilerden beri var. Nas›l var derseniz; notlar›mda da¤›tt›m, o yüzden oralarda Fatih Beyin de ricas›na uyarak çok
fazla zaman kaybetmek istemiyorum; ta Mezopotamya Uygarl›¤›na kadar giden
bir geçmifli var, tarihi var ve ondan sonra Roma ‹mparatorlu¤u dönemi ve ça¤lar boyunca ülkeler, ekonomiler gelifltikçe oluflan çeflitli sistemlerle denetim ihtiyac›n›n var oldu¤unu görebiliyorsunuz. Zaten kavram olarak düflündü¤ünüzde,
ben flu sözü almak istedim tebli¤imin bafl›na; biliyorsunuz In God, We Trust diye bir kelime vard›r, Dolar›nda üzerinde görürsünüz bunu; “Tanr›ya güvenimiz
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sonsuzdur.” Ama Amerika’daki denetim dünyas› bunu flöyle devam ettiriyor,
“but we audit” diyor, “Biz yine de ne olursa olsun her fleyi denetlememiz gerekir” diyor. Zaten felsefi buradan bafllatt›rmak laz›m ve felsefeyi buradan bafllatt›rd›¤›n›z zaman e¤er ki denetim sistemlerinizi, denetim mekanizmalar›n›z› do¤ru oluflturmuflsan›z, arkas›ndan rahatl›kla, huzurlukla sürdürebildi¤iniz bir ifl hayat›n›zla karfl› karfl›ya olacaks›n›z.
Peki bankac›l›k flimdi nerede? Bankac›l›¤›n nerede oldu¤unu düflündü¤ünüz zaman bak›yorsunuz, globalizasyon dedi¤imiz küreselleflme, art›k bütün boyutlar›yla karfl›m›zda. Yat›r›mlar, bütün bankac›l›k ürünleri dünyan›n her yerinde
karfl›m›za ç›k›yor ve de karmafl›k ürünler olarak karfl›m›za ç›k›yor. Eskisi gibi
sadece flu kadar kredi ald›m, bu kadar mevduat verdim, faizim fludur dönemi bitti. Baflka yerlerde gelirler, baflka yerlerde giderler ve tabii do¤al olarak da çok
de¤iflik yerlerde riskler olmaya bafllad›.
Bir yandan sadece ürünsel riskler kalkt› art›k bankac›l›ktan. Eskiden krediyi verirdiniz, geriye alamad›ysan›z batm›flt›. Veya bir doland›r›c›l›k vakas›yla karfl›laflt›n›z, e¤er onu tespit edemediyseniz, olay kötü bir sonuçla bittiysek banka zarar yazard›, olay biterdi. Halbuki flimdi öyle de¤il. fiimdi, piyasalar›n do¤rudan
do¤ruya bankac›l›k sistemi üzerine etkileri var. Bugün kurlar›n ani yükselifli bir
baflka etki yapabiliyor, düflmesi de baflka bir etki yapabiliyor. Veya ne bileyim,
faiz oranlar›n›n aniden yükselmesi, çalkalanmas›, dalgalanmas› farkl› etkiler yaratabiliyor. Hatta biraz kötü bir durumda yakaland›ysan›z iflasa kadar götürebilecek sonuçlarla karfl› karfl›ya kalabiliyorsunuz.
Peki o zaman neler yapmak laz›m? ‹flte bu “neler yapmak laz›m” sorusunu art›k
dünya bankac›l›¤› 90’lardan bafllayan y›llarla bugünlere tafl›yarak bir yerlere getirdi. Nas›l getirdi? ‹lk bafllang›çta flöyle getirdi; dedi ki bankac›l›k sektörü, zaten risk üzerine oturmufl bir sektör ve risk üzerine oturmufl bir sektör oldu¤una
göre, riskin ne kadar›n›n tafl›yabilece¤ini otursun hesaplas›n ve bu tafl›mada çok
de¤iflik boyutlarda olacakt›r. Her bankan›n kendi dinami¤i farkl›d›r. Her bankan›n kendi yap›s› farkl›d›r. ‹flte bu nedenle biz dediler, bu sektörde önce bir risk
ölçümlemesi yap›lmas›na ihtiyaç var. Risk ölçümlemesini yapt›ktan sonra ne kadar risk tafl›yabilece¤imizi de¤erlendirdikten sonra, belirledikten sonra yapman›z gereken ikinci fley de, bu riski nas›l alaca¤›n›z›n tan›m›n› yapmak ve tabii bunu yapt›¤›n›z zaman üçüncü en önemli noktas› ise, ald›¤›n›z risklerin do¤ru
al›n›p, tan›mland›¤› gibi al›n›p al›nmad›¤›n› sa¤layacak denetim sistemlerinizi
kurmak ve bunlar› iflletmek.
‹flte bu denetim sistemlerinizi kurmak, bunlar› iflletmek dedi¤inizde, her fleyin
bafllang›c›nda dönüyor önce bir kendi iç denetim sisteminizi iyi kurun, sonra d›flar›dan gelecek denetimlerin kontrolleri ve ifllevleri karfl›n›za ç›ks›n. Bu nedenle bankac›l›k sistemindeki iç denetim sistemi dedi¤iniz zaman, ilk baflta de¤er247
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lendirilmesi gereken, ki biz bunu 2000’li y›llardan itibaren yapmaya bafllad›k,
önce bankan›n kendi iç sistemini, iç kontrol sistemini, iç denetim sistemini sa¤l›kl› oturtmas›, olas› büyük tehlikelere daha kayna¤›ndan kesmesi gerekir.
Biz flimdiye kadar üçgene hep tersten bak›yorduk. Bizde ifllemler yürüyordu,
banka bir yol al›yordu, birtak›m riskleri üstleniyordu, bildi¤i veya bilmedi¤i baz› riskleri tafl›yordu, ondan sonra da bekliyorduk ki, d›flar›dan gelen denetçiler
bu riskleri tespit etsinler ve “bak›n sizin böyle riskleriniz var” desinler... Tespit
ediliyordu, ama tespit edildi¤inde bazen çok geç oluyordu, art›k geri dönüflü olmayan yollarda oluyordu bankalar. Ve d›flar›dan denetçiler dedi¤iniz zaman da,
bunlar›n yapt›klar› denetimler zaten s›n›rl› ve k›s›tl› denetimler olabiliyordu.
Çünkü düflünebiliyor musunuz, bir faaliyet y›l› bitmifl, banka ks say›daki flubesiyle binlerce ifllemleri gerçeklefltirmifl, sonuçland›rm›fl, kendisine bir bilanço
yaratm›fl; ondan sonra birkaç kiflilik bir ekibin gelip s›n›rl› bir kapasiteyle çal›fl›p da orada baz› noktalar› belirleyip, sizin flu riskleriniz var bunlara dikkat edin
demesi. Bu zaten maddenin özüne ayk›r›yd›. Ama biz y›llarca bu flekilde getirdi ve y›llarca dedik ki biz denetleniyoruz, çok güzel denetliyoruz.
Burada akla flu soru gelebilir: Bülent Bey peki teftifl kurullar› yok muydu? Her
bankada teftifl kurullar› vard›r, hala da var, hala da çal›fl›yorlar. Ama o da limitte. Düflünebiliyor musunuz, 800 flubeli bir banka, 600 flubeli bir banka ve iki tane müfettifl, senede bir, bir buçuk senede bir, iki senede bir gidecek o birimde
yap›lan ifllemleri denetleyecek, ondan sonra riskleri belirleyecek, bu risklerin
hepsini banka genelinde toplayacaks›n›z, ondan sonra diyeceksiniz ki, bankam›z
flu flu risklerle karfl› karfl›ya.
Di¤er tarafta dönüp bak›yorsunuz, tamam flubelerde ben baz› mekanizmalar› denetime ald›m, ama bu tarafta bilançomda neler oluyor acaba? Ben bilançomda
tafl›d›¤›m kalemlerde hangi risklerle karfl› karfl›yay›m? Mesela basit bir soru; bilançonuzda flu kadar devlet tahvili, hazine bononuz var, yar›n faizler birden bire yüzde 15’lerden yüzde 20’lere ç›kt›¤›nda, yüzde 40’lara ç›kt›¤›nda ne olur,
yüzde 80’lere ç›kt›¤›nda ne olur, biz yüzde 7500’leri görmüfl bir ülkeyiz, bir
bankac›l›k sektörü çocuklar›y›z. Ne oldu¤unu da gördük. Hiçbir fley olmayan, t›k›r t›k›r çal›flan bankalar bir gün de tüm öz kaynaklar›n› kaybedip iflas etme
noktas›na gelebiliyor.
O zaman peki ne yapmak laz›md› diyeceksiniz; iflte o zaman yapmak gereken
fluydu: Yap›lmas› gereken nokta, bankac›l›k sisteminin önce risklerini belirleyip, ondan sonra ne kadar risk tafl›yabilece¤ini tan›mlay›p, bu tafl›yabilece¤i veya tafl›mak istedi¤i risk kadar sermaye altyap›s›n› sa¤lamak ve bundan sonar da
bu risklerin o tan›mlanm›fl ölçüler içerisinde bankan›n faaliyetini sürdürmesini yönlendirecek, hatta ifllemleri durduracak, engelleyecek bir iç denetim mekanizmas›n›
oluflturmak fleklinde kararlar al›n›p 2000’li y›llardan itibaren yola devam ettik.
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Sabah size da¤›tt›¤›m notlar içerisinde, baz› yerleri ben h›zl›ca geçiyorum, burada denetimin tarihçesi var; asl›nda çok ilginç, bu kadar geçmifl y›llardan ta milattan önce 3500 y›llar›ndan bafllayan denetimin, Fatih Beyin az önce alt›n› çizdi¤i gibi, son 10 y›l içerisinde, son 5 y›l içerisinde ancak ciddi bir ivme kazan›p
yerleflmeye bafllamas› biraz dengeler yönünden ilginç geliyor. Bunu herkesin
düflüncesine yönlendirmek istiyorum.
Demek ki, 3500 milattan önce, 2000 milattan sonra dedi¤inizde 5000 y›l›n son
10 y›l›n› konufluyoruz sadece. Buna da ilginç bir tespit olarak dikkatinizi çekmek isterim.
Buralar› geçti¤imiz zaman, ben bankac›l›k sistemindeki teftifl kurullar›n›n
2000’l› y›llardan önceki tek hakim mekanizma oldu¤u fleklinde bir görüfl tafl›yorum ve enteresan taraf›, sadece korkutucu bir otorite, ama bu korkutucu otorite
flöyle; ifl yap›ld›ktan sonraki korkutucu otorite, ifli engelleyen, ifli durduran bir
korkutucu otorite de¤il ve baz› yöntemlerle haz›rlanan raporlar.
Yine 80’li y›llar›n 90’l› y›llar›n bankac›l›¤›na gidip bakt›¤›m›zda, teftifl raporlar› var, bir roman kal›nl›¤›nda. Ben size flunu soraca¤›m: Lütfen flöyle bir düflünüp haf›zan›z› tarar m›s›n›z; son 3 ayda kaç tane roman bitirdiniz acaba? Bir tam
roman› son 3 ayda kaç tane bitirdiniz ve bir roman kal›nd›¤›nda teftifl raporunun
e¤er ki bir Akbank, ‹flbankas›, Ziraat Bankas› gibi bankan›n yöneticisiyseniz, en
az 800 tane, 900 tane flubeniz oldu¤unu düflündü¤ünüzde, periyodik aral›klarla
önünüze 600 tane, 700 tane roman geldi¤ini düflünün, hem de bir roman ak›c›l›¤›yla haz›rlanm›fl raporlar bunlar, bir sürü teknik bilgileri içeriyor, bir sürü rakamlar içeriyor. ‹flte bu yöntem yanl›flt›. Do¤ruydu, haz›rlan›yordu, raporlar da
vard› ve o riskleri bunu denetleyen arkadafllar›m›z›n hepsi muhtemelen ortaya
koyuyorlard›; ama bunlar› okuyup, filtre edip, bunlar› de¤erlendirip, bir karfl›
tedbiri alabilecek fiziksel olarak yetersizliklerimiz vard›. Ben bilgisayar veya
baflka bir niyeti kastetmiyorum, fiziksel yetersizliklerimiz vard›. ‹flte bunlar›n
de¤iflmesi gerekiyordu.
Ve nihayet fiubat 2001’de Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu Risk
Yönetimi Yönetmeli¤i ad› alt›nda bizim k›saca söyledi¤imiz, daha uzun bir ismi olan bir yönetmelik yay›nlad›.
Ve bu yönetmelik bankac›l›k sistemine neler getirdi?
Birincisi, bankac›l›k sistemi risklerinin sadece kredi riski olmad›¤›n›, asl›nda
tüm bilanço riski ve hatta beraberinde –az sonra de¤inece¤im- baflka risklerin de
oldu¤unu gördü bankac›l›k sistemi. Ve bankac›l›k sistemine mali sistemin risklerinin tan›m›n› yapt›lar bir yönetmelikte. Dediler ki, biz size yard›mc› olal›m,
bu iflin ana hatlar›n› çizelim, bunlar› siz detayland›r›n dediler ve biz size risklerin tan›m›n› yap›yoruz diyerek dünyada yaflanm›fl olan risk çeflitlerini kategorize ederek bir tan›mlama yapt›. Bundan sonra nas›l tedbirler al›nmas› gerekece249
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¤ini, bankan›n ne tür risklerle karfl› karfl›ya kalabilece¤inin tan›mlamas›n› yapt›lar. Ve burada görüldü ki, bankac›l›k sisteminin içerisinde etkili bir iç denetim
sisteminin oluflturulmas›, ki burada etkili iç denetim sistemi dedi¤imiz zaman
kesinlikle sadece teftifl kurullar›n› kastetmiyoruz, bankada ifllemin ilk bafllang›c›ndan son bitirilifline kadar ki dönemi kastediyoruz. Ve riskler kategorilere ayr›ld›. Buradan en önemli madde olarak getirece¤imiz, kuvvetlerin ayr›l›¤› ilkesine önem verildi. Nedir bu derseniz, az sonra size bir üçgenle gösterece¤im.
‹flte risklerin kategorik ayr›m›. Nedir? Bankan›n kredi riski vard›r, bankan›n piyasa riski vard›r, operasyonel ifllemlerden kaynaklanan riskler ve tabii karfl›mda
bu kadar muhasebeci varken, bir önemli kalemi söylemeden geçemeyece¤iz; sayars›n›z, ama bir fley daha vard›r, oraya uyarsa diye bizim bir di¤er kalemimiz
vard›r, öyle de¤il mi; iflte risklere de böyle bir di¤er kalem diye koyal›m ve di¤er riskler olarak kategorizasyonu de¤ifltirelim.
‹flte flimdi de¤erli arkadafllar›m size, bence bankac›l›k sisteminin devrimini yaratan bu felsefe, ki ben bunu sadece bankac›l›k sistemi de¤il, ekonomik faaliyeti olan her iflletmenin, her kuruluflun olmas› gereken bir uygulama mekanizmas› oldu¤unu söylüyorum. fiöyle ki, kuvvetlerin ayr›l›¤› ilkesi. Bu kuvvetlerin ayr›l›¤› asl›nda basit ilke, çok önemli fleyleri birbirinden ay›r›yor. Birincisi, fiyatlayanlar dedi¤imiz sat›fl birimleri, ad›n›n ne oldu¤u önemli de¤il, buras› mal sat›fl› da olabilir, bankan›n ürününü satan yer de olabilir. Satan birimle ifllemleri
yapan birimin ayn› olmamas›, bunlar›n iki ayr› mekanizma olmas›, ki buna da
operasyon diyoruz biz genel anlam›yla. Yani karar veren mekanizmalarla operasyonun birbirinden ayr›flt›r›lm›fl olmas›, sistemin güvenli¤inin ilk ad›m›n› att›r›yor.
Hatta e¤er konu bankac›l›ksa, bir de kredinin de¤erlendirilmesi, tahsisi ve izlemesiyle ilgili farkl› bir mekanizmay›, farkl› bir yöneticinin alt›na koydu¤umuz
zaman, sisteme daha bir güvenlik getiriyorsunuz.
Ve üçüncü mekanizmas›nda ise denetleyenler var. Denetleyen kiflilerin hiçbir
zaman günlük icra faaliyetlerinde görev almamas› gerekiyor. Günlük icra kararlar›na etkisi olmamas› gerekiyor, bir onay› olmamas› gerekiyor. Unvan› ne olursa olsun bankan›n herhangi bir faaliyetinde bu ifl yap›ls›n, bu ifl flöyle olsun, fiyat› flu olsun gibi bir imza atma yetkisinin olmamas› gerekiyor. Öyle ya, talimat›n› verdi¤iniz fleyi nas›l denetleyeceksiniz, denetledi¤iniz zaman elefltiri getirir
misiniz? Çünkü siz onaylam›fls›n›z, talimat› siz vermiflsiniz, muhakkak do¤rudur, süzgecinizde öyle geçmifltir, buna hiçbir zaman kritik getiremezsiniz.
‹flte bu üçlü ay›r›m›, ifli yapanlar, sürdürenler, yani operasyonel ifllemleri bitirenler, fiyatlayanlar ve karar verenler, bir de denetleyenleri ay›rd›¤›n›z zaman ifl denetim mekanizmas›n› bu mant›k alt›nda oturtmufl olabiliyorsunuz.
Buradan ben yönetmelikle ilgili baz› maddeleri koydum, tebli¤lerde var hepinizde. O bak›mdan bu k›s›mlar› ben h›zl› geçmek istiyorum.
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Asl›nd› bakt›¤›n›z zaman bu kadar s›k›nt›lar ve facialar yaflam›fl olan bankac›l›k
sisteminde inan›lmaz derecede denetim var. Ama iç denetim sistemleri 80’li y›llarda, 90’l› y›llarda iyi de¤ildi. Yoksa bakt›¤›n›z zaman departman içi kontrol
var, iç kontrol birimi yeni bir kavram. ‹flte bu yeni kavram geldikten sonra baz›
fleylerin aç›klar›n› kapatm›fl olacak. Teftifl var, d›fl denetim var, bankalar yemindi murak›plar› geliyorlar onlar denetliyorlar, halka aç›k bir flirket konumundaki
bankalarda SPK’n›n murak›plar› geliyorlar bunlar denetliyorlar, e¤er yabanc›
ortakl›k varsa uluslar aras› deneticileri geliyor, baflka ana merkezden denetliyorlar; ama iflte bunlar›n hepsinin bafl›nda bankan›n iç kontrol mekanizmas›n›n etkili olarak çal›flt›¤›... Burada da neler var? Burada konulmufl kurallara, prensiplere, standartlara tam uyum var, al›nmas› gereken teminatlara tam uyum var. ‹flte bunlar› sa¤lad›¤› zaman bankac›l›k sistemi, art›k kendi emniyetini, kendi güvenli¤ini sa¤lam›fl olacak ve daha iyi bir konuma götürecek.
Bu k›s›mlar› geçiyorum arkadafllar, notlar›m var. Temel kontrol alanlar› ve bunlar›n nas›l olmas› gerekti¤ini anlat›yor yönetmelik.
Ve yönetmelikteki en büyük kar›fl›kl›¤a de¤inmek istiyorum. Bu da, teftifl kurullar›yla iç kontrol bölümlerinin aras›ndaki çeliflkiler. Y›llarca teftifl kurullar› bankalarda limitli s›n›rl› olsa bile, iç kontrol faaliyetlerini yürüttüler ve teftifl kurullar›n›n de¤erli müfettiflleri gittikleri birim ve flubelerde oturdular, detaylara indiler, kasalardaki pullar› sayd›lar, kasalardaki paralar› sayd›lar, fifllerin, evraklar›n
nas›l dosyaland›¤›n›, nas›l torbaland›¤›n› gördüler; tabii bunlar az önce de söyledi¤im gibi çok uzun zaman aral›klar› içerisinde yap›ld›¤› için cayd›r›c› etkisinin ötesinde engelleyici bir niteli¤i olam›yordu, sadece aksakl›klar› bulup teyit
ediyordu, banka böyle bir s›k›nt›y› yaflam›flt›r diye.
‹flte flimdi bankac›l›k sistemi iç kontrol sistemi dedi¤imiz, daha dinamik, daha
canl› ve sürekli yap›lan denetimlerle, kontrollerle karfl›laflt›klar› riskleri bertaraf
etme yolunda ad›mlar›n› att›. Teftifl kurullar›na daha de¤iflik bir görev verdi.
Teftifl kurullar›n dedi ki, “siz bankan›n iç denetim sistemlerinin tamam›n›n etkinli¤ini, cayd›r›c›l›¤›n› ve tüm riskleri kapsay›p kapsamad›¤›n› denetleyin, bunlarla ilgili yorumlar›n›z› getirin, bunda sonra sizin incelemeleriniz bu olsun, kasadaki pullar› saymay›n, gidip fleyleri saymay›n, dokümanlar›n mutabakat›n›
yapmay›n, bunlar› iç kontrol sistemleri yaps›n” dedi. Bankac›l›k sistemindeki en
büyük devrim bu. Yaln›z burada kendimize itiraf edelim, henüz daha bu tam anlafl›lm›fl de¤il ve bu nedenle de teftifl kurullar›n›n fonksiyonlar›yla iç kontrol sisteminin fonksiyonlar› maalesef birbirlerine kar›flm›fl vaziyette. ‹flin kötüsü bir de
canavar yarat›ld› flu anda; birbirleriyle ciddi rekabet içerisine girmeyi bafllad›lar,
birbirlerinin görev alanlar›na girmeye bafllad›lar.
Burada küçük bir netlefltirmeye zaman içerisinde ihtiyaç olacak. Yaln›z ümitsiz
de¤ilim, bu çok yak›n bir zamanda san›yorum çok düzgün bir flekilde oturacakt›r.
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Önemli olan, teftifl kurullar›n›n risk odakl› teftifl yapmas›. Kasadaki 10 lira aç›k
yerine, bankan›n tafl›d›¤› 10 milyon dolar pozisyonun bankaya ne kadar zarar
getirece¤ini tespit edebilmesi veya herhangi bir s›k›nt›da soruflturma yerine, iflin
ak›fl yöntemindeki aksakl›klar›, gelecekte flöyle bir tehlikeyle sizi karfl› karfl›ya
b›rakabilir diyebilece¤i yöntemleri, uyar›lar› yapmas›... Yoksa dosyada Ahmet’in yapm›fl oldu¤u 15 lira, mutlaka ki bu da araflt›r›lacak, ama bunu araflt›ran
mekanizma iç kontrol merkezindeki iç kontrolörlerin olmas› gibi bir de¤iflikli¤e
bankac›l›k sistemini götürmek gerekiyor.
Buradan yine baz› noktalar› geçiyorum, zaman› etkin kullanmak için.
Bir de dün laf› geçti, ben alt›n› çizmek istiyorum özellikle bankac›l›k sisteminde; ifl eti¤indeki temel kurallar içerisinde personelin, her kademedeki personel,
bu sadece memur veya baflka unvandaki de¤il, yönetim kurulu baflkan›na kadar
kast›m›z olan personelin; kendine, ailesine, birinci derece yak›n›na ifl yapma durumu, müflteriyle banka çal›flan›n›n hesap iliflkileri, maddi ç›kar iliflkileri durumu, bankalarda uygulanacak dokümantasyon sistemlerinin tam olmas›, eksiksiz
yap›lmas›... Biz Türk insan› maalesef buna al›flk›n de¤iliz. Adam hesab›ndan 1
trilyonluk transfer talimat›n› telefonla veriyor, “benim imzal› talimat›m olmasa
da olur” istedi¤iniz zaman bürokrasi diye karfl›m›za ç›kabiliyor, hediye-ç›kar
iliflkileri ve müflteri s›rr›, banka s›rr›na önem verme gibi bankac›l›¤›n temel etik
ve ilkelerine yönelik baz› ihtiyaçlar›m›z var. ‹flte bunlar›n da tam bir flekilde
oturdu¤u zaman san›yorum sektör epeyce durulaflm›fl olacak.
Ben buraya kadar geldikten sonra sonucumu sizlere okumak istiyorum.
Bankalarda iç kontrol sistemleri ve iç denetim 2001’den bu yana tan›m› yap›lm›fl ve uygulamaya bafllat›lm›fl bir kurallar zinciri oldu¤unu söylemek istiyorum. Ancak sektörümüze intibak› henüz bu yönetmelikle bafllayan birçok yeni
fonksiyon olmas› nedeniyle biraz zamana ihtiyaç göstermektedir.
Genel olarak ama, organize ve kay›t düzeni oturmufl bir ifl kolu olan Türkiye
bankac›l›k sisteminin ben çok k›sa bir zaman içerisinde dünya standartlar›nda
bir iç denetim sistemini, hem de tüm bireylerinde devreye sokmufl olaca¤› inanc›nday›m, 30 y›l›n› bu mesle¤e vermifl bir kifli olarak.
Sab›rla dinledi¤iniz için hepinize çok teflekkür ediyorum, sayg›lar›m› sunuyorum.
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R‹SK YÖNET‹M‹NE ÇOK ULUSLU fi‹RKETLER‹N BAKIfi AÇISI
Hasibe ÜNVER
Unilever Risk Yöneticisi
Günayd›n, hofl geldiniz.
Öncelikle çok uluslu bir flirkette risk yönetimi nas›l oluyor, bunu anlatmaya çal›flaca¤›m k›sa bir sürede. O nedenle bu çok uluslu flirket ne boyutta bir flirket,
buna bir k›saca de¤inece¤im.
Daha sonra, risk yönetimi dedi¤imiz de ne tür bir risk yönetimi yap›yoruz, kontroller ve iç kontrol sistemleri ve iç kontrol sistemlerinde yeni bir uygulama olan
Sarbanes Oxly Yasas›yla iliflkilendirerek konuyu toparlay›p bitirmeyi planl›yorum.
Unilever 1930 y›l›nda margarin ve deterjan flirketlerinin bir araya gelmesiyle
oluflmufl bir flirket. fiu anda 150 ülkede faaliyet gösteriyor ve her gün 200 milyon kifli bir Unilever ürününü mutlaka kullan›yor. Yaklafl›k 300 bin kifliye istihdam sa¤l›yoruz ve 50 milyar euroluk bir ciromuz var. Bu büyüklükteki bir flirketteki kurumsal risk yönetiminden bahsedece¤im. Ürünlerimizi günlük yaflant›n›zda mutlaka kullan›yorsunuzdur, bildi¤inizi zannediyorum.
Unilever Türkiye’ye bakt›¤›m›zda da yaklafl›k 650 milyon euro cirolu 7 fabrikas› olan, 3000 çal›flan›, 4000 da¤›t›m a¤› ve 10000 ek istihdam sa¤layan bir flirket olarak görüyoruz Unilever’i.
fiimdi böyle bir flirkette kurumsal risk yönetimi nas›l oluyor?
Öncelikle risk yönetimi 3 aflamada olufluyor böyle bir flirkette. Operasyonel risk
yönetimi var. Nedir bu? Projelerde günlük operasyonlarda ç›kan, oluflabilecek
riskleri göz önünde bulundurularak yap›lan çal›flmalar.‹kinci aflamada uzman
risk yönetimi fonksiyonlar›. Neler olabilir bunlar? Sigortac›l›k, ifl güvenli¤i vesaire gibi uzmanl›k gerektiren ifllerle ilgili riskler ve bununla ilgili kurulan kontrol, denetleme mekanizmalar› içeriyor. Bir de kurumsal risk yönetimi dedi¤imiz, flirketi risk almaya özendiren, fakat kontrollü bir risk almay› özendiren bir
yönetim biçimi ortaya ç›k›yor. Bütün bunlar›n temelinde de risk ve kontrol kültürünün flirket içerisinde yerleflmifl olmas›ndan oluflan bir yap› var.
Kurumsal risk yönetimi denildi¤inde, üçgenler bizde de önemli, üç bacakl› bir
çal›flma flekli var. Neler bunlar? Öncelikle iflin risklerinin analiz edilmesi, di¤er
bir bacak, flirket politika ve ifl ilkelerine uyumun belirlenmesi ve operasyonel
kontrollerin belirlenmesi. Bunun sonucunda da, yöneticilerin ve flirket genel
müdürünün bir güvence mektubu verip daha üst yönetime ve ortaklara bir güvence mektubu vermesini içeren bir çal›flma, bu kurumsal risk yönetimi.
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Bu kurumsal risk yönetiminin ilk aflamas› olan risklerimizin tan›mlanmas› nas›l
yap›l›yor? Ki, bu, Bülent Beyin söyledi¤i risk tabanl› kontrol sistemlerinin veya
denetim sistemlerinin ilk aflamas›n› oluflturuyor. Yönetim kurulu bu risk de¤erlendirmesini yap›yor, y›lda en az bir kere yapmak durumunda ve öncelikle brüt
riskler de¤erlendiriliyor. Bu iflimizi yaparken ne tür risklerimiz var, bunlar ortaya konuluyor. Bunlar bir de¤erlendiriliyor, bu risklere karfl› ne tür tedbirlerimiz
var, ne tür aç›klar›m›z var bunlar oluflturuluyor. Dolay›s›yla, net risklerimiz bulunuyor. Tedbirlerimiz yeterli de¤ilse ne tür aksiyonlar› al›nmas› gerekti¤i belirleniyor ve bundan sonra da bu aksiyonlar yerine getiriliyor.
Bu aflamada kulland›¤›m›z en pratik matriks flöyle bir etkileme seviyesi ve olas›l›k seviyesini gösteren matriks ve kontrol matriksi dedi¤imiz bir matriks, bütün risklerimizi bir sayfada bu flekilde görebiliyoruz. Ve birbiriyle göreceli olarak ne kadar önemli, olmas› olas›l›¤› ne kadar çok, bunu da görebiliyoruz. Bununla ilgili detay alt çal›flmalar› yönetim kurulu üyelerimiz her biri kendisi yap›yor.
Di¤er bir sac ayak, di¤er bir üçgen; flirket içerisinde politika ve ifl ilkelerine uyumun tespit edilmesi.
Bu da iki flekilde oluyor; bir, kurumsal politikalar›m›z›n sahipleri, bu politikalar
flirket içerisinde nas›l uygulan›yor, e¤er uygulanm›yorsa veya do¤ru uygulanm›yorsa ne tür tedbirler al›nmas› gerekiyor bunun hakk›nda aksiyonlar belirliyorlar.
Bir baflka konumuz da ifl ilkeleri.
‹fl ilkelerinde ise, önemli olan bütün çal›flanlar›n haberdar olmas› ve bütün çal›flanlar›m›z›n da bununla uyum içerisinde çal›flmas›. Bunu kontrol eden, denetleyen sistemlerin flirket içinde kurulmas› önemli ve bu kurulan sistemlerin de do¤ru çal›fl›p çal›flmad›¤›n›n sorgulanmas› bu sistemin en önemli parças›.
En önemli ve sonuncu aya¤a geldi¤imde, operasyonel kontroller.
Burada biraz detayl› duraca¤›m. Operasyonel kontroller dedi¤imde de, operasyonel kontroller öncelikle ikiye ayr›l›yor. Özellikle Sarbanes Oxly Yasas›ndan
sonra ikiye ay›rmak durumunda kald›k. Çünkü bizim operasyonel kontroller dedi¤imiz de, ürün yönetimindeki kontrollerden tutun da, finansal tablolara giden
kontrollere kadar olan her türlü aflamayla ilgili kontrol yap›lar›n›n sorgulanmas› ve bu sorgulanman›n da yöneticilerin kendileri taraf›ndan, kendi kendine yap›lmas› hedefleniyordu. Sarbanes Oxly’den sonra bunu ikiye ay›rd›k; finansal
tablolara giden k›s›mla ilgili kontrolleri iç kontrol sistemleri ad› alt›nda bir baflka bafll›¤a ay›rd›k.
Operasyonel kontrollerde ise, günlük ifllerimizle ilgili, ürün yönetimi olsun,
müflteri yönetimi olsun, her türlü prosesle ilgili kontrollerin yine yöneticilerimiz
taraf›ndan kendi kendine senede bir kere kontrol edilmesi ve uygunsuzluk durumunda gerekli aksiyonlar›n ortaya ç›kar›lmas› ve sonuçlar›n›n da belgelenmesi
fleklinde oluflan bir sistem.
254

Plenary Session III - Genel Oturum II

Burada en önemli fley, sorgulay›c›n›n olmas›. Kim bu? Üst düzey bir yönetici
genellikle. Yap›lan de¤erlendirmeyi üst düzey bir yönetici sorguluyor, do¤ru yap›lm›fl m› yap›lmam›fl m› diye.
Ve son parça olan ve en önemli parça olan iç kontrol sistemlerinin uygulanmas›. Bu da bizim Sarbanes Oxly Yasas›yla uyumumuzu belgeliyor.
Asl›nda bütün bu anlatt›klar› Unilever içerisinde son 10 senedir bilfiil uygulanan sistemler. Yani risk temelli iç kontrol sistemlerini biz Unilever’de 10 senedir uyguluyoruz. Fakat son 2 senedir Sarbanes Oxly Yasas›yla biraz finansal
tablolara giden k›s›mlarla ilgili, süreçlerle ilgili kontrollerde biraz farkl›laflmam›z oldu.
fiimdi biraz ondan bahsetmek istiyorum, ne tür farkl›laflmalar veya nas›l bir uygulama yapt›k?
Öncelikle geçen sene uygulamaya bafllad›k bu fleyi. Yasan›n bize getirdi¤i en
önemli fley, finansal raporlarda kurumsal sorumluluk ve iç kontrollerin yönetim
taraf›ndan de¤erlendirilmesi.
Burada iki fley en önemli bizim için, bizim gibi bir flirket için; güvence ve iç
kontrol sistemleri. Güvencede, flirketin icra kurulu baflkan› ve finans bölümü
baflkan› ç›k›yor diyor ki “evet, bu finansal tablolar›mla ilgili raporlar, periyodik
olarak inceleniyor, onaylan›yor, bu konularda önemli bulgular ve ihmal edilmifl konular bulunmuyor, mali tablolar›n, flirketin faaliyetlerine yönelik hususlar› her aç›dan do¤ru olarak yans›t›yor” diye önemli bir sorumluluk veriyor. Daha
önce böyle bir sorumluluk yoktu biliyorsunuz. Ve ek olarak da flirketlerin icra
kurulu baflkan› ve finans bölümü baflkan› flirketleriyle iç kontrol sistemleriyle ilgili epey detayl› bir bildirimde bulunmak zorunda kal›yor.
Bu zorunlulukla ilgili biz ne yap›yoruz, biz ne yapt›k? Ona geleyim.
Biz Unilever olarak öncelikle iç kontrol sisteminde KOSO’nun belirledi¤i sistemi, KOSO küpünü uygulamay› hedefledik ve bu küpteki 5 önemli; kontrol ortam›, risk de¤erlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi iletiflim ve izleme bafll›kl› 5
ana konuyu kendimize hedef ald›k. Bunlar› tamamlamak üzere yola ç›kt›k ve bir
proje oluflturduk. Bu projede öncelikle tak›mlar› ve sorumluluklar› belirledik, iç
kontrollerimizi dokümante ettik ve bu dokümante etti¤imiz iç kontrolleri de¤erlendirdik. Bunu yaparken de ne yapt›k? Dokümantasyonlar› kontrol ettik, gerçek
bir örnek yard›m›yla bu kontrollerin varl›¤›n› bafltan sona tespit ettik. Eksiklikleri belirledik. ‹ç kontrollerin varl›¤› konusunda karar verdik ve bu de¤erlendirmeler ba¤›ms›z üst düzey yöneticiler taraf›ndan sorguland›. Bu da sistemimizin
en önemli parças› aç›kças›.
Daha sonra da bu iç kontroller test edildi. Kimler taraf›ndan? Kendi yöneticilerimiz taraf›ndan, yani bir denetçi firma taraf›ndan de¤il. Bülent Beyin de bankac›l›k sisteminde arzu etti¤i, kendi kendine iç kontrol sistemlerinin kurulmas› ve
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kendi kendini de¤erlendirme sistemlerini bir flekilde burada biz uygulam›fl ve
test etmifl olduk geçen sene.
Test etmede nelere dikkat ettik? Örneklemeyi oluflturduk, en önemlisi o, kontrolleri test ettik... Üst düzey yönetici taraf›ndan bütün bu yap›lan çal›flmalar
sorguland›.
Bütün bu çal›flmalar› yaparken, geçen sene biz bunu bir proje kapsam›nda ele ald›k. Bu sene de yine proje olarak devam ediyor ama, bundan sonra amac›m›z bu
ifli proseslerimizin içerisine sokarak projeden ç›kar›p, proses kavram›na geçebilmek bir an önce. Projeyi yaparken finans direktörümüz ana sponsorumuzdu. Bütün finans müdürlerimiz iflin içindeydi ve iki tak›m oluflturduk, dokümantasyon
tak›m› ve proses tak›m› olarak. Dokümantasyon tak›m›nda prosesin sahibi, prosesi yapan arkadafllar bir tane dokümanter ve risk yöneticimiz bulundu. De¤erlendirme tak›m›nda ise de¤erlendirmeyi yapan arkadafllar, ki bunlar denetçi, d›fl
denetçi de¤il içimizdeki yöneticiler. Fakat kendi alanlar›n› de¤erlendirmediler,
kendi alanlar›ndan farkl› alanlar› de¤erlendirdiler. Önem verdi¤imiz ikinci konuda bu çal›flma da bu idi.
Uzman dan›flmanlardan destek ald›k ve yine üst düzey finans yöneticilerimiz yap›lan çal›flmalar› sorgulad›.
Unilever Türkiye proje kapsam›ndaki 17 ülkeden biri idi ve geçen seneki de¤erlendirmelere göre, ba¤›ms›z denetçilerimizin yapt›¤› de¤erlendirmelere göre 17
ülkeden ilk 3’te baflar› olarak yer ald›k. Bu da program› iyi bir flekilde, eksikliklerine ra¤men, uygulad›¤›m›z›n bir göstergesi.
Buralar› atlamak istiyordum ama, flu örne¤i göstermek istiyorum.
Her bir süreçte risk ve kontrol matriks’i dedi¤imiz matriks’ler oluflturduk. Bu ne
demek? O süreçle ilgili, mesela sabit k›ymetler süreciyle ilgili veya sabit k›ymetlerin kayda al›nmas› süreciyle ilgili risklerimiz neler? Bu risklerle ilgili kontroller neler olmal›? Bu kontrollerin hangisi bizde var? Bu kontrollerden hangisi en önemlisi gibi çal›flmalar yapt›k; ki bu da asl›nda bu projenin en önemli çal›flmalar›ndan biriydi bana göre. Çünkü her bir süreçle ilgili riskin ne oldu¤unu
tek tek belirliyorsunuz ve kontrolleri belirliyorsunuz. Bu arada yapt›¤›m›z baz›
kontrollerin de duplike oldu¤unu, gereksiz oldu¤unu, bir baflka kontrollerle birlefltirilebilir oldu¤unu da görüyorsunuz. Bu da asl›nda projenin iyi taraflar›ndan
biriydi.
Sonuç olarak, geçen y›l 10 ana ve 55 alt ifl süreci belirleyip bunlarla ilgili 180
adet ifl ak›fl diyagram› oluflturduk, 150 test plan› yapt›k, 1000 adam/gün zaman
harcad›k, ki bu ben hariç 4 kifliye daha tekabül ediyor ve bütün bu iflleri yaparken 80 kifli çal›flt› ve ço¤unlu¤u flirket içi kaynaklar. Bu kaynaklar›n yüzde
50’sini dokümantasyon için kulland›k, yüzde 50’sini test için kulland›k ve ilk
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sene için çok zorlu bir çal›flma yapt›k. ‹kinci sene de dokümantasyon daha az,
test daha a¤›rl›kl› olacak ve bir tecrübe, Sarbanes Oxly Yasas›n› uygulayan bir
kifli olarak da tecrübe flu; zor bir süreç, ilk sene oldu¤u için her fleyi çok dikkatli yapmaya çal›fl›yorsunuz. Abart›l›yor belki, ama seneler içerisinde daha sadeleflerek, daha bir oturarak, daha bir amac›na yönelik çal›flmalara gidilece¤ine
inan›yorum.
Tabii flu anda her flirkette farkl› uygulan›yor, bir de öyle bir durum var. Abartmadan, iç kontrolleri proseslerin içlerine yayarak bu çal›flmay› iyi bir flekilde yapabilme imkan› var; ama zaman istiyor, ilk senelerde bütün flirketler çok zorlan›yor.
Baflar›l› olmak için de kararl› bir liderlik ve yönetim gerekiyor, bunu tecrübe ettik; hem Unilever dünyada, hem Unilever Türkiye’de. ‹yi düzenlenmifl e¤itimler gerekiyor, bütün tak›mlar› ve çal›flanlar› e¤itmeniz gerekiyor, sadece finans
de¤il, finans haricindeki operasyonel birtak›m arkadafllar› da e¤itmeniz gerekiyor, ki en zor k›s›m bu. Disiplinli bir proje yönetimi gerekiyor bafllarda özellikle, kaliteli insan kayna¤› ve iflini bilen dan›flmanlar gerekiyor. Zaman›nda aç›k
ve iyi bir iletiflim gerekiyor. Düzenli bir kendi kendimizi denetleme ve raporlama sistemimizin olmas› gerekiyor ve iyi bir kalite kontrolünün olmas› gerekiyor.
Bu yap›ld›¤› takdirde bu yasan›n da gereklili¤ini iyi bir flekilde yap›laca¤›na inan›yorum.
Teflekkür ediyorum beni dinledi¤iniz için, biraz spesifik oldu ama teflekkürler.
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THE ROLE OF AUDIT COMMITTEES IN RISK MANAGEMENT
David FISHER
Grant Thornton, LLP
Firstly, I would like to thank you for inviting me here today.
It is indeed my pleasure to be in such a delightful location.
What I would like to do today is to talk briefly about:
• Risk and the role of the audit committee
• Protecting shareholders and the part that independent directors play in that
• The evolving role of the audit committee, and
• Current best practice, and who decided what current best practice is
Well I suppose that the obvious place to start is by defining what risk is in relation to a business.
Broadly speaking, it can be defined as “the threat or possibility that an action or
event will adversely affect an organisation’s ability to achieve its objectives”
Clearly, what any business needs to do, is to manage that risk.
Risk management can therefore best be defined as “the systematic application of
management policies’ practices and procedures to the task of analysing, assessing, treating, monitoring and reporting on risks”
Having said all that, it therefore follows that the principal role of the audit committee is to protect Shareholders' interests through the oversight of the accounting and financial reporting process and the audit of the financial statements.
That said, what is it that has been the catalyst for this change? What is it that
has caused our sudden interest in, and enhanced the role of, audit committees because they are not really a new phenomenon? They have, in one form or another been around for a number of years.
Well, clearly the answer lies in the recent spate of publicity, much of it unwelcome, that has surrounded a number of spectacular, high profile, company failures, largely but not exclusively in the United States.
In the wake of the high profile failures of Enron and Worldcom, regulators and
legislators around the world have implemented reforms in their attempts to restore public confidence in the capital markets. Spurred on by these sweeping reforms and heightened shareholder expectations, the corporate governance environment continues to evolve as does the role of the audit committee and its res259
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ponsibilities. Almost without exception, countries who have reviewed their own
processes in response to the corporate failures have highlighted the importance
of the audit committee and its role in Risk Management.
While all directors have a duty to act in the interests of the company, the audit
committee has a particular role, acting independently from the executive, to ensure that the interests of shareholders are properly protected in relation to financial reporting and the audit process.
There are groups within listed companies who sometimes have different interests:
• management;
• major shareholders, and
• minority shareholders
Therefore, there is a need for referees. Boards should, therefore, include a sufficient number of independent non-executive directors who identify these potential conflicts of interests and can act as referees before they become issues, affecting the companies perceived integrity. Don’t forget, this is not only about a
company's integrity but its perceived integrity in the eyes of all the various user
groups. Maintaining strength and confidence in a country's capital markets has
almost as much to do with the perception of integrity as with that integrity itself.
It is no longer sufficient to possess integrity. Companies and individuals must
be seen to possess integrity if capital markets are to retain their confidence in
both the Company, its management and also the auditing profession. Independent directors have a role to play, both in companies with a dispersed ownership, where managers need to be made accountable to relatively weak or disparate shareholders and in companies with controlling shareholders, where independent directors can help protect the minority shareholders.
The presence of independent representatives on the board, capable of challenging the decisions of management, is seen by many as a means of protecting the
interests of shareholders and other stakeholders.
As I have already mentioned, in the years that have passed since the well publicised corporate scandals, in the majority of countries with mature capital markets regulators and or legislators have reviewed and enhanced their corporate
governance guidance in an attempt to restore public confidence. In the US, listed companies now have to comply with revised regulations from the Securities
and Exchange Commission and requirements of the stock exchanges, together
with legislation from the far reaching Sarbanes Oxley Act, all of which have been revised in an effort to strengthen corporate governance and the effectiveness
of audit committees.
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In the UK, all Stock Exchange listed companies have to apply the Combined Code on corporate governance that began life in 1992 and has evolved through a
method of systematic re-appraisal. In response to the corporate failures and
scandals, the code was re-examined and enhanced further by The Smith Report
on audit committees and the Higgs report on non-executive directors. The
Smith report is an excellent example of current best practice in the operation of
audit committees and I will be making reference to that report later in this presentation.
As a result of the global strengthening of corporate governance, the demands
and expectations of the audit committee have changed dramatically and their role has evolved and been correspondingly enhanced. The markets quite simply
just have higher expectations of audit committees and their members.
These developments put the role and responsibilities of the audit committee onto a more formal footing including:
• written terms of reference;
• a clear definition of independence;
• a requirement that the audit committee plays a greater role in dealing with the
external auditor, and
• in addition, the majority of countries now expect an audit committee to play a
more active role in ensuring that companies have adequate internal controls and
risk management systems.
The importance of internal control has very much been put in the spotlight in recent years by the Sarbanes Oxley Act, which now requires the directors of all
SEC companies to report on the effectiveness of their internal controls. Capital
markets around the world are placing greater emphasis on the effectiveness of
internal controls, the oversight of which is increasingly the responsibility of the
audit committee.
The UK has included corporate governance high on the agenda for many years
and long before the scandals that broke in 2001 and 2002. The series of initiatives taken by the UK since 1992 have ensured that it is today recognised worldwide as being at the forefront of best practice on corporate governance. In order to provide some insight into how audit committees in the UK are helping to
manage risk and restore confidence in the capital markets, I will be highlighting
in the next few slides some of the more significant requirements from the recently issued Smith Report on audit committees, which I would commend to you. All publicly listed companies in the UK are required to comply with the Smith
Report on a 'comply or explain' basis. The guidance is considered best practice
and all listed companies must apply the code or explain the reasons for any departure from the guidance in their annual financial statements. This approach (as
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opposed to a mandatory requirement by statute, which is the route more commonly followed in the United States) has been shown to work, since it provides
a high degree of effectiveness with appropriate flexibility.
The Smith Report proposes that the audit committee should comprise of at least
3 independent non-executive directors. The membership requirements from the
Smith Report also states that all committee members should be sufficiently financially literate to enable them to read and understand basic financial statements, and at least one member should have significant financial expertise. It is
likely that this person will have a professional qualification from a professional
accountancy body.
A non-executive director will only be considered independent if that person is
independent in character and judgement and there are no relationships or circumstances which could affect, or appear to affect, the directors' judgement.
Such relationships or circumstances would include where the director:
• is a former employee of the company for a period up to five years after
employment;
• receives additional remuneration from the company on top of directors fees;
• participates in the company's share option or performance related pay scheme,
or is a member of the company's pension scheme;
• has served on the board for more than 10 years;
• has close family ties with any of the company's advisers, directors or senior
employees;
• has in the last 3 years a material business relationship with the company;
• represents a significant shareholder.
If one looks back at the audit committees of both Enron and Worldcom, they clearly highlight, with the benefit of hindsight, what may appear to be one of the
glaring weakness in the US corporate governance rules prior to Sarbanes Oxley.
This was to allow both the unrestricted ownership of shares in the company by
audit committee members and also the allowance of additional remuneration for
other services to the company.
Three members of the Enron's audit committee collectively owned $7.5 million
in Enron shares and Lord Wakeham, also a member of the Enron audit committee, received $72,000 per year in consulting fees in addition to directors fees of
$50,000. Clearly the question arises, where directors are in receipt of often considerable consultancy fees from a company, as to whether they can be clearly seen to be independent. The question has to be asked at what level of additional
compensation might committee members choose not to challenge the board on
sensitive issues because of apprehension about losing that income. As I said ear262
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lier, it is not just about being independent, that is a state of mind, but about being unquestionably seen to be independent.
As a result of this, Sarbanes Oxley only permits additional payments to committee members solely for their service on the audit committee.
Having a properly constituted audit committee is, however, just the first step.
It is then necessary to ask the following questions:
• How often and for how long should the committee meet;
• Who should attend its meetings;
• How do they communicate with the Board.
It is for the audit committee chairman to decide the frequency and timings of its
meetings. There should be as many meetings as the audit committee’s role and
responsibilities require. It is recommended that there should be no fewer than 3
meetings a year; however, most audit committee chairmen will wish to call more frequent meetings. One of the criticisms of the Enron audit committee was
that they met less frequently than the directors' remuneration committee and in
fact 3 out 6 members of the audit committee lived abroad.
No one other than the audit committee chairman and members are entitled to be
present at a meeting of the audit committee. It is for the audit committee to decide if non-members should attend for a particular meeting and indeed members
of the management of the company frequently do attend for part of the meeting,
if only to present information on the running or management of the business.
It is, however, expected that the external audit partner will be invited regularly
to attend meetings together with the finance director.
One thing, however, that in my view is important is that the audit partner has the
right to speak to the audit committee without any members of the executive management of the company being present. In instances where I am the audit partner, I reserve the right to speak personally to the chairman of the committee outside the normal course of the meeting if anything comes to my notice during the
course of our work, of which I believe he should be made aware, without having
to wait for the formal convening of a meeting.
Formal meetings of the audit committee are at the heart of its work but will rarely be sufficient. It is expected that the members would wish to keep in touch
on a continuing basis with the key people involved in the company's governance, including the chief executive, the external auditor, the finance director and
the internal auditor.
So having said all this, what is it that the audit committee actually does?
Well, the Smith Report clearly lays out a number of key areas of responsibility:
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• to monitor the integrity of the financial statements;
• to review the company’s internal control and risk management systems;
• to monitor the effectiveness of the internal audit function.
Let us now consider each of those in turn.

Integrity of financial statements
The audit committee should review the significant financial reporting issues and
judgements made in connection with the preparation of the financial statements,
interim reports and other related formal statements. Taking into account the external auditors view, the audit committee should consider whether the company
had adopted appropriate accounting policies and made appropriate estimates and
judgements. The committee should also review, for consistency, other related
information such as the operating and financial review and corporate governance statements relating to audit and risk management.
Internal control and risk management
The audit committee should monitor the integrity of the company's internal financial controls and should also assess the effectiveness of the systems established by management to identify and manage financial and non-financial risks. In
order to function effectively, it is vital for audit committees to have a detailed
understanding of the company, particularly its financial systems and internal
controls. The audit committee of WorldCom was accused of being reckless, by
failing in their duty to become sufficiently familiar and involved with the company's internal financial workings to see the weaknesses in the company's internal control structure. WorldCom was a complicated company in a fast moving
industry and it had expanded quickly through a series of large acquisitions. To
gain the knowledge necessary to function effectively, it required the audit committee to spend a substantial amount of time learning about the company's accounting practices. However, the audit committee only met for three to five hours
a year, which was judged to be wholly inadequate.
It is not a defence for members of the committee to say that they did not have
either adequate time, or adequate resources, to properly discharge their responsibilities.
In that respect, they are in exactly the same position as Bernie Ebbers, the former Chief Executive of WorldCom. At his recent trial, Jurors said they could
clearly see that WorldCom’s operating costs were being fiddled with. Even if
Ebbers never looked at the reports, or didn’t understand them, the jury ruled that
as the man in charge he should take responsibility for what they contained. Coming hard on the heels of this new defining of responsibilities also comes a re264
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appraisal of the costs of such actions. Jacob Zamansky, a New York securities
lawyer, said: “These people have got used to doing something wrong and then
paying a fine, and the fine is usually picked up by the insurers. That’s over now.
Chief executives and bankers on Wall Street now know that they will be held
responsible for their actions”.
Ladies and Gentlemen, whether we like it or not, we now live in a far more litigious society than we used to, unfortunately in matters of regulation and litigation, where America leads, Europe often soon follows.
Internal audit function
The audit committee should monitor and review the internal audit activities
which ordinarily will include reviewing and assessing the annual internal audit
work plan, reviewing the results of internal audit work and monitoring managements' responsiveness to the internal auditors findings and recommendations.
The audit committee should also approve the appointment or termination of the
head of the internal audit function. Where there is no internal audit function, the
audit committee should consider annually whether there is a need for an internal audit function and make a recommendation to the board and the reasons for
the absence of internal audit should be explained in the relevant section of the
annual report.
At WorldCom, the audit committee failed to establish a strong reporting mechanism between itself and the internal audit department. As a result, the internal
audit department fell under the control of the company management and spent
much of its time performing operational, not audit related, functions.
Having covered what might be thought of as its own responsibilities, the committee also has a significant responsibility in the “management “of the role of
the external auditors. These responsibilities include:
• recommending the appointment of the external auditors;
• monitoring and reviewing the external auditor’s independence, objectivity and
effectiveness, and
• developing a policy on the engagement of the external auditor to supply non
audit services.
Let us now consider each of those in turn.
External audit process
One of the most significant changes brought on by the global corporate accountability reforms is the audit committee’s direct responsibility for the oversight of
the external auditor. In the past, external auditors have effectively served two
groups, management and the audit committee, but now the balance of power has
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shifted firmly towards the audit committee. The audit committee now has primary responsibility for making recommendations on the appointment, reappointment and removal of the external auditor. If the board rejects the decision,
then the audit committee must include a statement in the annual report, giving
their recommendations and the reasons why the board have taken a different position.
Furthermore, the audit committee should evaluate the external auditors qualifications and independence, participate in fee discussions, and should be asking
more probing questions about the audit scope.
Non-audit services
The audit committee objective, concerning the provision of non-audit services,
is to ensure that the provision of such services does not impair the external auditor's independence or objectivity. The audit committee should include in the
annual report how their policy regarding non-audit services provides adequate
protection of auditor independence.
It should be remembered, of course, that it is not uncommon for the fees being
received from non-audit work to be considerably in excess of the actual audit fee.
This point is clearly demonstrated in the next slide.
The slide shows the total fees from audit work compared to the total fees for
non-audit work for the top 100 listed companies in the UK for the years 2002
and 2004. As you can see in 2002, the non-audit work fee income was nearly 3
times that of the income earned from the audit itself. Since this time, the majority of audit committees have reviewed and revised their policies on awarding
non-audit work and made it clear in their annual reports that auditor independence is a priority when awarding non-audit work. We can see the result of this increased focus on auditor independence in 2004, where the fees for non-audit
work, as a percentage of total fees, have reduced significantly down from 73%
of total fees in 2002 to 56% in 2004.
Slide 14
In addition to the aforementioned responsibilities, the audit committee should
also communicate its role to the shareholders. In this regard, the directors' report should contain a separate section that describes the role and responsibilities of the audit committee and the actions taken by them to discharge those responsibilities. To illustrate, I have summarised on the slide the headings of the
audit committee report to shareholders, as taken from the 2004 annual report of
Vodafone Group Plc. This is a good example of an audit committee report and
I would like now to briefly explain what is included under each heading:
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Report from the audit committee.
In this section the audit committee provide details of their terms of reference and
committee composition including names and qualifications of all members during the period together with the number of meetings that were held during the
year.
Financial Statements
This section lists the various financial reports, both internal and external together with the annual report, which were reviewed by the audit committee and that
their findings were reported to the board.
Risk Management and Internal Control
Under this heading, the committee states that they have reviewed the process by
which the Group evaluated its internal control environment and its risk assessment process and the way in which significant business risks were managed. It
also considered the internal auditors report on the effectiveness of internal controls. In addition, the committee also reviewed and approved arrangements by
which staff could, in confidence, raise concerns about possible improprieties in
financial reporting matters (commonly referred to as whistleblowing), which is
also a recommendation of the Smith Report on audit committees.

External Auditors
Here the audit committee explain that they have reviewed and confirmed the external auditors independence and objectivity and that they also pre-approved the
scope of non-audit services provided by the auditor to ensure there was no impairment of independence.
The audit fees were also approved by the audit committee as was the recommendation to shareholders to appoint and retain the external auditor.
The committee also highlight that private meetings were held between the external auditor and the audit committee to ensure there were no restriction in the
scope of their audit and to discuss any items the auditors did not want to discuss
with management present.
Internal Audit
In this paragraph the committee convey to the reader that they have reviewed
and discussed the group internal audit plan for the year and had private meetings
with the group audit director.
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Audit Committee Effectiveness
Lastly, the committee inform the reader that they conducted a formal review of
its own effectiveness and confirm that for the year the committee was effective
and able to fulfil its terms of reference.
In addition to this, the Smith Report also requires the committee chairman to be
available to answer questions at the Group's annual general meeting, ensuring
that the committee is answerable to the shareholders on the activities for which
they are responsible.

Slide 15
In addition to the more general issues concerning the external auditor that we have just been considering, the committee does have some fairly specific responsibilities in relation to the detailed nature and scope of the audit itself.
In my experience, the audit committee divide their review in to two parts.
Firstly, at the planning stage of the audit, they review with the auditor the general audit approach and methodology to be followed, together with the nature of
the tests to be performed (but not, of course the detail or quantum of those tests).
Secondly, when the audit is complete, the audit committee should review with
the external auditor, the findings of their work. This review should include a discussion of the major issues that arose during the course of the audit and how
they were resolved. They should also review the level of errors identified during the audit and understand the reasons for them occurring. They should also
review the representation letter and management letter and monitor the responses from management to the external auditors findings and recommendations.
At the end of the audit cycle the audit committee will require the external auditor to account for any changes to the agreed audit plan, including any changes
to perceived risks and any work undertaken to address those risks. The audit
committee will also evaluate the auditors robustness in handling key accounting
and audit judgements.
The bottom line is that the external auditor works with management but works
for the audit committee and the audit committee should expect to be treated as
the client.
In conclusion then, if audit committees are to play an effective part in strengthening corporate governance, they must possess a number of qualities, principally
they must have:
• independence;
• the appropriate skills, and
• a comprehensive understanding of the business.
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Anything that falls short of this in the current business environment is just not
going to be acceptable.
The nature of the audit committee's relationships and responsibilities relative to
all participants in the financial reporting process, and auditors in particular, have changed dramatically. Successfully carrying out their role and responsibilities in this evolving environment will require audit committees to develop an approach that factors in the key elements of effective oversight including:
• establishing and reinforcing the audit committees expectations relative to the
roles, responsibilities and reporting lines of all participants in the financial reporting process
• recognising and nurturing the interdependence of the audit committee and internal and external auditors, as the effectiveness of one can hinge largely on the
effectiveness of the others
• supporting open and ongoing communication with auditors during audit committee meetings and with frequent additional interaction outside of the boardroom
• considering the effect that the CEO, CFO or other senior executives may have on the tone, agenda and dynamics of audit committee meetings and maintaining control of the meetings regardless of its participants
• recognising the growing stature of internal audit and helping to ensure that the
function has the resources and independence to effectively support the financial
reporting process
• effectively evaluating the auditors qualifications and monitoring its independence and performance
• prioritising the audit committees agenda based on the most significant risks
facing the company
Clearly, no two-audit committees will have identical oversight processes. Audit committees need to recognise the evolving relationships of participants in the
financial reporting process and to both support and challenge the independence
and processes of the company's external auditor. This should assist audit committees in more effectively meeting their oversight responsibilities and help
strengthen the integrity and transparency of the company's financial reporting
process.
Which after all is the object of the exercise.
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TARTIfiMALAR
Baflkan- Ben genç meslektafl›m›za çok teflekkür ediyorum. 5 dakika vaktimiz
var, toplant›ya geç bafllad›k. Katk›da bulunmak isteyen veya soru sormak isteyen kat›l›mc›lar varsa onlar›n sorular›n› alal›m, sonra toplant›y› kapataca¤›m.
Evet Ülkü Beyin sorusu var.
Katk›lar›n zaman› da gene s›n›rl› biliyorsunuz. Bütün zaman bütçemiz 5 dakika,
ama her konuflmac› 1 veya 1,5 dakika konuflabilir.
Baflka söz isteyen var m›, çünkü uzun konuflaca¤›m diyor kat›l›mc›.
Ülkü SÖNMEZ- 5 dakikay› ben kullanay›m, herhâlde yok galiba de¤il mi?
Baflkan- Buyurun.
Ülkü SÖNMEZ- Say›n Baflkan.
Baflkan- Soru varm›fl, o zaman 1,5 dakika Ülkü Bey. Tabiî tabiî kat›l›mc›lardan
soru alaca¤›m.
Ülkü SÖNMEZ- K›sa olacak zaten.
Say›n Baflkan, de¤erli bildiri sunan arkadafllar›m, sevgili konuklar, de¤erli hocalar›m; hepiniz hofl geldiniz.
Önce k›saca bu Sempozyumu düzenleyen arkadafllara ben de teflekkür ediyorum.
Yeni bir olguyla karfl› karfl›yay›z, ama ben flimdi masan›n öbür taraf›nda oturan
bir kifli olarak birkaç sorum olacak.
Böyle bir karmafl›k durum içindeyiz ki, Türkiye’de ticarî bilançolardan, malî bilançolardan bahsediyoruz. Vergi bilançolar› ayr›, ticarî bilançolar ayr›. Art›, bir
denetim olgusundan flimdi bir de risk yönetimiyle karfl› karfl›ya kal›yoruz.
Denetim olgusuna bak›yoruz çeliflkiler yuma¤› içerisindeyiz. Özel denetimler,
firman›n iç denetimleri, iç müfettiflleri, ba¤›ms›z denetim, yeminli malî müflavir
tasdiki, Ticaret Bakanl›¤› müfettifllerin denetimi, SPK denetimi, Maliye Bakanl›¤› Teftifl Heyetlerinin denetimi, ‹fl Kanununda ifl hukuklar›n denetimi, belediye denetimi, çevre denetimi, denetim ve flimdi bunun haricinde yine muhasebe
sistemine risk yönetimini de ekledik.
fiimdi, sormak istedi¤im konu flu: Bütün denetimler uygunluk veya do¤ruluk denetimi baz›nda geliyor. Sonuçta nereye ba¤lan›yoruz muhasebe sisteminde? Malî tablolar›n yap›lan ifl ve ifllemlere uygunlu¤u veya do¤rulu¤unu raporluyoruz.
Çeflitli raporlama standartlar›m›z var.
fiimdi, risk yönetimine geldi¤inde yönetim kavram›n› parantez içi hükmünde ald›¤›mda ben yönetimi devaml›l›k bir sistem olarak görüyorum.
fiimdi, yanl›fl anlad›ysam risk yönetiminin hem Unilever’de, hem bankac›l›k sisteminde teftifl heyetiyle iç içe çal›flan bir sistem içerisinde süreç içerisindeki bir
risk yönetiminden bahsediyoruz. Ama, bizim eski kafa deyimimizle riski biz
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flöyle tan›mlar›z. Efendim bu apartman›n çökme riski varsa ben apartman› almam, makine çal›flmayacaksa o makineye risklidir yat›r›m yapmam, efendim
personel ifle al›rken 3 ayl›k hamileyse bilirim ki 6 ay sonra do¤um yapacak ben
onu ifle almam, çünkü benim için risklidir.
fiimdi, riski biz yat›r›m yaparken, üretim aflamas›nda, bilançonun farkl› kalemlerinde göze alarak görüyoruz. Fakat flimdi farkl› bir anlamla karfl›laflt›k, risk yönetimi. fiimdi, bu verileri, risk yönetimine ulafl›rken bu verileri günlük oluflan
de¤erlerden mi alarak karar verece¤iz, yoksa dönemlerde oluflan bilanço kalemlerine intikal eden gelir gider harcamalar›, yat›r›m harcamalar› gibi sistemden mi
alaca¤›z, yoksa gün içinde sistemin iflleyifli esnas›nda oluflacak verilerle mi al›p
karar verece¤iz? Yani riski, yat›r›m› durduraca¤›z, üretimi durduraca¤›z, harcamay› k›saca¤›z.
Bu konularda biraz aç›klama verirseniz sevinirim.
Hepinize teflekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.
Baflkan- Ben teflekkür ediyorum.
Hemen cevap için di¤er soruyu almadan baflka sorular› alaca¤›z.
Say›n Günceler’e sözü veriyorum.
Buyurun Say›n Günceler.
Bülent GÜNCELER- Evet, teflekkür ederim Baflkan.
Asl›nda gayet güzel bir soru ve karmaflay› çok güzel özetleyip üç kategoriye
ay›rd›n›z. Nasrettin Hocan›n cevab› gibi olacak belki ama, cevap hepsi birden.
fiimdi, hepsi birden diyece¤iz, ama burada bu yeni risk yönetimi uygulamalar›
bize flunu getiriyor: Diyor ki, öncelikli olarak, bence en büyük de¤iflim bu. Herkes kendi riskini kendi ölçecek diyor, herkes kendi riskini, bir risk matrisi ad›yla bunu teknik olarak tan›mlam›fllar. Oturacaks›n›z diyor, siz ne kadar kendi ifl
kolunuzda, hangi konularda ne kadar çok riskle karfl› karfl›yas›n›z.
Yine de¤erli arkadafl›m konuflmas›nda belirtti¤i gibi, siz bu risklere karfl› ne tedbirler al›yorsunuz. Hani, basit özetlemek gerekirse flunu söyleyebiliriz: Riskinizi derecelendirin, en kötüden, en yüksekten en zay›fa göre ve bunlara karfl› ald›¤›n›z tedbirleri de derecelendirin, ondan sonraki duruma bak›n bakal›m bu risklerin alt›ndan kalkabilecek durumda m›s›n›z diye?
Spesifik örnek mi istiyorsunuz? Bankac›s›n›z, kasan›zdaki paran›n bir soyguncu
taraf›ndan çal›nma riski var. Bir personeliniz taraf›ndan yap›labilecek bir suistimal, yolsuzluk riski var, bu riskleri bir kenara koyars›n›z ve dersiniz ki, ben bu
risklere karfl› giderim sigortalar›m kendimi. Bir sigorta poliçesi al›r›m, ben bu
poliçeye flu kadar da prim öderim, böylece bu riskimi bertaraf etmifl olurum, bunu yaflamamak için de flu sistemleri olufltururum dersiniz.
Toparlamay› ben flöyle yapaca¤›m: Birincisi, hangi riski geçmiflte ne kadar ya271
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flad›¤›n›z›, gerek kendi kurumunuz, gerek bulundu¤unuz sektör olarak analizini
yapmak, bu birinci ödevimiz.
Ondan sonra ikincisi, siz bu risklere karfl› kurumunuz içerisinde ne tür engelleyici tedbirler ald›n›z ve bunlar sizi ne kadar rahatlat›yor. Bu ikinci tedbirimiz.
Üçüncüsü de, bu ald›¤›m›z kararlar ve uygulamalar do¤rultusunda bunlardan
prensiplerden ödün vermeden yola devam etmek. Bu da iflte en önemli ve en zor
k›sm›. Çünkü, ödün vermeden ald›¤›n›z kararlar ve tedbirleri uygulamak baflka
s›k›nt›lar› beraberinde getiriyor. Bafllang›çta bir numaras› rekabetin getirece¤i
bask›lar, buna di¤er konuflmac› arkadafl›m da de¤inmiflti.
‹kincisi, bu konudaki personelin bilgi becerisinin gelifltirilmesi, yani e¤itimi.
Üçüncüsü, biraz belki ekstradan yap›labilecek harcamalar. Deminki sigorta poliçesi örne¤inde bahsetti¤im sigorta primi gibi. Bular›n hepsini bir araya getirdi¤inizde galiba en do¤rusu risklerinizin hangileri çok tehlikeli, hangileri mevcut
durumunuzla birlikte yaflabilece¤inize karar verdi¤iniz, hangileri ise, bence bu
risk de¤il, ben yoluma devam ederim diyebilece¤iniz.
Yani, biraz hepimize ev ödevi veriyor. Oturun derslerinizi çal›fl›n ve risklerinizi
belirleyin, ondan sonra da yolunuza devam edersiniz, diye
Hakl›s›n›z biraz zor bir sürecimiz var.
Baflkan- Say›n Günceler’e teflekkür ediyorum.
Bir soru daha var.
‹lhan GÜVEN- ‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müflavirler Odas› Denetim
Kurulu Üyesiyim.
Ben sizlere çok teflekkür ediyorum, bizlere yeni ufuklar açt›n›z, yeni yeni bilgiler verdiniz, yeni fikirler verdiniz. Hepinize çok teflekkürler ediyorum.
Benim sorum flöyle olacak: Bankalardaki kredilerin verimsizleflmesinin bir maliyeti oluyor. Bu verimsizleflen kredilerin maliyeti riske maruz kalm›fl bir de¤er
olarak addediliyor mu, riske maruz kalm›fl bu de¤erler karfl›l›¤›nda bir karfl›l›k
ayr›l›yor mu, bunlar malî tablolara yans›yor mu?
Teflekkür ediyorum.
Baflkan- Buyurun Say›n Günceler.
Bülent GÜNCELER- Say›n Baflkan müsaade ederseniz saatime bakmadan cevapland›rmak istiyorum. Çünkü, çok hassas ve önemli bir konu.
Hakikaten çok önemli bir konuya temas ettiniz. Çünkü, banka bilançolar›n›n do¤al olarak en önemli, en büyük parças› kredi riskleridir ve flimdiye kadarki geleneksel al›flkanl›klarla biz kredilerimizi de¤erlendirirken, iflte bak›l›rd›, müflteri eflraftan m›d›r, iflte nas›l bir kurumdur, flöyledir böyledir. Bilançolar› tan›mlamak istemiyorum, sizler daha iyi biliyorsunuz kurumlar›n bilançolar›n›.
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Dolay›s›yla, o bilançolar› e¤er normal bankac›l›k kriterlerinin ön gördü¤ü flekilde kitaplarda yaz›ld›¤› flekilde bakarsan›z san›yorum Türkiye’de çok az firma
bankalardan kredi alabilecek durumdad›r.
Dolay›s›yla, di¤er faktörler göz önüne geliyordu. Bir araflt›rma, iflte istihbarat birimlerinin faaliyetleri ve bunun sonucunda banka bir karar veriyordu ve bir kredi veriyordu. Bazen do¤ru karar oluyordu bazen de yanl›fl oluyordu ve cezas›n›
ödüyordu.
Baz› kriterlerin devreye girdi¤inde e¤er ki bilançolar sa¤l›kl› de¤ilse, e¤er ki bilançolar tam gerçe¤i yans›tam›yorsa bu defa söz konusu firma belki de çok riskli bir kriterde oldu¤u için ya kredilendirme flans›n› hiç bulamayacak ya da buldu¤u takdirde pahal› bir kredilendirme metoduyla karfl› kafl›ya kalacak.
‹flte bunun ad›na biz kredide risk primi diyoruz, henüz Türkiye’de olmayan, ancak çok yak›n bir zamanda olmas›n› bekledi¤imiz bir konudur. Art›k ayn› ifl kolunda faaliyet gösteren, belki de görüntüsü ayn› olan iki firma ayn› fiyatta kredi
borçlanmas› yapamayacak risk primi farkl›l›¤›ndan dolay›. Çünkü, banka da
riskli müflterilerini riskini al›rken ona o oranda sermayesinden bir sermaye ay›r›m› yapmak zorunda kalacak
Di¤er bir de¤iflle kredi batmadan karfl›l›k ay›rmak zorunda kalacak. Yani, bu
sektörü biraz, bankac›l›k sektörünü zorlarken paralelinde de firmalar›m›z› bankac›l›k sektöründen daha da çok zorluyor olacak. Beraberce üstlenmemiz gereken bir s›k›nt›lar zinciri, daha do¤rusu çözüm yolu diyebiliriz.
Tafllar› ay›klad›¤›m›z zaman hayat daha güzel olacak.
Baflkan- Teflekkür ediyorum.
Son sözünüze daha çok teflekkür ediyorum. Bundan sonraki toplant›da daha yüzü gülen denetçiler ve meslek mensuplar› görmekten çok mutluluk duyaca¤›m›
söylüyorum.
Sinir sisteminizin bozuldu¤unu, hepimizin bozuldu¤unu biliyorum. Sabahleyin
bu konuya bafllarken talebelerimize en çok bunu söyledi¤imizi söylüyordum,
sonra da diyorum ki, sinir sisteminiz sa¤lam m›, hakikaten sa¤lam olmal›.
Çok güzel bir dünya kuruluyor, çok güzel bir dünya kuruluyor. Dün Cansen Han›md› galiba.... Benim topumla oynar›m diyemiyorsunuz, beraber oynayacaks›n›z. Topunuz ayn› olacak, forman›z ayn› olacak, ayakkab›n›z ayn› olacak, bak›fl›n›z ayn› olacak, vizyonunuz ayn› olacak ve her ifli adam gibi yapacaks›n›z.
Biz, burada olanlar da, burada olmayanlar da, de¤erli meslektafllar›m hepimiz
adam gibi yapma yolunday›z. Kendinizi de sevin, yapt›¤›n›z ifli küçümsemeyin.
Ben bu çerçevede ‹SMMMO’nun de¤erli baflkan ve yöneticilerini kutluyorum.
Yar›n daha güzel olacak, hepinize sayg›lar sunuyorum.
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