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ULUSLARARASI DENET‹M STANDARTLARINDA ET‹K
Aslan COfiKUN
TÜDESK Baflkan Yard›mc›s›
(IFAC Code of Ethics for Professional Accountants)
Profesyonel Muhasebeciler veya Muhasebe Meslek Mensuplar› için IFAC
Etik kurallar› veya yayg›n deyim ile Uluslararas› Muhasebe Etik kurallar›
4 ana bölümden oluflur.
1.ci bölüm bafllang›ç konular›n› içerir. Bunlar tan›mlar, girifl bölümü, kamu yarar›, mesleki hedef, temel prensipler ve kapsam’la ilgili konulard›r.
Takip eden 3 bölüm A, B ve C;
A-Bölümü : Tüm muhasebe meslek mensuplar›nca uygulanacak genel kurallar› içerir.
B-Bölümü : Sadece kamu hizmeti gören (ba¤›ms›z) meslek mensuplar›nca uygulanacak kurallar› içerir.
C-Bölümü : Ba¤›ml› çal›flan meslek mensuplar›na uygulan›r, ancak baz› durumlarda kamu hizmeti gören muhasebecilere de uygulanabilir.

Tan›mlar:
Etikle ilgili çeflitli terimlerin, örne¤in tan›t›m, müflteri, aile iliflkisi, mali ç›kar gibi terimlerin tan›mlar›n› içerir.

Girifl:
Her ülkenin kültür, lisan, hukuki ve sosyal sistemleri farkl›l›k gösterir. Bu bak›mdan her ülkenin ulusal meslek örgütü, ülkeye özgü karakteristikleri göz önüne alarak gerekli etik kurallar› haz›rlama görev ve sorumlulu¤u tafl›maktad›r.
Bununla birlikte IFAC muhasebe mesle¤inin uluslararas› düzeyde genel bir tak›m müflterek hedeflerin ve temel bir tak›m müflterek kurallar›n›n oldu¤una
inanmaktad›r.
Dolay›s›yla muhasebe mesle¤inin sorumluluklar›,IFAC’›n meslekte rehberlik
etme çabalar›n›n devaml›l›¤› ve genel anlamda uyumunun sa¤lanmas› konular›ndaki rolü göz önüne al›nd›¤›nda her ülkenin kendi mesleki örgütünün etik çal›flmalar›nda temel alaca¤› “ Uluslararas› Etik Prensiplerinin” oluflturulmas›n›n
önemi ortaya ç›kmaktad›r.
Muhasebe mesle¤i dünyada de¤iflik kültür ve kurallar›n uyguland›¤› bir çevrede
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faaliyet gösterir. Ancak her ülke Uluslararas› Etik Prensiplerinin temel felsefesini esas almal›d›r.

Kamu Yarar› :
Mesle¤in önemli bir yönü kamuya karfl› sorumlu oldu¤unun kabul görmesidir.
Müflteriler, kredi kurulufllar›, devlet, iflveren, çal›flan, yat›r›mc› ve finans dünyas› k›saca ekonomik ve ticari düzenin sa¤lanmas›nda meslek mensuplar›n›n objektif ve dürüst davrand›klar› konusunda güvence oluflturulmufl olmal›d›r. Bu
güvence mesle¤e kamu yarar›na olma sorumlulu¤u yükler. Kamu yarar›, meslek mensubunun hizmet verdi¤i kifliler ve kurumlar›n toplumsal refaha
ulaflmas›ndaki katk›s› olarak tan›mlan›r. Meslek mensubunun sorumlulu¤u
sadece müflterisinin veya iflverenin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan ibaret de¤ildir.
Mesleki standartlar a¤›rl›kl› olarak kamu yarar› kriterleri göz önüne al›narak belirlenmifltir. Örne¤in ;
- Ba¤›ms›z denetçiler, finans kurulufllar›ndan kredi al›n›r veya halka arz suretiyle sermaye toplan›rken takdim edilen finansal tablolar›n dürüst ve tarafs›z olmas›na yard›mc› olurlar.
- Mali ifller müdürleri, iflletmelerde çeflitli flekillerde finansal yönetime katk›da bulunur ve iflletme fonlar›n›n etkili ve faydal› bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤larlar,
- ‹ç denetçiler, iç kontrol sisteminin do¤ru iflleyiflini temin ederek iflverenin
sundu¤u finansal tablolar›n do¤rulu¤una katk›da bulunurlar,
- Vergi Dan›flmanlar›, vergi sisteminin etkin olmas› ve dürüst uygulanmas›na
yard›mc› olurlar,
- Yönetim dan›flmanlar›, do¤ru yönetimsel kararlar›n al›nmas›nda kamu yarar› yönünden sorumluluk tafl›rlar.
Etik kurallar oluflturulurken kamu yarar› her zaman göz önünde
bulundurulmal›d›r.

Hedefler:
Muhasebe mesle¤inin hedefleri en yüksek seviyede profesyonel standartlarda
hizmet görmek, en yüksek performans seviyesine ulaflmak ve genel olarak kamu yarar›n› gözetmek olmal›d›r.
Bu hedeflere ulaflmak için 4 temel gereklilik aran›r:
- ‹nand›r›c›l›k: Tüm toplum katmanlar›nda bilgi ve bilgi sistemlerine olan inand›r›c›l›k sa¤lanm›fl olmal›d›r.
- Profesyonellik: Meslek mensubu, müflteriler, ifl verenler ve di¤er ilgililerce
muhasebe konusunda tam bir profesyonel olarak tan›mlanabilmelidir.
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- Hizmet kalitesi : Temin edilen tüm hizmetlerde en yüksek standart ve performansa ulafl›ld›¤›na emin olunmal›d›r.
- Güvence: Meslek mensubunun hizmet kullan›c›lar›, sunulan tüm hizmetlerin,
mesleki etik güvencesi alt›nda oldu¤una güvence duymal›d›r.

Temel Prensipler:
Meslek mensuplar›, muhasebe mesle¤inin hedeflerine ulaflabilmek için birtak›m
temel prensiplere uymak durumundad›rlar.
Bu temel prensipler;
- Dürüstlük,
Meslek mensubu, meslekle ilgili hizmetlerini sunarken dürüst(namuslu) ve (kolay) anlafl›l›r olmal›d›r.

- Tarafs›zl›k (Objektiflik),
Meslek mensubu, tarafs›z olmal› ve baflkalar›n›n zarar verici ifllemleri ile ç›kar
çat›flmalar› ve yarar sa¤lama çabalar›n›n, tarafs›zl›¤›n› etkilemesine izin vermemelidir.
- Mesleki yeterlilik ve bilgi,
Meslek mensubu; mesle¤ini, yeterli bilgi, yetenek ve çal›flkanl›kla yerine getirmeli; bilgi ve yetene¤ini müflterisinin veya iflvereninin, muhasebe, mevzuat ve
teknik geliflme ve de¤iflikliklerden en iyi flekilde faydalanmas›n› sa¤lamak üzere güncellefltirmelidir.
- Gizlilik,
Meslek mensubu mesle¤ini yerine getirirken edindi¤i bilgilerin gizlili¤ini korumal›d›r. Bu bilgileri herhangi bir kanuni veya mesleki zorunluluk veya geçerli
ve düzgün bir flekilde al›nm›fl bir yetki olmad›kça kullanmamal› ve aç›klamamal›d›r.

- Mesleki davran›fl biçimi,
Meslek mensubu, mesle¤in itibar›na uygun davranmal› ve bu itibar› sars›c› hareketlerden kaç›nmal›d›r.
- Teknik standartlar,
Meslek mensubu hizmetlerini mesleki ve teknik standartlara uyumlu bir flekilde
ifa etmelidir.
Meslek mensubu, müflteri veya iflvereninin talimatlar›na dikkatli ve do¤ru olarak, ancak, dürüstlük, tarafs›zl›k ve kamu hizmeti görüyorsa ba¤›ms›zl›kla ba¤dafl›k olarak yerine getirmelidir.
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‹lave olarak
- IFAC (Uluslararas› Denetim Standartlar›),
- Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu,
- Mensup oldu¤u meslek kuruluflu veya di¤er düzenleyici kurumlar,
- ‹lgili mevzuat,
taraf›ndan yay›nlanm›fl standartlara da uymal›d›r.

A BÖLÜMÜ –
TÜM MESLEK MENSUPLARINA UYGULANACAK GENEL KURALLAR :
A 1-Dürüstlük ve Tarafs›zl›k:
Dürüstlük sadece yap›lan iflte namuslu olmay› de¤il ayn› zamanda gerçekçi ve
do¤ru olmay› da gerektirir. Tarafs›zl›k da muhasebecinin ayd›nca bir yaklafl›m
göstermesini ve her türlü ç›kar çat›flmas›ndan uzak durmas›n› öngörür.
Muhasebeciler de¤iflik durumlarda dürüstlük ve tarafs›zl›kla - r›n› ortaya koymak durumundad›rlar. Bu durumlar ifa ettikleri hizmet tipine göre de¤iflir. Baz›
durumlarda dürüstlüklerini etkileyebilecek bir tak›m bask›larla karfl›laflabilirler.
Tüm bu bask›lar› veya benzer durumlar› tan›mlamaya çal›flmak gerçekçi olmaz.
Meslek mensubu aleyhte olabilecek, zarar verebilecek veya baflkalar›n›n dürüstlü¤ünü etkileyebilecek hatta böyle bir flüphe uyand›racak hareketten özenle kaç›nmal›d›r.
Ayr›ca yan›nda çal›flt›rd›¤› personelin de dürüstlük prensibine ba¤l›l›¤›n› sa¤lamal›d›r. ‹fl iliflkisinde bulunduklar› kimselerden, yapt›klar› iflte dürüst olmalar›n› menfi etkileyebilecek hediye veya benzeri menfaatleri kabul etmemeleri gerekir.
A 2–Etik Çat›flmalar›n›n Çözümlenmesi:
Ara s›ra meslek mensuplar› ç›kar çat›flmas› oluflturabilecek durumlar karfl›s›nda
kalabilirler. Bunlar s›radan günlük sorunlardan hile veya benzeri kanunsuz faaliyetlere kadar gidebilir. Bu tür olaylar› listeleyerek bir s›ralama yapmak mümkün
de¤ildir. Meslek mensuplar› tüm bu tür olaylar karfl›s›nda bilinçli ve uyan›k olmal›d›r. Ancak meslek mensubu ile karfl› taraf aras›ndaki dürüst bir görüfl fakl›l›¤› mutlaka etik konusuna girmeyebilir. Her bir olay kendi çerçevesi içinde de¤erlendirilmelidir.
Örne¤in :
fief, müdür, yönetici veya ortak taraf›ndan meslek mensubuna bask› uygulanabilir; veya ailesi veya flahsi yak›nl›k söz konusu olabilir; ya da menfaat iliflkisi
sonucu böyle bir durum ortaya ç›kabilir,
Meslek mensubundan teknik veya mesleki standartlara ayk›r› hareket etmesi istenebilir,
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Meslek mensubunun üstü ile uygulanacak standart konusunda ihtilaf oluflabilir,
Müflteri veya iflverenin menfaatine oluflabilecek yanl›fl bir bilgi aç›klanm›fl olabilir.
Tüm bu durumlarda, muhasebeci mensup oldu¤u organizasyon taraf›ndan, bu
gibi hallerde uygulanmas› istenen bir yaz›l› talimat varsa bu talimata göre hareket eder. E¤er bu talimat sorunu çözemiyorsa :
- Önce sorunu en yak›n üstü ile, o da çözemiyorsa bir üstü ile görüflür. E¤er üst
makam olaya kar›flm›flsa, sorunu bir üste ve e¤er bir üst genel müdürse, s›ras› ile
icra kurulu, yönetim kurulu, genel kurula götürebilir.
- Ba¤›ms›z bir dan›flman veya meslek kuruluflunun tavsiye ve dan›flmanl›¤›na
baflvurabilir.
- Tüm bu çabalar sonuç vermiyorsa istifa edebilir ve ilgili kuruluflun temsilcisi
vas›tas› ile kuruluflu bilgilendiren bir rapor sunabilir.
- Baz› ülkelerde yerel kanunlar veya mevzuat bu gibi durumlar›n yetkili mercilere raporlanmas›n› öngörebilir.
- Yönetici pozisyonundaki herhangi bir meslek mensubu ba¤l› oldu¤u kurumda
uyuflmazl›klar›n çözümü ile ilgili gerekli talimatnamenin haz›rlanmas›n› sa¤lamaya çaba göstermelidir.
- Meslek kurulufllar› bu gibi durumlarda bafl vurulabilecek dan›flmanl›k ve yard›m sa¤lama konular›n› temin etmeye çaba göstermelidirler.

A 3–Mesleki Yeterlilik:
Meslek mensuplar› kendilerini sahip olmad›klar› uzmanl›k ve deneyime sahipmifl gibi tan›tmamal›d›rlar.
Mesleki yeterlilik iki ayr› aflamada ele al›n›r:

- Mesleki yeterlili¤i kazanma,
Bu yeterlili¤e ulaflmak için yüksek kalitede bir genel e¤itimden sonra, mesle¤e
yönelik özel e¤itim, pratik e¤itim ve al›flt›rma, mesleki konularda s›nav ve belirli bir süre mesleki deneyim gereklidir.
- Mesleki yeterlili¤in korunmas›,
Yeterlili¤in korunmas›, muhasebe ve denetime yönelik ulusal ve uluslararas› geliflmeler, muhasebe mesle¤indeki genel anlamda yenilikler, kanun ve mevzuattaki de¤ifliklikler dahil her tür mesleki konuyu yak›ndan takip ederek güncel halde bulunmay› gerektirir. Meslek mensubu, ulusal ve uluslararas› uygulamalara
uyumlu bir kalite kontrol program›na tabi tutulmal›d›r.
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A 4-Gizlilik:
Meslek mensubu, müflterisinin veya iflvereninin iflleri ile ilgili elde etti¤i bilgilerin gizlili¤ine sayg› göstermelidir. Bu gizlilik görevi muhasebeci ile iflvereni
aras›ndaki iliflkinin sona ermesinden sonra da devam eder.
Yetkili bir makam taraf›ndan bilgiyi aç›klama yetkisi verilmemiflse veya yasal
bir zorunluluk olmad›kça gizlilik ilkesi daima korunmal›d›r.

A 5-Vergi Uygulamas›:
Vergi dan›flmanl›¤› hizmeti sunan bir meslek mensubu, müflterisi veya iflvereninin en iyi konumda bulunmas›n› sa¤lamak ve hizmetini profesyonel bir anlay›flla yapmak, do¤ruluk ve tarafs›zl›ktan vazgeçmemek ve kanunla uyumlu olarak
çal›flmak durumundad›r. Tart›flmal› durumlarda; konu hakk›nda yeterince destek
olmas› flart› ile, müflteri veya iflveren lehinde çözüm aranmal›d›r.
Vergi beyannamesi haz›rlayan meslek mensubu beyanname içeri¤i konusunda
esas sorumlulu¤un müflteri ya da iflverende oldu¤unu müflteri veya iflverene hat›rlatmal›d›r.
Müflteri yada iflverene sunulan ve somut sonuçlar› olan vergi konusunda tavsiyelerin ya da görüfllerin düz yaz› veya bilgi formu fleklinde dosyalanmak üzere
kay›t edilmesi gerekir.
Meslek mensubu afla¤›da s›ralananlarla iliflkisi olabilecek hiçbir beyanname veya haberleflmeyle iliflkili olmamal›d›r:
- yanl›fl ya da aldat›c› beyan,
- dikkatsizlik sonucu ya da do¤ru veya yanl›fl oldu¤u hakk›nda kesin bilgi sahibi olunmadan elde edilen beyan ve bilgi,
- teslim edilecek bilgilerin gere¤inin yerine getirilmemesi, gizlenmesi ve bunun
sonucu olarak gelir idaresinin aldat›lmas›.
E¤er tahmine dayal› beyanda bulunulacaksa, ileride elde edilen bilgiden daha
fazlas›n›n ortaya ç›kamayaca¤›ndan emin olunmal›d›r.
Vergi beyannamesi haz›rlan›rken meslek mensubu müflteri veya iflverenin verdi¤i bilgiye göre hareket eder. Ancak gerekli hallerde mevcut bilgiyi destekleyici dosyalar›n ve verilerin sa¤lanmas› istenmelidir.
Ayr›ca geçmifl y›l beyanlar› ile karfl›laflt›rma yap›lmal›, flüphelenilen durumlarda araflt›rma yap›larak defter ve kay›tlara inilmelidir.
Geçmifle ait beyannamelerde maddi hata yada atlama oldu¤unu fark eder yada
beyannamenin ilgili mercilere teslim edilmedi¤i anlafl›l›rsa uyar›da bulunarak
durumdan gelirler idaresinin haberdar edilmesi gerekti¤i tavsiye edilir. Ancak
meslek mensubu normalde gelirler idaresine bilgi vermek zorunda de¤ildir ve
bunu izin almadan yapamaz.
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A 6-S›n›r Ötesi Faaliyetler:
S›n›r ötesi faaliyetlerde bulunan meslek mensubu ister kendi ülkesinde ister hizmet sundu¤u di¤er ülkede yürüttü¤ü her bir iflle ayr› ayr› ilgilenmelidir. Hizmetlerini uygun teknik standartlar ve ahlaki gerçeklere uyumlu olarak sunmal›d›r.
E¤er iki ülke etik gerekleri aras›nda belirli farkl›l›klar varsa:
- Hizmet sunulan ülkedeki etik gerekleri IFAC etik kurallar›ndan daha az s›k› ise
IFAC etik kurallar›,
- Hizmet sunulan ülkedeki etik kurallar› IFAC etik kurallar›ndan daha s›k› ise o
ülkedeki kurallar›,
- Kendi ülkesindeki kurallar hizmet sundu¤u ülke ile IFAC kurallar›ndan daha
s›k› ise kendi ülkesindeki etik kurallar› uygular.
A 7-Tan›t›m:
Tan›t›m ve pazarlama esnas›nda meslek mensuplar›;
- mesle¤in onurunu zedeleyecek araçlar› kullanmamal›,
- sunduklar› hizmetler, yeterlilikler ve deneyimleri konusunda abart›l› iddialarda bulunmamal›,
- di¤er meslektafllar›na iftira atmamal›d›rlar.

B BÖLÜMÜ
SERBEST ÇALIfiAN MESLEK MENSUPLARINA UYGULANACAK
KURALLAR
B 1–Ba¤›ms›zl›k:
Kamu görevi gören meslek mensuplar› do¤ruluk, tarafs›zl›k ve ba¤›ms›zl›klar›n› zedeleyebilecek bir ç›kar iliflkisinde bulunmamal› veya bu konuda herhangi
bir flüphe uyand›rmamal›d›r.
Ba¤›ms›zl›¤› zedeleyebilecek veya flüphe uyand›r›c› oldu¤u düflünülebilecek örnekleri s›ralamak gerekirse:
- Müflterilerle veya iflleri ile ilgili mali ç›kar sa¤lamak,
- Müflterilerin idari organlar›nda görev almak,
- Denetleme hizmeti verilen müflterilere baflka hizmetler sunma,
- Kiflisel veya ailevi iliflkiler,
- Emsalinden yüksek veya alçak ücret almak veya al›nan toplam ücret içinde o
müflteriden al›nan ücretin önemli bir yer tutmas›,
- fiarta ba¤l› ücret al›nmas›,
- Müflteriden mal veya hizmet al›m› veya afl›r› misafirperverlik,
- Sermayeye ifltirak,
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- Meslekten ayr›lan meslek mensubunun durumu,
- Dava edilme veya dava edilme tehdidi ile karfl›laflma,
- K›demli personelin denetlenen müflteri ile uzun süreli iliflkisi
Örnek olarak verilebilir.

B 2-Mesleki Yeterlilik ve Meslek Mensubu Olmayanlardan Yararlanma:
Normal olarak bir meslek mensubu ihtisas› olmayan, yeterlili¤i bulunmayan bir
konuda ifl kabul etmemelidir. Ancak uygun destek ve yard›m alarak bu tür iflleri yapabilir. Bu durumda bir di¤er muhasebeci, avukat, mühendis, jeolog, bilirkifli gibi uzmanlardan destek isteyebilir.
Bu flartlarda teknik yeterlili¤ine bafl vurulan uzmanla ilgili etik sorumluluk meslek mensubu taraf›ndan da üstlenilmifl kabul edilir. Meslek mensubu etik konularda hizmetinden faydalan›lan uzmanlara yol gösterici olmal›d›r. Meslek mensubu üstlenilen iflin herhangi bir an›nda etik gereklerin yard›m ald›¤› kiflilerce
yeterince yerine getirilmedi¤inden flüphe duyarsa ifli ya hiç üstlenmez veya bafllan›lm›fl ifli derhal sona erdirir.

B 3-Ücret ve Komisyonlar:
Bir müflteriye hizmet veren meslek mensubu bu hizmeti dürüstlük, tarafs›zl›k ve
teknik standartlara uyumlu olarak yerine getirdi¤inin sorumlulu¤unu tafl›r. Bu
sorumluluk meslek mensubunun staj ve deneyim sonucu elde etti¤i bilgi ve becerinin kullan›lmas› ile ilgilidir. Böylece meslek mensubu verdi¤i hizmetin karfl›l›nda ücret alma¤a hak kazan›r.
Ücret, müflteriye verilen mesleki hizmetin karfl›l›¤›n›n adil yans›mas›d›r.
Ücreti hak etmek için 4 unsurun bir araya gelmesi gerekir:
- Verilen hizmetin gerektirdi¤i bilgi ve beceri,
- Verilen hizmeti ifa etmek için çal›flt›r›lan kiflinin ö¤renim ve deneyim düzeyi,
tecrübesi,
- Verilen hizmetin yerine getirilmesi için gerekli çal›flma zaman› (saati),
- Verilen hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sorumluluk derecesi.
Ücret yap›lan çal›flman›n karfl›l›¤› olan saat veya günlük oran olarak hesaplanmal›d›r. Bu oran meslek mensubunun davran›fl› ve verilen hizmetin iyi planlanm›fl, kontrol ve idare edilmifl oldu¤u varsay›m› üzerine hesaplanmal›d›r.
E¤er söz konusu olan dönemde veya gelecek dönemlerden birinde uygulanan
ücretlerde bir art›fl ihtimali varsa ve müflteri de bunu bilmiyorsa, ücreti tahmini
bir ücret temeline veya bu tür bir tarifeye oturtmamak gerekir.
Herhangi bir müflteriden bir sonraki dönemde benzer nitelikte bir hizmet için önceki dönemde al›nan ücretten daha düflük bir ücret talep etmek daha önce bahse
konu olan 4 unsurun gözetilmesi flart› ile uygunsuzluk teflkil etmez.
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Herhangi bir iflin ücret al›nmadan yap›lmas› caiz de¤ildir. Müflteri için cepten
yap›lan harcamalar›n özellikle yolculuk harcamalar›n›n ücretin d›fl›nda tutulmas› ve do¤rudan müflteriye yans›t›lmas› gerekir.
Herhangi bir yanl›fl anlamay› önlemek için ücretin nas›l ve hangi temele göre hesaplanaca¤›n›n, hizmet ifas›ndan önce ve yaz›l› olarak aç›kça tan›mlanmas›,
hem hizmet alan hem de hizmet veren yönünden faydal› olacakt›r.

Komisyon
Meslek mensubu taraf›ndan müflteri elde etmek için üçüncü kiflilere komisyon
ödenmesi veya komisyon karfl›l›¤› baflkalar›na müflteri önerilmesi tarafs›zl›k ve
ba¤›ms›zl›¤a gölge düflürür. Ayr›ca meslek mensuplar› kendi aralar›nda herhangi bir hizmet vermeden dan›flma ad› alt›nda ücret al›rlarsa bu da komisyon alma
ile eflde¤erdir.

B 4-Mesleki Faaliyetle Ba¤daflmayan Uygulamalar:
Meslek mensubu dürüstlü¤ü, tarafs›zl›¤›, ba¤›ms›zl›¤›, mesle¤in flerefini zedeleyici hiçbir ifle veya uygulamaya giriflmemelidir.
‹ki ya da daha fazla mesleki hizmetin ayn› anda yap›lmas› dürüstlü¤ü, tarafs›zl›¤› ya da ba¤›ms›zl›¤› kendili¤inden zedelemez. Ancak bu hizmetler birbirleriyle ba¤dafl›k olmal›d›r.
Meslek eti¤i ile ba¤daflmayan, mesleki hizmet yapmay› engelleyici sonuç do¤uran veya mesleki hizmetle alakal› olmayan ifller ba¤›ms›z hizmet prensibi ile
uyuflmaz.

B 5-Müflteri Paralar›:
Baz› ülkelerde yasalar müflterilere ait paralar›n ba¤›ms›z muhasebecilerce elde
bulundurulmas›na izin vermez. Baz› ülkelerde ise bu paralar› elde bulunduran
ba¤›ms›z Meslek mensuplar›na yasal yükümlülükler getirilmifltir. Her ne flekilde olursa olsun meslek mensubu yasal olmayan ifllerden elde edilen veya yasal
olmayan ifllerde kullan›ld›¤›na inand›¤› paralar› elde bulundurmamal›d›r.
Müflteri paralar›n› elinde bulunduran meslek mensubu bu paralar› kiflisel veya
flirketinin paras›ndan ayr› tutmal›, sadece önceden belirlenen amaç için kullanmal› ve her zaman bu paralarla ilgili hesap verme¤e haz›r olmal›d›r. Bu paralar
için en az bir ayr› banka hesab› açmal› ve ald›¤› paralar› zaman yitirmeksizin bu
hesaba yat›rmal›d›r. Paralar› bu hesaptan ancak müflteri talimat› üzerine çekmelidir. E¤er para uzun süre kalacaksa, paran›n makul bir süre içinde faiz getirici
bir hesaba yatmas› ve al›nan faizin tamam›n›n müflteri hesab›na aktar›lmas› gerekir. Meslek mensubunun tuttu¤u hesaplarda her bir müflterinin paralar›n›n ve
elde edilen faizlerinin ayr› ayr› görülebilmesi mümkün olabilmeli ve en az y›lda
bir kez müflteriye hesab› ile ilgili rapor verilmelidir.
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B 6-Di¤er Ba¤›ms›z Meslek Mensuplar› ‹le ‹liflkiler:
Yeni ‹fl Kabulü
Bir iflletmenin ifllerinin genifllemesi, yeni alanlara veya de¤iflik bölgelere el atmas›n› gerektirebilmektedir. Bu gibi durumlarda müflterisi olan söz konusu iflletmenin ba¤›ms›z muhasebecisi uygun hizmetleri söz konusu alanda veya bölgede sunabilecek baflka bir serbest muhasebeciden hizmet almay› talep edebilir.
Ayr›ca, günümüzde, meslek mensuplar›n›n hizmet sunduklar› faaliyet alanlar›
gittikçe genifllemekte ve gerekli bilgi derinli¤i de s›k s›k özel beceri ve ihtisas
gerektirmektedir. Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir muhasebecinin muhasebenin bütün alanlar› ile ilgili özel uzmanl›k yada deneyim sahibi olmas› mümkün de¤ildir. Muhasebe alan›nda faaliyet gösteren baz› kurulufllar tüm özel uzmanl›klar› kendi iç bünyelerinde oluflturmay› tercih ederken, baz›lar› da bunun
gereksiz oldu¤una karar vermifllerdir.
Meslek mensuplar› kendi yeterlilikleri ile s›n›rl› görev üstlenmeli, gerekti¤inde
uzman kiflilere baflvurmaktan çekinmemelidirler. Böyle bir davran›fl hem meslek hem de müflteri için faydal› olacakt›r.
Özel bir konuda gerekli yeterlili¤i olmayan bir meslek mensubu, bu beceriye sahip di¤er bir meslek mensubuna bafl vurmay› istemeyebilir, çünkü o meslek
mensubunun, özel konu d›fl›nda, müflterisi için kendi devaml› yapt›¤› ifli de devralmas›ndan korkabilir. Böyle bir durumda müflteri almas› gerekti¤i dan›flmanl›ktan yoksun kal›r. Her ne olursa olsun müflteri, özel hizmet alma ve istedi¤i
meslek mensubunu seçme hakk›ndan mahrum edilmemelidir. Ba¤›ms›z çal›flan
muhasebeci bu hakk› k›s›tlama¤a çal›flmamal› aksine teflvik etmelidir.
Bir meslek mensubu, herhangi bir muhtemel müflteri taraf›ndan hizmet talebi ile
karfl›laflt›¤› takdirde, söz konusu müflterinin daha önceden bir muhasebecisi olup
olmad›¤›n› araflt›rmal›, müflteri taraf›ndan özellikle talep edilmedikçe, hizmetlerini önceden hizmet veren muhasebecinin hizmetleri ile s›n›rl› tutmal› ve önceden hizmet veren muhasebecinin müflteri ile olan iliflkisini destekleyici tarzda
davranarak bütün bilgileri verme f›rsat›n› tan›madan hiçbir elefltiride bulunmamal›d›r. Kendisinden farkl› ve belirli bir ifl istendi¤inde bu ifli mutad standart ifllerden ayr› bir talep olarak görmeli ve böyle yürütmelidir. Müflterisini mutad iflleri yürüten muhasebeci ile görüflmesinin mesleki zorunluluk oldu¤u konusunda
uyarmal›, tercihan yaz›l› olarak önceki muhasebeciyi bilgilendirmelidir. E¤er
müflteri önceki muhasebeci ile görüflülmesine direnç gösterirse, bunun hakl› bir
sebebe dayan›p dayanmad›¤› mutlaka araflt›r›lmal›d›r.
Önceki muhasebeci de meslek mensubuna ihtiyac› olan bilgileri aktararak yard›mda bulunmal› ve iflbirli¤i yapmal›d›r. Ancak bu konuda müflterinin de bilgi
sahibi olmas› ve izni gerekir. Görevi üstlenen meslek mensubu bulgular›n› ve raporunu müflterinin de iznini alarak önceki muhasebeciye ulaflt›rmal›d›r. Müflteri
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bu iletiflimi onaylam›yor veya engelliyorsa hizmetin hiç yap›lmamas› daha uygun olur.

Meslek Mensubu De¤iflikli¤i;
‹fl sahiplerinin istedikleri meslek mensubu ile çal›flmak ve gerekti¤inde de¤ifltirmek konusunda tart›fl›lamaz haklar› vard›r. Ancak kendisine ifl teklif edilen meslek mensubuna da kendisine önerilen iflin kabul edilmemesine yönelik sebepler
olup olmad›¤›n› soruflturma hakk› tan›nmal›d›r. Bunun, önceki meslek mensubu
ile iletiflim kurmadan sa¤l›kl› olarak yerine getirilmeyece¤i kesindir. Bu iletiflim
sa¤lan›rken aktar›lacak bilgilerin müflterinin izni dahilinde ve yasal ve ahlaki
düzenlemeler çerçevesinde olmas›na özen gösterilmelidir.
Kurulan iletiflim sonucunda de¤ifliklik için müflteri taraf›ndan öne sürülen sebeplerin gerçeklerle ba¤daflmad›¤›, as›l nedenin eski muhasebecinin görevini
do¤ru yapmas› sonucu müflteri ile aralar›nda önemli ilke ve uygulama farklar›n›n oluflmas›ndan kaynakland›¤› ortaya ç›kabilir.
Meslek mensubu de¤iflikli¤i durumlar›nda iletiflimin nas›l sa¤lanaca¤›, de¤iflik
durumlarda nelerin yap›lmas› gerekti¤i aç›klamalarda detayl› olarak tan›mlanm›flt›r.
B 7-Reklam ve Teflvik:
Reklam ve teflvik konusu ülkeden ülkeye de¤iflmekte, baz› ülke örgütleri yasal,
sosyal ve ekonomik flartlara dayal› olarak yasaklamalar getirebilmektedir.
Yasaklanm›fl olmasa dahi reklam›n amac› kamuyu bilgilendirmek, dürüst, ahlakl› ve gerçeklere dayal› tan›tma faaliyetinde bulunmakt›r. Zorlay›c›, taciz edici, olumsuzluklar› kullanan veya standartlarla çeliflkili reklam yasakt›r. Örnekler:
- Rapor sonuçlar› hakk›nda yanl›fl, aldat›c›, haks›z beklentiler yaratmak,
- Herhangi bir davay›, mahkemeyi, kurumu veya memuru etkileme olas›l›¤›n›
ima etmek,
- Gerçeklere uymayan, kendini övücü beyanlarda bulunmak,
- Di¤er meslek mensuplar› ile kendini k›yaslamak,
- Onay ya da tasdik içeren uygulamalar,
- Yanl›fl anlafl›lmalara sebebiyet verecek aç›klamalar,
- Muhasebenin bir alan›nda uzman olundu¤unu haks›z olarak iddia etmek.
Reklam›n serbest oldu¤u bir ülkede faaliyet gösteren bir meslek mensubu, bu faaliyetin yasak oldu¤u bir ülkede kendi ülkesi üzerinden reklam vermek suretiyle avantaj sa¤lamaya çal›flmamal›d›r. Ayn› flekilde reklam›n yasak oldu¤u bir ülkedeki meslek mensubu da di¤er bir ülkede reklam yapmamal›d›r.
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Reklam yasa¤› uygulanan ülkelerde baz› flartlarda bilgilendirme amaçl› faaliyetlerde bulunulabilir. Örnek olarak:
- Atanmalar ve al›nan ödüller,
- Ücretli ifl veya mesleki ifl arama ilanlar›,
- Rehberlerde yer alma,
- Kitap, makale, röportaj, konferans, radyo ve televizyon yay›nlar›,
- E¤itim kurslar›, seminerler,
- Teknik bilgi içeren kitapç›k ve belgeler,
- Reklam niteli¤i tafl›mayan personel ilanlar›,
- Müflteriler ad›na yay›n,
- Broflürler ve firma rehberleri,
- K›rtasiye ve tabelalar,
- Gazete duyurular›,
- Müflteri taraf›ndan yay›nlanan bir belgeye meslek mensubunun ad›n›n dahil
edilmesi.
Tüm bu örneklerde ön koflul yap›lan duyurunun reklam niteli¤i tafl›mamas›, kamuoyunu yanl›fl yöne sevk edici nitelikte olmamas›, sadece amac› ile s›n›rl› olmas›, mesleki itibara özen göstermesi ve meslek mensubuna, uygun olmayan bir
ün yüklemekten uzak olmas›d›r.

C BÖLÜMÜ
BA⁄IMLI ÇALIfiAN MESLEK MENSUPLARINA UYGULANACAK
KURALLAR
Endüstri, ticaret, kamu veya e¤itim sektöründe ba¤›ml› olarak çal›flan meslek
mensuplar›na uygulanacak, ancak baz› durumlarda, ba¤›ms›z çal›flanlara da uygulanabilecek kurallard›r.

C 1-Sadakat Çat›flmas›:
Ba¤›ml› olarak çal›flan meslek mensuplar› hem iflverenlerine hem de mesleklerine karfl› sadakatle yükümlüdür. Ancak baz› durumlarda ikisi birbiri ile çat›flabilir. Ba¤›ml› çal›flan için çal›flt›¤› kurumun yasal ve ahlaki amaç ve ç›karlar› ile
bu do¤rultudaki kural ve yöntemler önceliklidir. Ancak:
- Yasalar›n çi¤nenmesi,
- Mesle¤in yasa ve standartlar›n›n ihlali,
- Yalan söylenmesi veya iflverenler için denetim yapanlar›n
aldat›lmas› (sessiz kalarak aldatmak dahil),
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- Gerçe¤i veya do¤ruyu göstermeyen belgelere isim yaz›lmas›,
yada iliflkisinin bulunmas› durumlar›nda ba¤›ml› çal›flan›n zorlanmas› kabul edilemez.
Bu tür çat›flmalar önce kendi grubu içinde ve ilk olarak çal›flan›n en yak›n amiri ile giderilmeye çal›fl›lmal›d›r. Sorunun devam etmesi durumunda daha yüksek
düzeydeki yöneticilerle veya icra yetkisi olmayan müdürlerle görüflülmelidir.
Bütün çözüm yollar› denendikten sonra hala sorun çözümlenemiyorsa istifa etmekten baflka seçenek kalmaz. Bu durumda istifan›n nedenleri iflverene bildirilir, ancak gizlilik yükümlülü¤ünün göz önüne al›nmas› gerekir.

C 2-Meslektafllara Destek:
Ba¤›ml› çal›flan muhasebeci, mesleki konularda, özellikle amir pozisyonunda
ise ve alt›nda çal›flan baflka muhasebeciler varsa, kendi yarg› de¤erlerini oluflturma ve gelifltirme yönünde meslektafllar›na yard›mc› olma ve yetiflmelerine özen
gösterme sorumlulu¤unu tafl›r.
C 3-Mesleki Yeterlilik:
Ba¤›ml› çal›flan meslek mensubundan yeterince bilgi veya deneyim sahibi olmad›¤› bir konu hakk›nda çal›flmas› istenirse; muhasebeci kendi uzmanl›k ve deneyim düzeyi hakk›nda iflverenini aldatmamal› ve gerekti¤inde bir uzman görüflü
veya yard›m istemelidir.

C 4-Bilgi Sunumu:
Ba¤›ml› çal›flan muhasebeci mali bilgiyi tam, do¤ru ve mesle¤e özgü biçimde
sunmal› ve anlafl›labilir olmal›d›r.
Kay›tlar ve belgeler, ticari, mali olaylar gerçek tabiat›na uygun olarak yans›tacak flekilde tutulmal›, zaman›nda ve düzenli flekilde kayda al›nmal› ve meslek
mensubu bunu sa¤lamak için elinden geleni yapmal›d›r.
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹

ABD

TÜRK‹YE

Denetim Ekibi
Sorumlu Ortaklar
Di¤er Profesyoneller

Bafl
Denetim Ekibi
Denetim Sorumlu Ortaklar
Orta¤›

Referans Kaynak May›s 2002 Tavsiye Karar› + Sarbanes Sermaye Piyasas› Kurulu
21 May›s 2005 Bildirimi
Oksley Mevzuat› / 3568 Say›l›
Kanunu Kanun

‹lgili Kifliler

Denetçinin
atanmas›

Yönetim d›fl› kifliler

Kalite kontrol

Evet

Di¤er hizmetler

Denetim
flirketlerinde
hissedarl›k

Denetim
Orta¤›

Kamu yarar›na olmas›
olmas› halinde
Evet

Evet

Evet

Evet

Kamu yarar›na
olmas› halinde

Evet

Hay›r

% 50 +

% 100

‹ç yedekleme
sistemi

Evet

Evet

Ücretlerin
aç›klanmas›

Evet

Evet

Finansal ç›kar
‹fl iliflkileri

Evet

Müflteri de ifle
girme

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hay›r

Denetim
firmas›nda ifle
girme
Dahili
ba¤lant›lar

Evet

Evet

Evet
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Kamu yarar›na olmas›
halinde Evet
Hay›r
Evet
Evet

Evet
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Denetim d›fl›
hizmetler

Evet

Evet

Evet

Yedek önlemi
al›nacakt›r

Hukuki hizmetleri ve
Yat›r›m dan›flmanl›¤›n›
da içerecek flekilde
Kesinlikle Yasak

Denetlenen flirket
için yasak
Ayr›ca di¤er tüm
dan›flmanl›k
hizmetleri kesinlikle
yasaklanm›flt›r.

- Kay›tlar›n
haz›rlanmas›

- Teknolojik
sistemlerin
kurgulanmas› ve
uygulanmas›
- De¤erlendirme
- ‹ç kontrole
ifltirak etme

- Hukuki ihtilaflar›n
çözümü
- ‹stihdam
yöneticileri

Denetçilerin
Ücreti

Evet

- Kim?

Bafll›ca denetimden Sorumlu Ortaklar: 5 y›l
sorumlu ortaklar

Rotasyon

- Zaman aral›¤›

Hay›r

Kamu yarar›na
olmas› halinde

Evet

7 y›l

Di¤er ortaklar: 7 y›l
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Evet Kamu yarar›na
olmas› halinde Evet
Denetim firmas›
rotasyonu

5 y›l
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DENET‹M MESLE⁄‹NDE BA⁄IMSIZLI⁄I ORTADAN KALDIRAN
DURUMLAR
Muhlis SELÇ‹K
TÜRMOB Disiplin Kurulu Eski Baflkan›
I.G‹R‹fi
Meslek mensuplar›, denetim hizmetlerini yürütürken her aflamada ba¤›ms›z olmal›d›rlar. Çünkü, denetim raporundan yararlananlar, denetçinin ba¤›ms›zl›¤›
konusunda flüpheye düflerlerse, denetim ifllevinin de¤eri kaybolmufl olur. 1 Dolay›s›yla, her aflamada ba¤›ms›z davranma mesle¤in temel unsurlar›ndand›r. 2
Nitekim, Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)’›n 200 numaral› uluslararas› denetim standard›nda denetimin genel ilkeleri bafll›¤› alt›nda ba¤›ms›zl›k ilkesi birinci s›rada say›lm›flt›r. 3 Di¤er yandan, 3568 Say›l› Meslek Yasas›’n›n 4, Yasaklar bafll›kl› 45. maddesinde ve bu yasaya dayan›larak yay›nlanan
k›sa ad›yla Çal›flma Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i’nin 5 9. maddesinde ve ayr›ca dolayl› olarak 6, 39, 43, 44 say›l› maddelerinde ve yine TÜRMOB’un Meslek Ahlak Kurallar›yla ‹lgili Mecburi Meslek Karar›’nda 6, Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun 19 Say›l› Tebli¤ ile de¤iflik, Seri KS, 16 Say›l› Tebli¤’in 7 10. ve 11.
maddelerinde, ba¤›ms›zl›k ilkesi ve ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran durumlar konusunda çeflitli düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Bu düzenlemelerdeki ortak anlay›fl; ba¤›ms›zl›k ilkesinin, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafs›z yürütülmesini sa¤layacak bir davran›fl ve anlay›fllar bütünü oldu¤udur. Denetçilerin dürüst ve tarafs›z olmalar›n›n yan›nda, ba¤›ms›zl›klar›n› ortadan kald›rabilecek özel durumlar›n›n da bulunmamas› gerekir. Bir di¤er deyiflle denetçi, ba¤›ms›z davranmas›n› sa¤layacak her türlü koflula sahip olmal›d›r.
1
2
3
4
5
6
7

Güredin Ersin, “Denetçinin Meslek Ahlak›, Standartlar ve Uygulamadan Örnekler”, III.Türkiye Muhasebe
Denetimi Sempozyumu, ‹SMMMO Yay›nlar›, Say›:20, ‹stanbul, May›s 1997, s.123
Selçik Muhlis, “Yeminli Mali Müflavirlik Mesle¤inde Disiplin Suçu”, M.Ü. SBE Mali Hukuk Bilim Dal›
Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul, 2000, s.67

IFAC/ TÜDESK-Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu, Uluslararas› Denetim Standartlar› Çevirisi., TÜRMOB
Yay›nlar›, Say›:238, Ankara, 2004, 200 No.lu Standart, s.3

3568 Say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu,
13.6.1989 T. ve 20194 No.lu R.G.
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlerin Çal›flma Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik, 3.1.1990 T. ve 20391 R.G.
TÜRMOB, Meslek Ahlak Kurallar›yla ‹lgili Mecburi Meslek Karar›, 18.10.2001 T. ve 24557 No.lu R.G.

Sermaye Piyasas› Kurulu, 19 Say›l› Tebli¤iyle De¤iflik Seri X 16 Say›l› Tebli¤, 2.11.2002 T. ve 24924 R.G.
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Denetçiler, denetim ve tasdik ifllerinde, kamu yarar› ilkesini gözetmenin yan›nda, müflterisine karfl› önyarg›s›z ve tarafs›z olmalar› gerekir. Aksi takdirde denetçi, meslek tekni¤i yönünden ne kadar yeterli olursa olsun tarafs›zl›¤›n› yitirmifl olacakt›r.
Dolay›s›yla, denetçiler, tüm konularda ba¤›ms›z düflünmek ve ba¤›ms›z davranmak zorundad›rlar.
Bilindi¤i gibi, gerek Enron gerekse daha sonra dünyada ortaya ç›kan finansal
raporlama skandallar› dünya genelinde yat›r›mc›lar›n sermaye piyasalar›na olan
güvenini sarsm›fl, bu çerçevede denetim mesle¤i de yara alm›flt›r. Yat›r›mc›lar›n
yeniden güvenini kazanmak için ABD’de Sarbanes-Oksley Yasas›, Avrupa’da
ise Parmalat ve Ahold skandallar›n›n ard›ndan yeni denetim direktif tasar›s› haz›rland›. Avrupa Komisyonu doland›r›c›l›k ve yolsuzlukla bafla ç›kabilmek için
finansal tablolar›n denetimiyle ilgili direktifinde denetçilerin görevlerini netlefltirerek yeni ahlak ilkelerini kurmay› hedeflemektedir. Bu amaçla, Komisyon, 8.
Direktifi yeniden ele alan bir önergeyi Parlamento’ya sunmufltur. 8
Gerek ABD’deki gerekse Avrupa’da ortaya ç›kan usulsüzlükler ülkemizde de
yank› bulmufl ve konuyla ilgili otoriteleri harekete geçirmifltir. Bu çerçevede,
Sermaye Piyasas› Kurulu Seri:KS No:19 Tebli¤ini yay›nlam›flt›r.
An›lan düzenlemelerle, denetim kalitesinin yükseltilmesi ve denetim mesle¤ine
olan güvenin artt›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Bu kapsamda, ba¤›ms›zl›k ve ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran durumlar gerek dünyada gerekse ülkemizde daha da
önem kazanm›flt›r.
Afla¤›da, esas itibariyle, 3568 Say›l› Meslek Yasas› ve bu yasaya dayand›r›larak
yay›nlanan Çal›flma Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i, TÜRMOB Ahlak Kurallar›
‹le ‹lgili Mecburi Meslek Karar› ile Sermaye Piyasas› Kurulu’nun konuyla ilgili Tebli¤i’nde yer alan ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran durumlar hakk›nda de¤erlendirmeler yap›lacakt›r.Ayr›ca, bu bildiride,Uluslar aras› Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ve ABD’deki Sarbanes-Oksley Yasas› ile denetçinin ba¤›ms›zl›¤›n› zedeleyen hususlar hakk›nda baz› örnek ve k›sa aç›klamalara da yer verilecektir.
II. BA⁄IMSIZLI⁄I ORTADAN KALDIRAN DURUMLAR
Girifl bölümünde belirtilen düzenlemelerde, ba¤›ms›zl›k ilkesinin tan›m› yan›nda baz› hallerde ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran durumlar da yer alm›fl bulunmaktad›r. Bu cümleden olmak üzere, 3568 Say›l› Meslek Yasas›’n›n 45.maddesinde;
8

Süer Ayça Zeynep, “Muhasebe Mesle¤inde Enron Vak’as› ve Getirdikleri”, ‹stanbul Üniversitesi, ‹flletme
Fakültesi, ‹SMMMO Yay›nlar›, ‹stanbul, Ekim 2004, s.95 ve Dipnotu (Bilanço Dergisi, TÜRMOB Say›:90,
Nisan 2004, s.13)
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- Meslek Yasas›’n›n 2.maddesinde yaz›l› ifllerin yürütülmesi amac›yla, gerçek
ve tüzel kiflilerin yan›nda hizmet akdi ile çal›fl›lmas›,
- Yeminli mali müflavirlerin, 3.dereceye kadar akrabalar›n›n ve bunlar›n ortak
olduklar› firmalar›n ifllerine bakmas›,
- Yine, yeminli mali müflavirlerin yukar›da say›lan serbest muhasebecilerin ve
serbest muhasebeci mali müflavirlerin bakt›¤› ifllerin tasdik edilmesi,
kanunla yasaklanm›fl olup, kanaatimizce bu davran›fllar ba¤›ms›zl›¤› zedeleyen
davran›fl biçimleridir. Ayr›ca, Yasa;
- Ticari faaliyette bulunulmas›n›,
- Meslek ve meslek onuru ile ba¤daflmayan ifllerle u¤rafl›lmas›n›,
da yasaklam›fl olup, bu davran›fllar›n da dolayl› olarak ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran durumlar aras›nda say›lmas› mümkündür.
Öte yandan;
Çal›flma Usul ve Esaslar› Yönetmeli¤i’nin 43. maddesi ile Meslek Yasas›’n›n
45. maddesindeki ticari faaliyet yasa¤›na paralel bir düzenleme yap›lm›fl ve ticari faaliyet yasa¤› aç›klanm›flt›r. Buna göre;
- Ticari mümessillik,
- Ticari vekillik ve acentelik,
- Adi ve kollektif flirketlerde ortakl›k,
- Komandit flirketlerde komandite ortak,
- Limited ve anonim flirketlerin yönetim kurulu üyeli¤i ve baflkanl›¤›,
görevlerinin yap›lmas› yasaklar aras›nda say›lm›flt›r.
Söz konusu durumlar dolayl› olarak ba¤›ms›zl›¤› zedeleyen fiil ve hareketlere
örnek gösterilebilir.
Ayr›ca, ad› geçen yönetmeli¤in 6. ve 9. maddeleriyle;
- Meslek mensuplar›n›n ç›kar çat›flmalar›n›n taraf› olamayacaklar›,
- Meslek mensuplar›n›n ba¤›ms›zl›klar›na gölge düflürecek iliflki ve davran›fllarda bulunamayacaklar›,
öngörülmüfl olup, bu hal ve hareketler ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran durumlardand›r.
Meslek Yasas› kapsam›nda yay›nlanan TÜRMOB Ahlak Kurallar›yla ‹lgili
Mecburi Meslek Karar›’n›n 9. maddesinde ise;
- Meslek mensuplar›n›n müflterilerine, sözleflme öncesi ya da sonras›nda, maddi
ya da gayri maddi güvence vermesini,
ba¤›ms›zl›k ilkesini zedeleyen durum olarak aç›klanm›flt›r.
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Ayn› meslek karar›n›n 18. maddesinde, müflteriye sunulan hizmetler için önerilen ücretleri düflürecek cezai yapt›r›mlar› tafl›yan sözleflme yap›lamayaca¤› gibi
komisyon vb. ödemelerin yap›lmas›n› yasaklam›fl bulunmaktad›r. Dolay›s›yla,
flartl› ücret, ba¤›ms›zl›¤› zedeleyen durumlar olarak öngörülmüfltür.
Di¤er yandan, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 19 Say›l› Tebli¤ ile de¤iflik Seri:KS 16 Say›l› Tebli¤i’nin 11. maddesinde ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran durumlar bafll›¤› alt›nda; ba¤›ms›zl›¤› zedeleyen davran›fl biçimleri belirlenmifltir.
fiöyle ki;
A. Ba¤›ms›z denetim kuruluflunun kendisi veya ortaklar›n›n, yöneticilerinin,
murak›plar›n›n ve denetçi yard›mc›lar› ile bunlar›n 3’üncü derece dahil kan ve
s›hri h›s›mlar› ile efllerinin;

a. Menfaat Temini
- Müflteri veya müflteri ile ilgili olanlardan, do¤rudan ya da dolayl› olarak bir
menfaat temini veya menfaat vaadinin, ilgili denetçi taraf›ndan ba¤›ms›z denetim kuruluflunun yönetimine yaz›l› olarak bildirilmemifl olmas›,
b. Ortakl›k ‹liflkisi
- Müflteriyle veya müflterinin ortaklar›yla ortakl›k iliflkisine girilmesi,
- Müflterinin yönetim, denetim veya sermaye bak›mlar›ndan dolayl› veya dolays›z olarak ba¤l› bulundu¤u kiflilerle ortakl›k iliflkisine girilmesi,
- Müflterinin nüfuzu alt›nda bulundurdu¤u gerçek veya tüzel kiflilerle ortakl›k
iliflkisine girilmesi,

c. Görev Al›nmas›
- Müflteri ile ifltiraklerinde kurucu, yönetim kurulu baflkan veya üyesi, flirket müdürü veya yard›mc›s› olarak veya iflletmede önemli karar, yetki ve sorumlulu¤u
tafl›yan baflka s›fatlarla görev al›nmas› (Türk Ticaret Kanunu’nun 347-359’uncu
maddelerine göre yap›lacak görevlendirmeler hariç)

d. Borç-Alacak ‹liflkisi
- Müflteriler veya ifltirakleri ile ola¤an ekonomik iliflkiler d›fl›nda borç-alacak
iliflkisine girilmifl olmas›,

B. Geçmifl Y›l Ücretlerinde Aksakl›k
- Geçmifl y›llara iliflkin denetim ücretinin, geçerli bir nedene dayanmaks›z›n,
müflteri taraf›ndan ödenmemesi,
C. fiartl› Ücret
- Denetim ücretinin, denetim sonuçlar› ile ilgili flartlara ba¤lanm›fl olmas›
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D. Yüksek veya Düflük Ücret
- Denetim ücretinin piyasa rayicine göre düflük veya yüksek olmas›

E. Müflteriye Verilen Di¤er Hizmetler
Ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n ve bu kurulufllarda istihdam edilen denetim
elemanlar› ile di¤er personelin, ilgili dönemde, bedelli veya bedelsiz olarak;
- Defter tutmas› ve buna iliflkin di¤er hizmetler vermesi,
- Finansal bilgi sistemi kurmas› ve gelifltirmesi, iflletmecilik, muhasebe, finans
ve bunlar›n uygulamalar› ile ilgili ifllerde müflavirlik yapmas›, belge düzenlemesi ve rapor haz›rlamas›,
- De¤erleme ve aktüerya hizmetlerinin verilmesi,
- ‹ç denetim destek hizmetleri verilmesi,
- Tahkim ve bilirkiflilik yap›lmas›,
- Di¤er dan›flmanl›k hizmetlerini verilmesi, faaliyetleri yasaklanm›flt›r.
Ancak;
3568 Say›l› Meslek Yasas› çerçevesinde; mali tablolar›n ve beyannamelerin
vergi mevzuat› hükümlerine uygunlu¤unu incelemek ve uygunlu¤u tasdik
etmek, yaz›l› görüfl vermek ve rapor düzenlemek faaliyetleri bu paragrafta
belirtilen yap›lamayacak faaliyetler kapsam›nda de¤erlendirilmemifltir.
Ayr›ca;
Dolayl› Dan›flmanl›k Hizmetleri
- Ba¤›ms›z denetim kuruluflunun yönetim veya sermaye bak›m›ndan do¤rudan
ya da dolayl› olarak hakim bulundu¤u bir dan›flmanl›k flirketi, ba¤›ms›z denetim
kuruluflunun hizmet verdi¤i müflterisine, ayn› dönem için dan›flmanl›k hizmeti
vermesi,
- Ba¤›ms›z denetim kuruluflunun gerçek kifli ortaklar› ve yöneticileri taraf›ndan
verilen dan›flmanl›k hizmetleri, de yasaklamaya dahil edilmifltir.

Rotasyon
Ayn› Tebli¤’in 24. maddesinde ba¤›ms›z denetim kurulufllar›; sürekli ve/veya
özel denetimlerde en çok 5 hesap dönemi için seçilebilecektir. Ba¤›ms›z denetim kuruluflunun tekrar ayn› müflteri ile sürekli ve/veya özel denetim sözleflmesi imzalayabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi zorunlu tutulmufltur.
Di¤er yandan;
Tebli¤’in 13. maddesi ticaret ve mesle¤e ayk›r› faaliyet yasa¤›n› düzenlemifl
olup, bu maddedeki düzenlemelere ayk›r› fiil ve hareketler, dolayl› olarak ba¤›ms›zl›k ilkesini de zedeleyebilece¤inden konuyla iliflkin yasaklara ayr›ca de¤inece¤iz. Bu çerçevede;
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- Ticari faaliyette bulunulmas› (Ticaret flirketlerinin yönetim kurulu baflkan ve
üyeli¤i, genel müdür, müdür ve yard›mc›l›¤› dahil),
- Baflka bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflunda ortak olunmas›,
- Baflka bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun yöneticisi ve denetçisi olunmas›
(Baflka bir denetim kuruluflu ile birleflmesi ve merkezi yurtd›fl›nda bulunan bir kuruluflun ayn› çal›flma yöntemleri ile ülkemizdeki bir kurulufla kat›lmas› halleri hariç.),
- Meslek ve meslek onuru ile ba¤daflmayan faaliyet ve davran›fllarda bulunulmas›,
yasak haller aras›nda say›lm›flt›r.
Ülkemizde ilan edilen “ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran durumlar” Uluslararas›
Muhasebeciler Federasyonu’nca belirlenen düzenlemelerle benzerlik göstermektedir. Bunlara örnek olarak afla¤›daki kurallar s›ralanabilir; 9
1. “Kiflisel Menfaat Tehlikesi” bir firman›n veya denetim ekibinin bir üyesinin,
müflteri nezdinde mali menfaatleri veya müflteri ile kiflisel menfaat anlaflmazl›¤›
olmas› durumunda ortaya ç›kar.
Örnek;
a. Müflteri nezdinde do¤rudan veya dolayl› maddi menfaat sa¤lanmas›,
b. Müflteriden, yönetici veya memurlar›ndan al›nan veya bunlara verilen borç ya
da teminat,
c. Ücret tutar› üzerinde müflteriye afl›r› ba¤›ml›l›k,
d. ‹fli kaybetme olas›l›¤›n›n verdi¤i endifle,
e. Müflteri ile yak›n ifl iliflkisi,
f. Müflteri taraf›ndan olas› bir istihdam
g. Denetim sonuçlar›na iliflkin flarta ba¤l› ücret al›nmas›.
2. “Kiflisel Elefltiri Tehlikesi” afla¤›daki hallerde ortaya ç›kar:
Önceki dönemlerde yerine getirilen bir çal›flman›n bilahare çal›flma yap›lan y›l
üzerinde sonuca ulaflmak için yeniden de¤erlendirilmesi gere¤i.
Denetim ekibinin bir üyesinin geçmiflte müflterinin yöneticisi veya memuru olmas› veya
a. Denetim ekibinin bir üyesinin halen veya yak›n geçmiflte müflterinin yöneticisi veya eleman› olmas›,
b. Denetim ekibinin bir üyesinin halen veya yak›n geçmiflte denetimin konusu
üzerinde do¤rudan ve önemli bir nüfuz icra edebilecek bir görevde olmas›,

9

Coflkun Aslan, IFAC ile SPK taraf›ndan ilan edilen “Ba¤›ms›zl›¤› Tehlikeye Düflüren Unsurlar” aras›ndaki
benzerlikler, TMUD Ayl›k Toplant›lar›, Yay›nlanmam›fl Bildiri, May›s 2003, s.8-10
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c. Müflteri nezdinde yap›lan denetimi do¤rudan etkileyebilecek hizmetler verilmesi,
d. Finansal tablolar›n oluflturulmas›nda kullan›lan orijinal bilgilerin veya denetim konusu olan baflka kay›tlar›n haz›rlanmas›nda bilfiil bulunmas›
3. “Taraf Tutma Tehlikesi” denetim firmas› veya personelinin, müflterinin nesnelli¤ini tehlikeye düflürecek veya tehlikede oldu¤unu farkettirebilecek bir aflamaya varacak kadar taraf tutmas› veya bunu yapt›¤›n›n farkedilmesi halinde oluflur. Böyle bir durum, denetim firmas› veya personelinin kendi muhakemelerini
müflterininkine tabi k›lmas› halinde ortaya ç›kar.
Örnek;
a. Müflteri nezdinde hisse senetleri veya baflka menkul de¤erlerle ifltigal etmek
veya bunlar› tan›tmak,
b. Üçüncü flah›slarla ihtilaf halinde olan bir müflterinin bu konuda savunucusu
olmak,
4. “Samimiyet Tehlikesi” bir firman›n veya denetim ekibinin bir üyesinin, müflterinin veya yöneticilerinin ve müstahdemleri ile olan yak›n iliflkileri sonucu
müflterinin menfaatleri için fazla cazip bir hale gelmesi halinde oluflur.
Bu tehdidi yaratabilecek koflullardan baz› örnekler, bunlarla s›n›rl› olmamak
kayd› ile afla¤›da gösterilmifltir.
a. Denetim ekibinin bir üyesinin, müflterinin bir yöneticisi veya memurunun yak›n akrabas› olmas›,
b. Denetim ekibinin bir üyesinin, yap›lacak iflin konusuna nüfuz icra edecek bir
durumda bulunan biri ile yak›n akrabal›¤› olmas›,
c. Denetim ekibinin bir üyesinin müflteri ile uzun süreli dostluk, arkadafll›k iliflkisi içinde bulunmas›,
d. De¤erlerinin bariz bir flekilde önemsiz olmas› hali d›fl›nda, müflteri, yöneticileri, memur veya müstahdemlerinden hediye veya ikram kabul etmek.
5. “Y›ld›rma tehlikesi” bir denetim ekibi üyesinin, bir müflterinin yöneticisi, memur ve çal›flanlar›n›n fiilen veya dolayl› bir flekilde hareket etmedi¤i ve mesleki flüphecili¤i uygulamad›¤› zaman vakit meydana gelir.
Bu tehlikeyi oluflturabilecek koflullar, bunlarla s›n›rl› kalmamak üzere, afla¤›da
tan›mlanm›flt›r:
a. Bir muhasebe kural›n›n uygulanmas› konusundaki anlaflmazl›k yüzünden de¤ifltirilme tehdidi,
b. Ücreti düflürmek niyetiyle, yap›lan çal›flmalar›n kapsam›n›n yersiz olarak
azalt›lmas› için yap›lan bask›.
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Ayr›ca,
Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) denetçinin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak amac›yla, denetçi rotasyonuna iliflkin etik kural›n› gözden geçirerek “Kas›m 2001’de görüfle açt›¤› tasla¤›n› sonuçland›rarak bafl denetçilerin sözleflme
sonunda iki y›ll›k bir süre için tekrar görev yapamayacaklar›n›” kararlaflt›rm›flt›r. 10
Di¤er yandan;
ABD’de Sarbanes-Oksley ile denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› zedeleyecek hususlar
hakk›nda baz› yasaklamalara gidilmifltir. Bunlara afla¤›daki örnekler verilebilir: 11
a. ‹flletmelerin mali tablo ve muhasebe kay›tlar›n›n tutulmas› ve benzeri hizmet
verilmesi
b. De¤erleme hizmetlerinin verilmesi
c. Hayat sigortas› hizmetleri
d. Finansal bilgi sistemleri
e. ‹ç denetim hizmetleri
f. Yönetim görevi ve insan kaynaklar›
g. Arac›l›k hizmetleri
h. Yat›r›m dan›flmanl›¤› ve yat›r›m bankac›l›¤› hizmetleri
i. Hukuki hizmetler
j. Denetim faaliyeti d›fl›nda ekspertiz hizmetleri
k. Sorumlu orta¤›n, müflteriye, denetim, gözden geçirme ve onaylama hizmetleri d›fl›nda di¤er hizmet vermesi
l. Muhasebe denetim kurulu taraf›ndan belirlenecek di¤er yasaklar
Say›lan bu yasaklar›n d›fl›nda, denetim ekibindeki belirli sorumlu ortaklar›n rollerine ba¤l› olarak befl ya da yedi y›ldan fazla aral›ks›z denetim hizmeti vermelerini yasaklam›flt›r. 12
III. DE⁄ERLEND‹RME
Buraya kadar yap›lan aç›klamalardan anlafl›laca¤› gibi, finansal raporlama skandallar›n›n önlenmesi ve yat›r›mc›lar›n ba¤›ms›z denetçilere olan güvenin yeniden sa¤lanmas› amac›yla, ba¤›ms›zl›k ilkesi ve ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran
10 “IFAC Denetçi Rotasyonuna ‹liflkin Etik Kural›n› Gözden Geçirdi”, TÜRMOB Haber, Say›: 3, A¤ustos 2004, s.6
11 “K›rl›o¤lu Hilmi, Akyel Nermin, “Enron Sonras› Ba¤›ms›z Denetimde Yaflananlar”, MUFAD-Muhasebe ve
Finansman Dergisi, Say›: 23, ‹stanbul, Temmuz 2004, s. 32
12 Süer Ayça Zeynep, a.g.e. s.87
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durumlar hakk›nda, dünyadaki geliflmelere paralel olarak ülkemizde de önemli
de¤iflikliklerin yap›ld›¤› ve bu de¤iflikliklerin dünyadaki örnekleriyle benzerlikler tafl›d›¤› görülmektedir.
Yap›lan de¤ifliklikler özellikle; rotasyon, denetimden sorumlu komiteler, mali
tablolar› haz›rlayanlara getirilen sorumluluklar, denetim hizmetlerinin kapsam›
ve dan›flmanl›k ve benzeri hizmetlerin yasaklanmas› noktas›nda yo¤unlaflm›flt›r.
Ancak, dünyada denetçilerin rotasyonu söz konusu iken, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yap›lan düzenlemede denetim firmalar›n›n rotasyonunun esas al›nd›¤›
anlafl›lmaktad›r. Denetim firmalar›n›n rotasyonunu do¤ru bulmakla birlikte sorumlu denetçilerin rotasyona dahil edilmemifl olmas› bize göre bir eksikliktir.
Bu husus ileride baz› s›k›nt›lara yol açabilir.
Esasen, bir denetçinin maksimum çal›flma saatinin kurala ba¤lanmam›fl olmas›,
ifl temini ve ücretin do¤rudan müflteriden al›nmas› sistemin zafiyetidir. Gerek
dünyada gerekse ülkemizde yap›lan bu düzenlemelerin an›lan zafiyetin ortadan
kalkmas›nda olumlu katk›lar sa¤layaca¤› kuflkusuzdur. Ancak, bütün bu önlemlere ra¤men yeni bir Enron ve benzeri olaylar›n olmayaca¤›n›n garantisi yoktur.
Dolay›s›yla;
- Bir denetçinin maksimum çal›flma saatinin kurala ba¤lanmam›fl olmas›,
- Do¤rudan ifl temini yerine ba¤›ms›z bir kurul arac›l›¤›yla denetim sözleflmesinin imzalanmas› ,
- Ücretin do¤rudan müflteriden al›nmas› yerine, ba¤›ms›z niteli¤i olan bir kurul
veya kurumun tediye mahalli olarak tayini,
ciddi olarak tart›fl›lmal›d›r.
Öte yandan, ülkemizde denetçilerin mali sorumluluk risklerini azaltan bir meslek sigortas› arzu edilen ölçüde yoktur. Bu yönde baz› sigorta poliçeleri düzenlenmekte ise de gerek sigorta primlerinin yüksekli¤i gerekse sigorta süresinin
zaman afl›m› süresini kavramamas› ve di¤er sorunlar nedeniyle geçerli ve yayg›n bir sigorta güvencesinden bahsetmek mümkün de¤ildir. Bu ba¤lamda;
- Denetçi yard›mc›lar› ve di¤er personelin kasten veya a¤›r ihmal sonucu kusurlu halleri dahil, denetçilerin ise bu halleri hariç geçerli bir meslek sigortas›na ihtiyaç oldu¤u ileri sürülebilir.
IV. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Bugüne kadar muhasebe denetim mesle¤i, dünyada ve Türkiye’de ilgililere ve
topluma do¤ru ve güvenilir bilgi sunulmas›nda önemli fonksiyonlar icra etmifltir. Küreselleflme olgusu, kamuya ve di¤er ilgililere ba¤›ms›z ve tarafs›z güvenilir bilgi sunulmas› ihtiyac›n› giderek artt›rm›flt›r.Dolay›s›yla, denetim mesle¤inde ba¤›ms›zl›k ilkesinin önemi daha da öne ç›km›flt›r. Bu ba¤lamda, gerek
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ba¤›ms›zl›¤›n korunmas› gerekse mesle¤in ifllevini gere¤i gibi yerine getirebilmesi için yap›lan düzenlemelere ilaveten afla¤›daki önerilerimizin tart›fl›lmas› ve
dikkate al›nmas›n›n yararl› olaca¤› kan›s›nday›z. Bu çerçevede;
1. Müflteriler en az üç (say› tart›fl›labilir) denetim firmas›yla yap›lan ön anlaflmay› denetçinin ba¤l› bulundu¤u odaya önermeli, oda, denetçinin maksimum
çal›flma saatini, yap›lacak denetimin boyutunu ve denetim firmalar›n›n donan›m
ile yo¤unlu¤unu göz önüne alarak, bunlar içinden birini seçmelidir.
2. Ücretin do¤rudan müflteriden al›nmas› yerine, ba¤›ms›z niteli¤i olan bir kurum veya ba¤l› bulundu¤u oda arac›l›¤›yla tahsil edilmesi düflünülmelidir.
3. Tüm meslek mensuplar›n›n bir y›lda yapacaklar› maksimum çal›flma saati belirlenerek kurala ba¤lanmal›d›r.
4. Rotasyon, denetim firmalar› yan›nda denetçiler için de geçerli olmal›d›r.
5. Meslek mensuplar›n›n mali sorumlulu¤una iliflkin makul bir meslek sigortas› talepleri desteklenmelidir. Bu çerçevede, sigorta teminatlar›n›n, denetçi yard›mc›lar› ve di¤er personelin kast ve a¤›r ihmale dayanan kusurlu fiilleri dahil,
ancak, denetçilerin ise bu fiilleri hariç, di¤er kusurlar›ndan do¤an zararlar› kapsamas› gerekir.
6. Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu (TÜDESK)’nca yay›nlanacak ulusal denetim standartlar›n›n, Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu IFAC’›n standartlar›yla genellikle uyumlu olmas›na özen gösterilmelidir. Ayr›ca, TÜRMOB’un da üyesi oldu¤u bu kurulufla ülkemizin de daha çok katk›s› sa¤lanmal›d›r. 13
7. TÜRMOB/Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu bünyesinde meslek ahlak
komitesi oluflturulmal› ve bu komite tüm meslek mensuplar› için etik kurallar›
kodlayarak yay›nlamal›d›r. 14
8. Meslek ruhsat›n›n, kamunun ve di¤er ilgililerin do¤ru ve güvenilir bilgiye
ulaflmas›nda bir güvence oldu¤u tüm kesimlere anlat›lmal›d›r. 15

13 Selçik Muhlis, “Küreselleflmenin Muhasebe denetim Mesle¤ine Etkileri ve Ahlak Kurallar›n›n
Uyumlaflt›r›lmas›”, Diyalog dergisi, Say›:9, Eylül 1997, s.75
14 Selçik Muhlis, a.g.m.
15 Selçik Muhlis, a.g.m.
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ANON‹M fi‹RKETLER‹N SOSYAL SORUMLULUKLARI VE
ET‹K DE⁄ERLER
Dr. Murad KAYACAN
‹MKB E¤itim ve Yay›n Müdürü
I. KÜRESEL TEMAYÜLLER
Kiflisel olarak benimsesek de benimseyemesek de günümüz toplumlar›n›n gündeminde yerini alan küreselleflme süreci ile kol kola kendini gösteren devlet yap›s›, ekonomi, siyaset yap›s›na iliflkin baz› geliflme ve temayüllerin alt›n› çizip;
bu geliflmeleri iyi alg›lamak gereklidir. Cünkü dikkatli alg›lanmas› gereken bu
geliflme ve temayyüller özellikle günümüzün yükselen de¤erleri aras›nda çok
dikkat çekmekte olan ve Bat›l› sermayenin bayrak yapt›¤› “sosyal sorumluluk,
etik de¤erler, iyi yönetiflim, hukuki uyum” gibi ilkelerin anlafl›lmas›nda büyük
yarar sa¤layacakt›r. Söz konusu geliflmeler toplumlar ve kültürler aras›nda benzerlik gösteren davran›fl biçimlerinden üst yap› unsurlar›n›n genel kullan›m e¤ilimlerine kadar genifl bir alanda kendini gösterebilmektedir. Söz konusu temayülleri s›ras›yla afla¤›daki flekilde ele almak mümkündür:
1. Uluslararas› flirketler hemen tüm ulusal ekonomilerde gerek yerli flirketlerle
oluflturduklar› ortakl›klar gerekse de birleflmeler yolu ile giderek ulusal ekonomilerde birer oyuncu haline gelmektedirler. Bu geliflimi en karl›s›ndan bafllamak
üzere tüm sektörlerde gözlemlemek mümkündür.

2. Uluslarar› flirketlerin gün geçtikçe ulusal ekonomilerde daha fazla kendini
göstermesi ile ülkede mevcut mevzuat›n her bir ekonomik birime ayn› flekilde
uygulanmas› gereklili¤i öne ç›karm›fl olup; gerek yasama ve gerekse de yürütmede kamu erkini kullanan kurum ve bireylerin görev ve sorumluluklar›n› eflitler aras›ndaki rekabeti bozucu flekilde kullanmalar› ile sonuçlanan tasarruflar›n›n da ortadan kald›r›lmas›na yönelik düzenlemelerin h›zla yap›lmas› yönünde
ciddi bir bask› olufltu¤u gözlemlenmektedir. Özellikle kamusal alanda fleffafl›¤›n sa¤lanmas› ve rüflvetçili¤in önlenmesi yönünde at›lan ortak ad›mlar dikkat
çekici olup; Türkiye ile AB iliflkilerini yap›land›rmak ve AB müktesebat›na
uyum amac›yla ç›kar›lan yasa ve düzenlemeler bu küresel temayüle örnek olarak gösterilebilir.

3. Uluslaras› rekabetin ulusal ekonomilerde de kendini göstermesi neticesinde
geliflmekte olan ülkelerde mali piyasalara hakim olan mevcut hukuksal yap›n›n
da K›ta Avrupas› ya da yöresel hukuk sistemlerinden Anglo-sakson hukuk sistemlerine do¤ru kaymakta oldu¤u görülmektedir. Örne¤in Türkiye’deki serma353
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ye piyasalar›n›n geliflimi incelendi¤inde tüm hukuksal süjelerin kurufllar›ndan
itibaren öz düzenleyici 1 olarak yap›land›r›ld›¤› ve böylelikle yasama, yürütme
ve yarg› gibi erklerin bir k›sm›n›n ba¤›ms›zca kullan›labilmesi ile özellikle finans sektöründe yaflanan sorunlar›n, çok h›zl› çözümlenmesine imkan tan›nd›¤›
ve parlamenter demokrasilerin genel s›k›nt›s› olan siyasilerin kiflisel ç›kar bazl›
müdahalelerinden de, sistemde feodal çok bafll›l›¤a do¤ru bir kay›fl olmaktad›r
suçlamalar›na ra¤men bir ölçüde kurtulma imkan› bulundu¤u gözlemlenmektedir. 2 Gerek Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK), Rekabet Kurulu (RK), Enerji Üst
Kurulu (EK) ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB) ve gerekse de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas› (TCMB) ile yeni yap›land›r›lm›fl ilk özel hukuk tüzel kiflisi sermaye piyasas› borsas› olan ‹zmir Vadeli ‹fllemler Borsas›
(VOBAS) örneklerinde de görüldü¤ü gibi özerk bütçeli ve idari olarak ba¤›ms›z
bu yap›larda K›ta Avrupas› hukukundaki kaç›n›lmaz merkezi hükümetin müdahale olas›l›¤› iyice zay›flat›lm›flt›r.

4. Yukar›da bahsedilen, ulusal ekonomilere uluslararas› flirketlerin s›zma temayülü neticesinde medya ve iletiflimde ulusal oyuncular›n yan›nda uluslararas›
oyuncular da yerine almakta ve buna karfl›n ekonomi teorisinin ayakta kalabilmeye iliflkin temel kurallar› gere¤i uluslararas› Bat› menfleli medya tekelleri yan›nda yerel medya flirketleri de sadece ulusal seviyede rekabetçi olman›n yeterli olmad›¤›n› gün geçtikçe daha fazla anlamaktad›rlar. ‹flte bu yüzden hemen her
ülkede CNN, BBC, FOKS TV gibi yay›n mecralar› çok bilinir hale gelmifltir. Bu
yüzden ulusal yay›n flirketleri de uluslararas› rekabetçiliklerini koruyabilmek
için çeflitli ad›mlar atmak zorunda kalm›fllard›r. Bu geliflmeyi bölgesellikten
uluslararas› pazara geçiflin flart oldu¤unun anlafl›lmas› fleklinde de yorumlamak
mümkündür. Uluslararas› bir dilde de yay›nlara bafllama ve gerek içi ve gerekse de d›fl pazarda kaliteyi art›rma çabalar› da hep bu kabilden faaliyetler olarak
gözlemlenmektedir. (mesela El-Cezire)
5. Ulusal ve uluslararas› ekonomideki say›l› büyük oyunculara karfl› çevrenin ve
çal›flanlar›n haklar›n› korunmas› için ortak hareket eden çeflitli sivil toplum örgütleri gittikçe daha etkin olup; ses getirir olmufllard›r. Uluslararas› fieffafl›k Örgütü 3, Uluslararas› Af Örgütü 4, Yeflil Bar›fl Örgütü 5, ve Uluslararas› Standart1

Self-regulatory

3

Transparency International

2

4
5

Bkz. Manipülasyon ve ‹çeriden Ö¤renenlerin Ticaretine iliflkin tespit ve cezalara iliflkin olarak Sermaye
Piyasas› Kurulu ilke kararlar›na, www.spk.gov.tr
Amnesty International
Grenpeace
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lar Örgütü 6 gibi birçok örneklerini sayabilece¤imiz bu yap›lar›n ulusal gündemleri takip eden ba¤l› örgütlerinin de gittikçe daha fazla ses getirdikleri ortadad›r.
Söz konusu sivil toplum örgütlerinin belirgin özellikleri ise do¤rudan veya dolayl› hiçbir devletle maddi ya da siyasi iflbirli¤i kurmuyor olmalar› olup; ulus
devletlere ve di¤er uluslararas› flirketlere de ayn› mesafede durma iddialar›n›n
alt›n› çizmekte yarar vard›r.

6. Küreselleflen dünyada ulus devletlerin de geliflmeleri yönlendirmek ve sorunlara silah kullan›m› ve s›cak çat›flma d›fl›nda çözüm bulmay› amaçlayan çeflitli
uluslararas› örgütlerin de ulus devletler deste¤i ile varl›klar›n› sürdürüp daha
müdahil olduklar› da dikkat çekmektedir. Bu örgütlere de çok çeflitli örnekler
vermek mümkündür. Mesela Birleflmifl Milletler 7, Dünya Bankas› 8 , Uluslararas› Para Fonu 9, Uluslararas› Finans Örgütü 10, Ekonomik ‹flbirli¤i ve Geliflme
Örgütü 11, Amerikan Devletleri Örgütü 12, Uluslararas› Çal›flma Örgütü 13, Dünya Sa¤l›k Örgütü 14 ve Avrupa Birli¤i 15 bafll›calar› olarak s›ralanabilir. Böyle
bir devletler ve uluslar üstü sorunun çözüm çabas›na örne¤i ise Birleflmifl Milletlerden vermek mümkündür. Buna göre sürdürülebilir ve kapsaml› bir küresel
ekonomi için ortak bir tav›r al›nmas›na yönelik olarak Genel Sekreter Kofi Annan taraf›ndan 31.01.1999 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu’nde önerilen ve
Haziran 2000’de uygulamaya geçilen ‘Küresel Sözleflme’ 16 ile uluslararas› flirket ve ifl çevrelerine insan haklar›, iflgücü ve çevre ile ilgili çeflitli kurallara
uyum konusunda ça¤r› yap›larak üye devletlerin de bu yönde iflbirli¤i istenmifltir.
7. Yukar›da bahsi geçen temayüllere ba¤l› olarak tarihsel süreç içerisinde ulus
devletlerde yo¤unlaflm›fl olan gücün, yavaflça di¤er uluslararas› oyunculara kaymakta olmas› bir di¤er ve çok çarp›c› geliflmedir. Gerçekten de ulusal hukuk yap› ve normlar›n›n yeknesaklaflmas› ile öncelikle ulusal ekonomilerdeki rekabetle bafllayan itme uluslararas› oyuncular ve uluslararas› destekli sivil toplum ör-

6

International Standarts Organization (ISO)

8

Word Bank ( WB )

7
9

United Nations (UN)

International Monetary Fund ( IMF )
10 International Finance Corporation ( IFC )
11 Organization For Economic Corperation and Development ( OECD )
12 Organizat›on Of American States
13 International Labor Organ›zation ( ILO )
14 World Health Organization ( WHO )
15 Avrupa Birli¤i ( AB )
16 The Global Compact
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gütleri yard›m›yla hükümetlerin bask› alt›na al›nmas› ile küreselleflmenin etkilerinin artt›¤› görülmektedir. Ve böylece ulusal hukuk sistemleri ile kamusal
oyuncular›n davran›fl biçimleri di¤er küreselleflme ile daha önceden tan›flm›fl
uluslar›n benzeri yap› ve kal›plar› ile benzerlik göstermeye bafllamaktad›r. Bu
geliflmeye esas neden olan iktisadi dengeler ise ulusal nüfuslar›n h›zla art›yor olmas› ve dolay›s›yla söz konusu nüfusun beslenmesi için gerekli kaynak ve istihdam potansiyeline ulaflmada yabanc› sermaye ve müteflebbise olan ihtiyac›n h›zla artmas›d›r. Söz konusu uluslararas› flirketlerin mali büyüklükleri ile ülke gayri safi milli has›lalar› k›yasland›¤› zaman sermaye gücünün büyüklü¤ü gerçekten flafl›rt›c› olmaktad›r. Mesela General Electric flirketi e¤er bir ulus devleti olsayd› dünya üstündeki 25. en büyük gayri safi milli has›laya sahip olacakt›. Ya
da bugün Nijerya da petrol iflletmeleri olan BP gibi petrol flirketlerinin tek tek
veya toplamda hakim olduklar› mali büyüklükle ulus devletin senelik bütçesi ya
da gayri safi milli has›las› karfl›laflt›r›ld›¤›nda da ayn› flafl›rt›c› resim kendini göstermektedir.

II. SOSYAL SORUMLULUK VE YEN‹ fi‹RKET DE⁄ERLER‹
Günümüzde özellikle yo¤un kapital birikimi olan Bat› ülkelerinde izlerini aç›kça takip edebildi¤imiz ifl dünyas›n›n devlerinin topluma yönelik “hay›rseverlik”
faaliyetleri, ülkemizde oldu¤u gibi tüm geliflmekte olan ülkelerde de yerli yabanc› tüm flirketlerin bütçelerinin reklamlara ayr›lan kaleminden sonraki en büyük kalem olarak kendini göstermektedir. Mesela okullar, ö¤renci yurtlar›, kütüphaneler infla edilerek iflletmesinin kamusal alanda görevli kurumlara devredilmesi hep bu kalemden faaliyetler olarak say›labilecek olup; hatta Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Rumeli taraf›nda göndere çekilen büyük Türk bayra¤›
bile böyle bir harcaman›n sonucudur.
Bu nevi harcamalara iliflkin sebep analizinde flirketlerin çevreye ve topluma karfl› iflledikleri geçmifl günahlar›n öngörülebilir sonuçlar› yani “D‹YET‹” olarak
kabul edilen bahsi geçen hay›r ifllerini, biraz duygusal bir yorumla kapitalizmin
ilk günlerinde yola ç›kan sanayici ve ticaret erbab›n›n biriktirdi¤i zenginli¤in kiflisel vicdanlar›nda yapt›¤› bask›dan kaynaklanan ve fakirlerin çekti¤i s›k›nt›y›
hafifleterek kütüphaneler, tiyatrolar ve müzeler gibi zenginli¤in kültürel tadlar›n› maddi gücü olmayan y›¤›nlara sa¤lamay› amaçlayan yard›m ve hay›rseverlik
faaliyetleri olarak da tan›mlamak mümkündür.
Günümüzde bu tan›m, hizmet ve mal üretimi ile kar amac› güden kapitalist flirketlerin yapmak zorunda oldu¤u D‹YET ödemelerinden ziyade flirketlerin sosyal sorumluluk tan›m› alt›ndaki birçok faaliyetten biri olarak ön plana ç›kmaktad›r. Böylece hay›rseverlik faaliyetleri, geçmifl günahlar›n (!) hafifletilmesi için
zengin flirketlerden hiçbir fleyi olmayanlara kaynak aktarma fleklinde karikatürize edilerek yap›land›r›lm›fl tan›m›n çok ötesine geçmektedir.
Tabi yine de söz konusu kapitalist flirketlerin, sosyal sorumluluk kavram›n› ken356
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dilerini balinalar›, ya¤mur ormanlar› ya da yabanc› ülkelerdeki siyasi mahkumlarla, çocuklar› korumay› amaçlayan Sivil Toplum Örgütlerinin pençesinden
kurtarmak için kulland›klar› bir ifl hayat› manevras› olarak da görmek mümkündür!!!
O zaman soruyu iyi kurgulamak konuya iliflkin do¤ru cevaba ulaflmak aç›s›ndan
flart olmaktad›r: “Uluslararas› büyük flirketlerin misyon ve k›sa dönemli mali
amaçlar› içerisinde yerini alan sosyal sorumlulukla alakal› hedeflerin esbab-›
mucibesi nedir?”
Kanaatimizce cevap, özetlenmek gerekirse topluma karfl› GÜVEN tazelemektir.
Teorik çerçeveden bakt›¤›m›zda meselenin uzmanlar›n›n tümü aç›s›ndan bir oy
birli¤i gerçi mevcut olmasa da, birçok uzman kar amaçl› bir iflletmenin toplum
taraf›ndan yaflamas›na izin verilme nedeninin toplumun ortak ç›kar›na uygun
davranmas› oldu¤unda hem fikirdir. ‹flletmeler toplumun tabi ve entelektüel
kaynaklar›n› söz konusu toplumun ihtiyaçlar›n› gördükleri kadar kullanmaya
izinlidirler. ‹flletmeler; ürün, hizmet ve istihdam sa¤lad›klar› için ortak kaynaklar› da kullanabilirler. Tabi ödedikleri vergi, yaratt›klar› altyap› ve içinde bulunduklar› toplumun daha iyi yaflamas›na yönelik tüm yapt›klar› hep bu toplumsal
yarar amac›n›n ayr›lmaz parças›d›r.
Gerçekten de insan o¤lunun sanayileflme devriminden sonra yak›n sanayileflme
tarihi birçok büyük uluslararas› flirketin kötüye kullanma, sömürme ve açgözlülük içeren eylemlerle dolu!!! Bu Sivil Toplum Örgütlerinin 17 (devlet d›fl› örgütler) alt›n› çizerek gündeme getirdi¤i bir sorun günümüzde... Ortaya konan deliller ise dev kapitalist flirketlerin Dünya Ticaret Örgütü 18, Dünya Bankas› ve
Uluslararas› Para Fonu 19 öncesinde dünyam›z›n kaç›n›lmaz kirlenmesi ve kaynaklar›n›n geri dönüflü olmaks›z›n sonland›r›lmas›na iliflkin sorumlu olduklar›n›
aç›kça ortaya koymaktad›r. Fakat görünen odur ki sözkonusu uluslararas› flirketlerin vak›f, sosyal hizmet programlar› ve di¤er yard›m kurumlar›na olan destekleri de bir yandan bu gerçe¤in medyada dillendirilmesinin önüne geçmektedir.
‹flte uluslararas› büyük flirketler 40 y›l ve daha fazlad›r büyük bir cömertlikle
karlar›n›n bir k›sm›n› bu amaçla da¤›tmaktad›rlar. Böylece literatürde baz› uzmanlarca vurgulanan “zimni anlaflma” 20 yaklafl›m›na göre kapitalist flirketler
toplumla aralar›nda y›llard›r mevcut olan hizmet ve di¤er yararlar üretme karfl›l›¤›nda ortak kaynaklara eriflim imkan›n› veren ikili anlaflmaya olan sadakatleri17 non-governmental organizations ( NGOs)
18 World Trade Organization ( WTO )

19 World Bank and International Monetary Fund ( IMF )
20 Bu kavram için bkz. ‘Corporate Social Responsibility: A New Standart’, Frank J. Navran, www.ethics.org
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ne iman tazelemektedirler!! San›yoruz ki bu ‘anlaflma’ hala ilgili tüm taraflar
için geçerlili¤ini sürdürüyor. Özellikle de komünist dünya görüflünün y›k›larak
kapitalist üretim, da¤›t›m süreçlerine alternatif bir görüflün hakl›l›¤›n›n savunulamad›¤› bugünlerde...
Öyle ya da böyle bahsi geçen bu z›mni anlaflma nedeniyle flirketler topluma ait
kaynaklardan ald›klar›n›n karfl›l›¤›n› veriyorlar. Gerçi gün geçmiyor ki tekel
karfl›t› davalar aç›lmas›n ve konuya iliflkin yarg›lamalar dünya bas›n›nda ses duyurmas›n! Bu manfletlerin hepsinin ortak noktas› da flirketlerin sosyal sorumluluklar›na iliflkin z›mni anlaflmay› ihlalden baflka bir fley de¤il! Demek ki flirketlerin söz konusu z›mni anlaflmaya iliflkin taahhütlerini yerine getirmeleri yönünde alabildi¤ine bask› olmas›na ra¤men yine de yerine getirmediklerini gösteren
yüzlerce olay› c›mb›zla ç›kartmak maalesef içten bile de¤il!!!
Tabi meseleye bir de iyi taraf›ndan bakacak olursak görüyoruz ki küresel anlamda genel bir kan› var ve tüm taraflar en az›ndan bu z›mni anlaflmaya olan ba¤l›l›klar›n› aç›kça ifade ediyorlar. ‹ktisat tarihinin sayfalar›ndaki uzun ve sanc›l›
ekonomik geliflmeler sürecinin akabinde en az›ndan günümüzde, kalk›nm›fl bat›
ülkelerinde yerine oturmufl olan anlay›fl›n uluslararas› flirketlerin söz konusu
“z›mni anlaflma”n›n gereklerini yani kendilerine düflen edimleri, anlaflman›n taraf› olarak yüklenmek ve yerine getirmek oldu¤unu müflaade ediyoruz. Tabi konufltu¤umuz tarafa göre bu yükümlülüklere para ay›rmaya iliflkin ifade edilen
esas sebepler çok çeflitli olup, farkl›l›k arz etmektedir. Tabi uluslararas› toplumlar›n da geliflmifllik düzeyine göre flirketlerden istedikleri gittikçe artmakta ve
küreselleflme ile bu ihtiyaç ve talepler listesi her co¤rafyada kendini göstermektedir.
‹flte bu nedenle günümüz uluslararas› flirketlerinin bahsi geçen “z›mni anlaflman›n” gereklerini yerine getirirken yeni bir gündem gelifltirme mesaj› verdiklerini tespit etmekte fayda var!! Bu gündem de “toplumun güvenini kazanmak
için kendilerinin temel imkan ve de¤erlerini iyilefltirmek” olarak ifade edilebilir. Yani içinde bulunduklar› toplumun ihtiyaçlar›na tek tek cevap vermeden
önce kendi çal›flanlar› ve paydafllar›na sunduklar› imkanlar› art›rmak ve onlara
karfl› kulland›klar› yöntemlere dayanak teflkil eden temel de¤erleri belli bir seviyeye ç›karmak. ‹yilefltirme yap›lacak de¤er ve imkanlar›n listesi uzun olmakla
beraber toplumun istekleri sürekli geliflti¤i için listedeki temel de¤erlerin afla¤›daki gibi s›ralanmas› mümkündür: 21

21 fiüphesiz küreselleflmenin etkileri ve yaratt›¤› olumsuzluklarla beraber bundan sonra da say›lar› artabilecek olan
sözkonusu temel de¤erlerin ingilizce karfl›l›klar› da okuyucuya kolayl›k olmas› için s›ras›yla verilmifltir.

358

Plenary Session V - Genel Oturum V

1. Küresel Hukuki Uygunluk 22: Toplum kanunlar› yapar ve flirketlerde bu
mevzuat çerçevesine uymak zorundad›r. fiirketlerin üretim faaliyetlerinin kanuni olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›lan ve ulusal ve uluslararas›
düzenleyici yap›lar taraf›ndan dayat›lan kanun ve düzenlemelere söz konusu flirketlerin etkin ba¤l›l›¤› ve kararl›¤› olarak da tan›mlanabilir. Fakat flirketler harf
ve kelimelerin arkas›na saklanarak de¤il kanunun ruhuna uyarak mevzuata uymak zorundad›rlar.
2. Etik ‹fl Uygulamalar› 23: fiirketlerin adil olma, dürüstlük, sorumluluk, denetlenebilirlik, mükemmeliyetçilik ve sayg› gibi daha birço¤unu sayabilece¤imiz
temel de¤erlere hem kendi aralar›ndaki hem de toplumla ilgili ifllerde uyumlu
hareket etmeleri gereklidir.
3. Rüflvet ( ‹rtikap ) ve Fesat Kar›flt›rman›n Önlenmesi ve fieffafl›k 24: fiirketlerin, hükümetlerin toplum menfaatine çal›flmas› yönünde katk›da bulunmas›
gerekir. Özellikle de hükümetleri toplumlar› ile karfl› karfl›ya getiren rüflvetçilik
ve kokuflman›n önlenmesi için flirketlerin özellikle çaba göstermeleri gerekir.
Asla flirketin kar›n› art›rmak amac›yla hükümetlerdeki bürokrat ve siyasilerin
rüflvet karfl›l›¤› flirketlerini kay›rmas› yönünde talepte bulunmamal› ve kamudan
bu flekilde gelen taleplere de olumlu yaklaflmamalar› gerekir. fiirketlerden rüflvetçili¤in engellenmesi ve bozulmay› önleyici mevzuata da tam bir uyum beklenmektedir.
4. ‹yi Yönetiflim 25: Toplum, flirketlere kendi kendilerini yönetme özgürlü¤ü
vermektedir. Enerji devi Enron, kapitalist dünyada d›fl denetimin dört büyü¤ünden biri olan Arthur Anderson gibi yak›n ve Barings ve Sumitomo Bank gibi
daha önceki örnekler flirket yönetim kurullar› ve üst düzey yöneticilerinin kendi
maddi ç›karlar›na öncelik vererek son planda flirket ve toplum ihtiyaçlar›n› dikkate almad›¤›n› ortaya koydu¤undan toplum, flirketlerin sahip oldu¤u yönetim
yap›lar›n›n, kural ve süreçlerin örgüt ve topluma yararl› olarak kurgulanmas› ve
flirket faaliyetlerini gözetim ve denetiminin de bu amaca uygun yap›land›r›lmas› hususlar›nda ›srarc› olmaktad›r. ‹yi yönetiflim, iflletmenin toplumla aras›nda
var oldu¤unu varsayd›¤›m›z “z›mni anlaflmay›” alg›lay›p gere¤ini yapmas›n›
emretmektedir.
5. Sa¤l›k, Güvenlik ve Çevresel fiartlar›n Korunmas›:26 Toplum tabi ki flirketler için kaynak kullan›m›n› mümkün görmektedir ama kaynaklar›n tamamen

22 Global Legal Compliance
23 Ethical Business Conduct

24 Transparency, Anti-bribery and Anti-corruption
25 Good Governance
26 Health, Safety and Environmental Standarts
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tüketilerek ya da bir daha kullan›lamaz hale gelmesi anlam›na gelen bir sömürüyü de¤il! fiirketler çal›flmalar›n›, kamuyu ve çevreyi makul bir sa¤l›k, güvenlik ve çevre korumas› seviyesini gerçeklefltirmek flart›yla sürdürebilirler ve bu
temel ilkeleri flirket faaliyetlerinde benimsetmek ya da ulusal ya da uluslararas›
mevzuatta bu yöndeki her türlü kurala uyum sa¤lamak için her türlü maddi külfete katlanmak zorundad›rlar.
6. Farkl› Kültürlere Sayg› 27: Geçen yüzy›llar boyunca ulusal ve kültürel s›n›rlar› aflan örgütlerin ekonomik emperyalizm ve sömürge temayüllü oldu¤unu gören toplum, temel de¤erlerinin muhafaza edilmesi konusunda ›srarc›d›r. Sayg›
bu de¤erlerin bafl›nda gelmektedir. Tabidir ki, iflletmeler farkl› kültürlerin hakim
oldu¤u co¤rafyalarda faaliyet gösterirken, bu süreçte sözkonusu farkl› kültürlerin de zarar görmemesine azami özeni göstermelidirler.
7. ‹nsan Haklar› 28: ‹flletmeler flirket faaliyetleri için istihdam ettikleri insan say›s›ndan çok daha fazlas›n› etkilerler. Kendini oluflturan bireylerin haklar›n›n
korunmas› da tabi ki toplumun ilgi alan›na girmektedir. Toplum, flirketlere iflinizi yap›n›z ama temas etti¤iniz süjelerin haklar›n› ayaklar alt›na almay›n›z demektedir. Ve tabi toplum adil olma, dürüstlük, sorumluluk, denetlenebilir olma
ve sayg› gibi belirtilen temel de¤erlere uygun olarak kar amac› güden faaliyetlerin yürütülebilece¤inin alt›n› çizmektedir.
8. Yerel Toplum Taraf›ndan Kabul Görme 29: Genellikle ‘iyi flirket vatandafll›¤›’ olarak da özetlenebilecek bir ilke olup; flirketlerin içinde faaliyet gösterdikleri
toplumda kabul ve sayg› görecek bir flekilde faaliyet göstermeleri flart›n› ifade eder.
9. Çocuk ‹flgücü Çal›flt›rma Dahil Çal›flma Standartlar› 30: fiirketlerin çocuk
iflciler de dahil istihdam ettikleri tüm çal›flanlara uygulayacaklar› muamelelere
iliflkin ulusal ya da uluslararas› kurallara uygun davranmalar› gerekti¤ini ifade
eden bir ilkedir.
10. Kanunun Uygulanmas› 31: Toplum flirketleri yan›nda hükümetlerinde yap›lanmas›na izin vermektedir ve hükümetler de flirketler gibi mükemmellikten
uzakt›rlar. Toplum flirketlerden faaliyetleri ve sivil toplum üzerinde kamusal
yetkisi olan devlet kurumlar›n›n desteklemesini ister ki böylece sivil toplum
güçlenebilsin.
11. fiirket Sosyal Sorumlulu¤u 32: ‹flletmelerin ortak ve sahiplerinin kar amacl› hizmet ve mal üretimine yönelik çal›flmalar›nda toplumun entellektüel serma27 Respect for Differing Cultures
28 Human Rights

29 Acceptance by Local Communities (Good Corporate Citizenship)
30 Labor Standarts – Including Child Labour Concerns 31 Rule of Law
32 Corporate Social Responsibility
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yesi dahil tüm kaynaklar›n› kulland›rma yönünde uygun vermesi için toplumun
genel ihtiyaçlar›n›n flirketçe karfl›lanmas› ilkesidir.
Bu ayn› zamanda flirketle toplum aras›nda imzaland›¤› varsay›lan z›mni anlaflman›n gereklerini yerine getirmek olarak da de¤erlendirilmektedir.
12. Sürdürülebilir Geliflme 33: Bu da toplumun ilgi alanlar›n en yenisi olarak
uzmanlarca vurgulanmaktad›r. Çünkü bu noktada dikkat edilmesi gereken unsur
toplumla iflletmeler aras›ndaki “z›mni anlaflman›n ” ancak toplumun refah›ndan
geriye gidilmedi¤i sürece varolabilece¤idir. Yani tabi ki toplum içinde iflletmeler de varl›klar›n› sürdüreceklerdir ama bu durum toplumun her sene refah›n›n
biraz daha artmas› sonucu da beraberinde getirdi¤i müddetçe mümkün olabilecektir. Toplum, flirketlere kaynaklar› kullan›p mal ve hizmetlerinizi üretin ve bireylere de sonunda bir önceki duruma göre somut bir iyileflme sa¤lay›n demektir. Uygulama da mesela geliflmekte olan ülkelerde bu ifade, yeni yollar, okullar, hastaneler, ticareti ö¤renen çal›flanlar, vergi toplayabilen hükümetler anlam›na gelmektedir.
13. Serbest Piyasa Ekonomisi ve Yap›lar›n›n Toplumsal ve Siyasi Sistemlerin Demokratiklefltirilmesi ile Desteklenmesi 34: fiirketlerin faaliyet gösterdikleri ülke ve bölgelerde serbest piyasac›l›¤› desteklemesi ile mevcut toplumsal ve siyasi sistemlerin demokratiklefltirilmesi yönünde çaba göstermesi flartt›r.
Özellikle bu ilke ve bunla ilintili olarak yabanc› flirketlerin ulusal alanda ortaya
koyduklar› çaba, do¤rudan yat›r›m yapan uluslararas› sermaye flirketlerinin veya portföy yat›r›m› yapan yabanc› yat›r›m flirketlerinin ulusal ekonomilerde faaliyet göstermeye bafllad›ktan sonra en çok elefltirildi¤i ve ulusalc› güçlerce flüpheyle izlenen noktad›r. Bu iki durumu da küreselleflmenin yaflanm›fl örnekleri
›fl›¤›nda gözden geçirirsek afla¤›daki analiz yap›labilecektir:
1) Birinci durumda yabanc› uluslararas› flirket, d›fla kapal› ekonomilerde yo¤un
olarak karfl›lafl›lan kemikleflmifl feodal iliflki ve tarafl› uygulamalar› ortadan kald›rmak ve rekabetçili¤ine ket vuran her türlü ulusal engeli aflmak böylece ulusal
rakipleri ile eflit flartlara ulaflmak için hakl› çaba gösterir. Bunun da gerçekleflebilmesi için siyasi sistemde ve devlet yap›s›nda fleffal›k sa¤lanmas› ve rüflvet yap›s›n›n k›r›larak liberal bir ekonomi yap›s›n›n canland›r›lmas› gerekir. Bu durumda muhtemelen kendilerini ulusalc› olarak isimlendiren bir grup özel veya
tüzel hukuk kiflisinden kaynaklanan milli kaynak ve imkanlar›n peflkefl çekildi¤i yönündeki bir vaveyla ve ilgili taraflar›n içine yerli yersiz çekildi¤i bir tart›flma tüm geliflmekte olan ve sermaye ihtiyac› nedeniyle yabanc› yat›r›ma aç›lan
ülkelerde yap›lm›fl ve yap›lmaktad›r. E¤er i) gerekli rekabet mevzuat›, ii) yuka33 Sustainable Development
34 Emerging Free Market Systems and Structures
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r›da say›lm›fl on üç ilkenin gereklerinin ulusal toplum ad›na yabanc› flirketlere
dayat›ld›¤› mevzuat altyap›s› ve iii) son olarak da söz konusu flirketin yer ald›¤›
sektörde istihdam edilebilecek ulusal befleri sermayenin de halihaz›rda yeterince mevcut ve yurtd›fl›ndaki eflitlerinin yerlerini alma teflebbüsüne karfl› gerek kiflisel yeterlilikleri ve gerekse de ancak uluslararas› karfl›l›kl›l›k esas›na dayal› iflgücünün seyyaliyetini imkan veren ulusal mevzuat altyap›s› ile korunmalar› sa¤lanm›flsa; o zaman iç rahatl›¤› ile yerli ortak ile birleflerek veya özellefltirme süreciyle ekonomiye giren yabanc› flirketlerin, do¤rudan yat›r›m yapt›klar› düflünüldü¤ünde k›sa ve uzun vadede ülke yarar›na katk› sa¤layacaklar› tart›flma götürmezdir. Bunun nedeni ise çok aç›kt›r: i) sermaye ihtiyac› olan ulusal ekonomiye nüfusun beslenebilmesi ve ek istihdam yarat›labilmesi için yeni sermaye
girifli olmaktad›r ve ii) ayn› zamanda uluslararas› piyasalara ulusal ekonominin
riskinin al›nabildi¤i gösterildi¤i için uluslararas› arena da ulusal ekonominin
eflitleri aras›nda itibar art›fl› gerçekleflecek ve daha sonraki yat›r›mlar için uluslararas› camiadan daha kolay ve ucuz finansal destek bulunabilecektir. 2) ‹kinci
durumda ise gerçekten s›cak para girifli ulusal ekonominin sermaye ihtiyac›n›
geçici bir süre gidermektedir ama gerek para gerekse sermaye piyasalar› vas›tas› ile her an ülke terk edebilece¤i için ulusal ekonomiye kal›c› bir rahatl›k sa¤lanamayacakt›r; bu nedenle söz konusu sermaye girifllerinin ulusal ekonominin
nabz›n› tutan kamusal otorite taraf›ndan dikkatle takibi flartt›r. Çünkü geliflmekte olan ülke ekonomilerinde çok s›k yaflanan örneklerde oldu¤u gibi bahsi geçen ani
ç›k›fllarda ulusal para ve sermaye piyasalar›nda kal›c› hasarlar oluflabilmektedir.
Bütün bu analiz ›fl›¤›nda flu tespiti de dile getirmek san›yorum yerinde olacakt›r:
Yabanc› yat›r›mc›n›n do¤rudan yat›r›m yapmak üzere ulusal ekonomiye gelifline ve eflitler aras›nda adil bir rekabeti yaratmak için var gücüyle sisteme bask›
yapmas›na ola¤an flartlarda direnmek iki fleye delalettir: 1) O tarihe kadar siyasi destekle iktidar olan siyasetçilerin; hükümet ayg›t›n› ulusal ekonomiyi uluslararas› rekabete haz›rlay›c› gerekli düzenlemeleri yapmak üzere kullanmad›klar›
ve daha ziyade kiflisel refahlar›n› art›r›c› ve kamusal kaynaklar› oya tahvil edici
faaliyetlerle ülkenin kaynaklar›n› popülist amaçlara peflkefl çekip çarçur ettiklerine, 2) Ya da flüphesiz Cumhuriyetimizin kuruldu¤u y›llarda çok yerinde bir karar olarak uygulanm›fl olan milli sanayinin korunmas› yaklafl›m›n›n art›k miyad›n› doldurdu¤u modern zamanlarda, yerli sanayicilerin; siyasileri kiflisel ç›kar
bazl› çeflitli yöntemlerle sözkonusu kamusal korumay› muhafaza ettirerek duvar›n›n arkas›nda o güne kadar tatl› ve rahat karlara olan al›flkanl›kla uluslararas›
rekabet öncesi bünyelerini kuvvetlendirecek yap›sal tedbirler haz›rlayacak ve
makine parklar› ile teknolojilerini üretimlerini art›rma yolunda gelifltirecekleri
yerde günlerini kiflisel refahlar›n› yurtd›fl›nda istiflemek ve yerli siyasilerle iflbirli¤i imkanlar›n› rüflvet ve benzeri yollarla art›r›p yeni kamusal ihalelerin yollar›n› gözlediklerine.
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Tüm geliflmekte olan ekonomilerde uluslararas› ekonomilerle iletiflime geçildi¤inde hep benzeri senaryolar yaflanmakta olup; yukar›daki analizin gerçekçili¤ini kiflisel ç›karlar› nedeniyle görmezden gelen bir k›s›m sözde ulusalc› direnifl
odaklar›n›n da eninde sonunda uluslararas› flartlar ve dengeler nedeniyle tutunmas›na imkan kalmamakta ve maalesef olan gerek toplumla flirketler aras›nda
‘zimni anlaflmay›’ dayatan mevzuat›n eksikli¤i nedeniyle ulusal tüketiciye ve ifl
gücünün seyyaliyetine iliflkin karfl›l›kl›l›k esasl› düzenlemelerin yap›lmam›fl olmas› nedeniyle de ulusal iflgücüne olmaktad›r. fiu aç›kt›r ki, bu analizin ay›rd›nda olmayan bürokrat ve siyasiler, ülkemiz oldu¤u gibi ilk seçimler sonras›nda ve
öte yandan korunma duvarlar› arkas›nda palazlanm›fl ulusal tatl› su sanayicileri
de bir süre sonra uluslaras› rakipleri taraf›ndan oyun d›fl› b›rak›lmaktad›rlar.
O zaman biraz önce flirketlerin gelirlerinin bir k›sm›n› niye toplum için harcad›klar›na iliflkin sordu¤umuz sorunun cevab›na tekrar dönelim...
Sosyal sorumluluk, toplum için iyi oldu¤undan tüm yönleri ile flirketler için de
iyidir. fiirketler içinde bulunduklar› toplum onlara kaynaklar›n› verdi¤i için varl›klar›n› sürdürebilirler. Böylece e¤er toplumlar refah ve gönençlerini art›r›yorlarsa z›mni anlaflmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiren flirketler
de zenginlik düzeylerini art›r›yor demektir.
Sosyal sorumlulu¤u dayatan bu iliflkiye ve umulan sonuca ister flirketlerin terbiye edilmifl kiflisel ç›karlar› diyelim ya da baflka bir isim verelim ama sonuç olarak flirketler say›labilecek birçok nedenden ötürü do¤ru olan› yapmaktad›rlar ve
toplumlar›n ayr›lmaz bir parças› olarak, flirketler yap›lacak en do¤ru iflin sosyal
sorumlulu¤a sahip ç›karak ifl hayatlar›na devam etmek olduklar›n› anlamak zorundad›rlar.
Makalenin bafl›nda bahis edilen ve günümüze damgas›n› vuran uluslararas› camiada mevcut temayüller, flüphesiz öncelikle baz› uluslar›n ve onlar›n hükümetlerinin menfaatine ve karl›l›¤›na çal›flabilecektir. Ama genel olarak ve eninde
sonunda tüm toplumlar›n yarar›na olan baz› de¤erleri ve hatta keflifleri öncelikle ilk do¤du¤u ya da yap›land›r›ld›¤› belli baz› öncü toplumlara yarar sa¤l›yor
diye küçümsemek ve kötülemek asl›nda her özgün kültürde yeri olan ahlaki zorunluluklar›n at›fta bulundu¤u temel insani de¤erlere s›rt çevirmek anlam›na gelece¤i için yanl›fl bir tutumdur ve ‘muas›r medeniyet seviyesine’ ulaflma yolunda Ulu Atatürk’ün iflaret etti¤i hedeften sapmak anlam›na gelecektir. Ayr›ca yönetimsel anlamda da gittikçe flartlar› a¤›rlaflan ifl ve afl bulmada güçlüklerle karfl›laflan ulusla bizatihi devletin küsmesi ve kopmas›n› do¤uraca¤› için, k›sa vadeli ve reddiyatç› tepkilerden ziyade uyumlaflt›r›c› ad›mlar at›lmas› geliflmekte
olan ülkeler gerçe¤inde çok daha yerinde olacakt›r.
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III. SOSYAL SORUMLULUK VE ET‹K G‹B‹ YEN‹ DE⁄ERLER‹N
TERC‹H ED‹LMES‹NE KATKI SA⁄LAYAN SÜREÇ VE KAVRAMLAR
Son on senede ifl hayat›nda hem artan rekabet hem de gerek iletiflim imkanlar›n›n geliflmesi gerekse de para ve sermaye piyasalardan atefllenen ulusal ekonomilerin bütünleflme süreçleri nedeniyle h›zla etkinli¤ini art›ran küreselleflme süreci, toplumla flirketler aras›nda teorik olarak mevcut oldu¤u varsay›lan ‘zimni
anlaflma’ya uyumun flirketler taraf›ndan gittikçe daha çok ihmal edilmesine sebep olmufltur. Ve art›k söz konusu anlaflman›n korunabilmesinin kapitalist sistemlerin varl›¤›n› sürdürebilmesi için sin qua non (olmazsa olmaz) bir hal ald›¤› tart›flmas›z kabullenilmifltir.
Örne¤in Barings Bank›n bat›fl›, Güneydo¤u Asya Krizi ve Rusya Krizi gibi oluflumlarda; ulusal ve bölgesel karakteri baflat olan krizlerin küreselleflme nedeni
ile çok daha fazla yap›sal iliflkide olduklar› ulusal ekonomiler boyunca h›zla yay›larak do¤duklar› co¤rafyalardan çok farkl› co¤rafyalarda da etki göstermesinin mümkün oldu¤u gözlemlenmifl ve böylece finans literatürüne de ‘sistemik
risk ve kriz 35 ile bulaflma etkisi 36 gibi çeflitli yeni kavramlar girmifltir. Böylelikle mesela Güneydo¤u Asya’da Tayland’›n para birimi baht›n keskin düflüflü
bir anda Japonya’da söz konusu co¤rafyaya kredi kulland›rm›fl bankalar›n bilançolar›n› bozup ve bu bankalar›n ABD devlet tahvilleri portföyünü satma riskini
ortaya ç›karm›fl; bu da ABD faiz piyasalar›nda faizlerin beklenmedik bir flekilde düflmesi beklentisine sebebiyet vermifltir.
Buna benzer World.com, Enron flirketleri gibi sektörlerinin önemli oyuncular›n›n da özellikle yönetim kurullar› ve üst yönetimlerinin, paydafllar›n ç›karlar›ndan ziyade kiflisel zenginliklerini ön plana alan faaliyet ve ihmallerinden kaynaklanan krizler ve hemen akabinde anglo-sakson sistemin güvenilirli¤inin kilidi durumundaki ba¤›ms›z d›fl denetim firmalar›ndan Arthur Anderson’da meydana gelen denetim sorumlulu¤unun dan›flmanl›k ifllevinden kaynaklanan gelirin gölgesinde kalarak flaibe alt›na düflmesi ve denetim flirketinin tasfiyesi ile
sonlanan zafiyeti; gündeme sosyal sorumluluk ve beraberinde etik de¤erler gibi
temel de¤erlere atfedilen önemin artmas›n› getirmifltir.
Tabi tüm bu krizler hem Bat› ülkelerinde hem de sermaye piyasalar› ile menkul
k›ymet piyasalar›n›n yeni geliflti¤i ve yabanc› flirketlerin de yavafl yavafl rekabetçi oldu¤u geliflmekte olan ulusal piyasalarda sadece etkin denetim yeknesaklar›n›n iyice gözden geçirilmesini de¤il ayn› zamanda istihdam edilecek bireylerin
sosyal sorumluluk ve etik gibi yeni de¤erlerle teçhiz edilmifl olmas›n› gerekli
k›lm›flt›r.
35 Systemic risk and crises:
36 Contagion effect:
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‹fl hayat›n›n çok çeflitli boyutlar›n›n alg›lanmas›nda flirketlerin karfl›s›na ç›kan
sosyal sorumluluk ve bunun bir parças› olarak etik de¤erler flirketlerin ald›¤› kararlarda, uygulad›klar› politikalarda ve ald›klar› önlemlerde kendisini göstermektedir. Etik kurallar büyük ölçüde paydafllar 37, ç›kardafllar ile beraber belirlenmekte olup; sosyal sorumlulu¤un bir parças› olarak etik de¤erlerinde misyon,
vizyon gibi flirket taraf›ndan önceden belirlenip duyurulmas›nda tüm taraflar
aç›s›ndan uzmanlarca fayda mülahaza edilmektedir. Tabi bu noktada unutulmamas› gereken husus etik kurallar uluflturulurken kanuni süreçlere uygunluk ve
kanuni olarak oluflturulmufl mevzuat çerçevesinin paydafllarca afl›lmas› öncesinde engelleyici bir duyarl›l›k yaratmak esas olmal›d›r.
Öte yandan özellikle flirketler aç›s›ndan büyük önem arzeden kalite sürecine iliflkin yap›lan ölçümlerde de bir kurulufl sadece finansal yeterlili¤i ile de¤erlendirilmeyip finansal olmayan yönleri ile de de¤erlendirilmekte olup; bu yönlerin
bafl›nda kuruluflun sosyal ya da toplumsal sorumlulu¤u gelmektedir. Yani bir
kuruluflun toplumla aras›ndaki ‘zimni anlaflma’ gere¤i topluma karfl› kabullendi¤i ve gere¤ini yerine getirmek zorunda oldu¤u taahhütler dikkate al›nmaktad›r.!! De¤erlendirmede flirketin toplum üzerindeki olumlu etkilerini art›r›p,
olumsuz etkilerini de mümkün oldu¤u kadar aza indirme cabas› prim toplamaktad›r. Önceleri kalite sadece müflteri memnuniyeti olarak alg›lan›yorken flimdi
yeni eklemelerle büyük ölçüde ifl eti¤i ve iyi yönetiflim kavramlar›n› içerir hale
gelmifltir.
Bugünlerde çok gündemde olan di¤er bir kavram olan ‘kurumsal yönetiflim’ 38
konusuna da göz att›¤›m›zda etik kurallar›n sürecin ayr›lmaz parças› oldu¤u
gözlemlenmektedir. Bunun nedeni sadece müflterinin de¤il, tüm paydafllar›n, ç›kar› ve ilgisi olan tüm taraflar›n flirketin faaliyetlerinden memnun olmas›n›n
amaçlanm›fl olmas›d›r.
IV. ‹fi HAYATINDA ET‹K OLMAYAN DAVRANIfiLAR VE NEDENLER
Hangi konularda daha çok etik sorunlar ç›kt›¤› hususunda yap›lan çeflitli araflt›rmalarda yöneticilerin en çok flikayette bulundu¤u etik olmayan davran›fllar aras›nda flunlardan bahsedildi¤i görülmektedir: amire yalan söylemek, kay›tlar› ve
belgeleri de¤ifltirmek, alkol ve uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›, ç›kar çat›flmalar› ve bunun neden oldu¤u verimsizlikler, flirketin mal›n› özel nedenlerle kullanmak, h›rs›zl›k, hediye almak, firma politikas›na ayk›r› davran›fllarda bulunmak. Görüldü¤ü gibi flirket bünyesindeki bu ve benzeri tüm uygulamalar flirket yönetsel yap›s›nda hangi seviyede olunursa olunsun sonuçta menfi bir etkinin ortaya ç›kma37 Sermayedar, yönetim, çal›flanlar, tüketici, tedarikçi, devlet ve toplumdur.
38 Corporate governance
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s›na ve bir kar müessesesi olan iflletmelerin üretim kabiliyetlerinin düflerek birim zamandaki üretim kapasitelerinin azalmas›na neden olmaktad›r.
Çal›flma hayat›nda niçin böyle sorunlarla yani etik olmayan davran›fllarla karfl›lafl›yoruz sorusuna da genelleme yap›larak verilecek cevaplar afla¤›da s›ralanm›fl
olup; çok daha çeflitlendirilebilir:
1) Yöneticinin çal›flanlara ulafl›lmas› zor ya da gerçekçi olmayan hedefler koymas›,
2) Çal›flanlar›n ifl program›na yetiflme kayg›s›, zaman›n yetiflmemesi,
3) Batmamak için kriz zaman›nda her fleyin denenebilmesi,
4) fiirket yönetiminin nepotizme (h›s›mc›l›k) tav›r alacak kadar profesyonel olmamas›,
5) fiirket ile çal›flanlar›n ya da çal›flanla di¤er bir çal›flan›n ç›karlar›n›n çat›flmas› (flirket için tamam da benim için bu ad›mda ne kar var sorgulamas›),
6) Çal›flanlar›n ödüllendirmesinde ve maafllar›n belirlenmesinde eflitli¤i sa¤lay›c› somut bir yöntemin olmad›¤› inanc›,
7) fiirket yönetiminin tecrübesizlik ya da kiflisel yetersizlik nedeniyle yönetsel
zafiyet içinde olmas› ya da çal›flanlarca öyle alg›lanmas›,
8) fiirket yönetiminin paydafllar nezdinde flirket itibar›n› yüksek tutmak ad›na
mevzuata ayk›r› davranmas›,
9) fiirket yönetimindeki bireylerin kiflisel zenginleflmelerini herfleyin üstünde
tutmas›.

V. AHLAK‹ DE⁄ER YARGILARI VE B‹REYLERDE ET‹K B‹L‹NC‹N
GEL‹fi‹M‹NE KATKISI
Bilindi¤i üzere toplumdan topluma de¤iflen ve her bir uygarl›¤›n üzerine kendini ve kültürel geliflimini kurdu¤u ve genelde üzerine kutsall›k atfedilen kaynaklardan beslenen ve insanl›k tarihi boyunca çeflitlilik arz etmifl olan vicdani ve ahlaki kurallar da etik kurallar›n oluflturulmas›nda çok büyük bir önem tafl›maktad›r.
Kiflisel olarak ahlaki geliflim incelendi¤inde bireylerin birbirini takip eden aflamalarla ahlaki manada tekamül etti¤ini görmekteyiz:
1) Birinci aflamada bireyin do¤ruyu tercih edip yanl›fltan kaç›nma sebebi belli
bir güce, otoriteye karfl› itaatkar olma ve cezaland›r›lmama kayg›s›d›r.
2) ‹kinci aflamada ise faydac› yaklafl›m devreye girer ve sadece ceza almamak
yani zarar görmemek de¤il ayn› zamanda bir ödül ve faydalanma elde edece¤i
için birey do¤ru olan› yapar ve ahlakl› olur.
3) Üçüncü aflama da düflünme kapasitesi biraz daha geliflmifl olan bireyler tek
bafl›na yaflamad›klar›n› fark ederek mevcut kurallara uyum sa¤lamak ad›na ve ifl
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arkadafllar› ya da di¤er çevredeki insanlar taraf›ndan d›fllanmaktan çekinerek bilakis kabul görme amac›yla do¤ru ve ahlaki olan› yaparlar.
4) Dördüncü aflamada ise bireyler sosyal bir uzlaflman›n gereklili¤inin bilincine
vararak sadece bir grup içinde de¤il, toplumun içinde yaflad›klar›n› fark ederek
hukukun belirledi¤i, toplumun da beklentilerine karfl›l›k verecek davran›fllar sergilemek zorunda kal›rlar.
5) Beflinci aflamada ise toplumla bir sosyal sözleflmenin mevcudiyeti yani ‘zimni anlaflma’ nedeniyle bireylerin ve bireylerden oluflmufl ç›kar gruplar› ya da flirketlerin varl›¤›n›n toplumun geneli taraf›ndan desteklenmedikçe, sürdürülebilir
olmad›¤› anlay›fl› ile birey ve bireylerden oluflmufl tüm birimler herhangi bir kaos ve karmaflan›n önüne geçebilmek için sosyal mutabakata uymakta ve böylece ahlakl› ve do¤ru olan› yapmaktad›rlar.
6) Asl›nda bireyleri etik de¤erlerle de buluflturan bu son aflamada ise, bireyler
sadece ulusal s›n›rlar içerisinde toplumun parças› olmad›klar›n›n idraki ile asl›nda dünyan›n bir parças› olduklar›n› alg›layarak evrensel ahlaki kaideleri ö¤renip,
uygulamak yolunu tercih edebiliyorlar. Bu durumda uygulamaya çal›flt›klar› evrensel de¤erler bazen yerel de¤erlerle çat›flabiliyor ve içinde bulunulan toplumdan birkaç on y›l ileride olan ayr›k bireyler olarak toplum taraf›ndan d›fllanabiliyorlar. Söz konusu bireyler, evrensel de¤erler peflindeki az›nl›k olarak toplumun geneli için zaman›n gerisinde kalm›fl ahlaki de¤erlerin ileriye do¤ru de¤ifltirilebilmesi amac›yla olas› tüm tehlikeli toplumsal tepkilere gögüs gerip de¤iflimde öncü rol üstlenebildikleri gibi bu tehtidin üstesinden gelecek gücü bulamay›p toplum d›fl›na ç›kar›ld›klar› da çok s›k gözlemlenebiliyor. Aksi taktirde
geriye kalan son tercih yani toplumun de¤erlerine uymufl gibi gözüküp takiyyeyi yaflamak zorunda kalabiliyorlarki herhalde bu enzoru olsa gerek.
Asl›nda Meslekdafllar›m›z›n da topluma yön vermesi gereken e¤itim ve bilgi birikimleri ile ekonomide yaflanan ve ço¤u zaman kamu ya da özel sektördeki sorumlu bireylerin kiflisel ç›karlar›n› toplumun önüne almalar›ndan kaynaklanan
kronik sorunlar karfl›s›nda oynad›klar› rolde asl›nda kiflisel ahlakin tekamül sürecinin son seviyesindeki evrensel de¤erlerin fark›nda olan aflk›n bireylerin durumuna benziyor. Anadolumuzda halk›n içine ifllemifl evrensel akl›n bir tezahürü olarak kullan›lan çok güzel bir deyiflte Meslektafllar›m›z›n bu durumu ifade
ediyor san›yorum: ‘iki cami aras›nda bi namaz’ kalmak!!

VI. ET‹K DE⁄ERLERE AYKIRI UYGULAMALARIN G‹DER‹LMES‹NDE
ET‹K E⁄‹T‹M‹
Toplumsal faydan›n azamilefltirilmesi sürecinde Etik De¤erler E¤itimine temelde üç ayr› aflamada ihtiyaç oldu¤u gözlemlenmektedir:
1) Bunlardan ilki özellikle geliflmifl ve sermaye birikimi yüksek Bat› ülkelerin367
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den tutun dünyan›n di¤er co¤rafyalar›nda da ard› ard›na patlak verip çok h›zl›
bulaflan finansal krizlerde kendisini hissettiren ve a¤›rl›kl› olarak yöneticilerdeki sosyal sorumluluk bilinci ve etik de¤er eksikli¤inden kaynaklanan krizlerin
afl›lmas›nda; bu süreçlerin ve ç›kart›lan derslerin incelenmesi yoluyla etik kurallar konusunda duyarl› hale gelmifl çal›flanlar›n istihdam edilebilmesi için üniversite e¤itiminde etik de¤erler dersinin müfredat›n ayr›lmaz parças› haline getirilmesi;
2) Di¤er bir aflama ise flirket içi etik de¤erler yönetimini kurgulamak için ad›m
atan ve baflta yönetim kurulu olmak üzere, tüm çal›flanlar› ve paydafllar›na etik
de¤erleri benimsetmek ve flirket kültürünü de bu flekilde de¤ifltirmek isteyen flirketlerin etik de¤erlerin ne amaca hizmet edece¤i ve nas›l kullan›larak, etik kurallara uyumsuzluklar›n ne zaman ve nas›l gözetlenece¤in iliflkin çeflitli e¤itimler düzenledikleri aflama olup; bu e¤itim ve sonras›nda etik kurallar›n uygulamaya sokulmas› söz konusu flirketin rekabetçili¤i ve verimlili¤inin art›fl› için büyük
önem arzedecektir.
3) Mesle¤imiz aç›s›ndan çok kritik olan di¤er bir aflama ise, yaflanan her finansal krizden sonra toplum taraf›ndan dolayl› da olsa suçlan›p görevini tam anlam›yla yapmad›¤› iddias› ile töhmet alt›nda kalan muhasebe mesle¤i mensubu
meslekdafllar›n gerek kendi içlerinde gerekse görev yapt›klar› flirketlerde daha
etkin ve olas› risk ve krizlere karfl› daha duyarl› olmalar›n› sa¤lay›c› etik de¤erler ve takibi hususunda bilinçlendirici e¤itim aflamas›s›d›r.
Tabiki yukar›da bahsi geçen her üç aflamada da bireylere sosyal sorumluluk ve
etik de¤erlerden e¤itim yoluyla bahsetmek toplumsal kalk›nma manas›nda da
önemli sonuçlar verecek olup; gerek ifl hayat› öncesi ve gerekse ifl hayat›na at›ld›ktan sonra içinde bulunduklar› ifl ortam›nda flirket kültürünün ihtiyac›na istinaden daha ayr›nt›l› ve çal›flt›klar› flirket ve sektöre göre flekillendirilmifl özel
etik programlar››na tabi k›l›nmalar› sosyal sorumlulu¤un topyekün yerine getirilmesi manas›nda yararl› olacakt›r.
Dünyada etik de¤erler dersinin ilk defa müfredatlara girifli incelendi¤inde görülmektedir ki öncelikle 1960’larda ABD’de çeflitli iflletme a¤›rl›kl› üniversite
programlar›nda ‘etik ilkeleri’ ve ‘ifl ahlak›’ adlar› alt›nda ba¤›ms›z bir ders olarak müfredatlara girmeye bafllam›fl ve hemen akabinde kamusal alanda yap›lan
mevzuat de¤ifliklikleri ile flirketlerde ‘etik komiteleri’ oluflturulup ‘etik sorumlular›’ görevlendirilmeye bafllanm›flt›r.
Ülkemizde ise ilk defa Bilkent Üniversitesi’nde ‘ifl ahlak›’ adl› bir ders ‹flletme
Yüksek Lisans Program›nda 1992 senesinde yer alm›fl ve bunu Bo¤aziçi, ODTÜ, Dokuz Eylül, ‹stanbul Bilgi ve Erciyes gibi üniversitelerimiz y›llar içerisinde takip etmifltir. Keza etik de¤erlere iliflkin faaliyetlere yön vermek, ulusal ekonomimizdeki flirketlerin uluslararas› benzerleri ile rekabetinde katk› sa¤layarak
bu konuda bir toplumsal duyarl›l›k yaratmak üzere Türkiye Etik De¤erler Mer368
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kezi Vakf› (TEDMER) 39 Mart 2002’de Resmi Gazete’de yay›nlanarak faaliyete geçmifltir.
Öte yandan ülkemizde etik de¤erlerin yayg›nlaflt›r›lmas›na yönelik olarak dünya uygulamalar›yla da benzerlik tafl›yan bir di¤er geliflme de özellikle finans
sektöründe olmak üzere yaflanm›flt›r. Her sektörde paydafllarca yap›land›r›lan
dayan›flma örgütlerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda ortak davran›fl kurallar›n› dayan›flma örgütleri içerisinde duyurmas›n›n yan›nda kendi aralar›nda düzeni sa¤lamak amac›yla mesleki faaliyetlerde üyelerinin uymas› gereken ve haks›z rekabet gibi çeflitli fiilleri men eden çok temel hususlarda kurallar oluflturmalar› ve böylece üyelerin ve mesle¤in nam›n› korumaya çal›flmalar› süreci etik de¤erlerin yap›land›r›lmas›na sebebiyet vermifltir. Mesleki kurallar ya da etik de¤erlerin yap›land›r›larak tüm üyelere duyurulmas› ve takibine iliflkin olarak yöntemlerin gelifltirilmesi aflamas›na iliflkin ulusal finans sektörümüzden örnek verecek olursak Türkiye Bankalar Birli¤i taraf›ndan Kas›m 2001’de duyurulan
‘Bankac›l›k Etik ‹lkeleri’ 40 ya da Türkiye Sermaye Piyasas› Arac› Kurumlar
Birli¤i taraf›ndan Ocak 2002’de sektördeki paydafllara duyurulmufl olan ‘Sermaye Piyasalar› Meslek Kurallar›’ 41 say›labilir.
Ayr›ca zaman içerisinde çeflitli sektörlerdeki meslek erbab›n›n sosyal sorumluluk ve eti¤e iliflkin bilgilendirilerek geliflmeleri takip edebilmeleri için çeflitli zorunlu e¤itim programlar› da yap›land›r›ld›¤› görülmekte olup; örne¤in ulusal
menkul k›ymet sektörümüzde Aral›k 1988’den beri düzenli olarak gerçeklefltirilmekte olan ‹MKB Üye Temsilcisi Programlar› bünyesindeki Hisse Senetleri,
Tahvil Bono ve Vadeli ‹fllemler Piyasalar›nda çal›flacak Üye Temsilcilerini (broker) yetifltiren ve her biri kendi içinde ayr› ayr› yap›land›r›lan programlarda,
Mesleki Örgütler ve Etik De¤erler dersi Aral›k 2000 tarihinden beri müfredat›n
ayr›lmaz bir parças› olarak yerini alm›flt›r. 42
Yine bu ba¤lamda sürmekte olan çal›flmalar aç›s›ndan örnek verilecek oldu¤unda ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas›’ndan bahsetmekte
yarar var çünkü meslek mensuplar›n›n gerek belge almas›na iliflkin zorunlu ön
e¤itimlerde (staj e¤itimleri) gerekse meslek mensubu olunduktan sonra belli aral›klarla meslek ahlak› ve etik de¤erler hususunda e¤itim çal›flmalar› yap›lmas›
yönündeki öneriler tart›fl›lmakta 43 ve Oda Yönetim kuruluna ba¤l› olarak ça39 Vakf›n tarihçesi için bkz. www.tedmer.org.tr
40 Bkz. www.tbb.org.tr

41 Bkz. tspakb.org.tr
42 ‹MKB E¤itim ve Yay›n Müdürlü¤ü Üye Temsilcisi Programlar› için bkz. www.imkb.gov.tr

43 Meslek mensubu adaylar›na ve meslek mensuplar›na yönelik etik de¤erler e¤itimi için yap›lan öneriler
hakk›nda bkz. ‹SMMMO Mesleki Etik Kurallar Komitesi Raporlar›, ‹SMMMO Ola¤an Genel Kurul Çal›flma
Raporlar› 2003/2004/2005 ya da ismmmo.org.tr
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l›flmakta olan Mesleki Etik Kurallar Komitesi taraf›ndan di¤er mesleki dayan›flma örgütlerinin örneklerinden hareketle bir ‘mesleki ahlak ve etik kurallar›’
metni üzerinde çal›flmalar yap›lmaktad›r.
Özellikle dayan›flma örgütleri ve flirketlerinde kendi içsel kurgular›na uygun
olarak yap›land›r›lacak mesleki ahlak ve etik de¤erler metinleri flirket içi e¤itimlerde sürekli gözden geçirilmeden önce flirketlerin dan›flmanlar ve etik sorumlular› taraf›ndan her seviyedeki çal›flanlarla yap›lan anket ve görüflmeler sonras›
ortaya ç›kar›lmal› ve üst yönetimin onay›n› alm›fl olan verim art›r›c› davran›fl kal›plar› ve normlar›n› içermelidir. Dolay›syla benimsetici flirket e¤itimlerinde
önemli olan söz konusu etik kurallar metninin çal›flanlar›n da sahiplenmesi için
onlardan zaman zaman gelen katk›lar ile gelifltirilmeye aç›k olmas› ve söz konusu etik de¤erler metnine ifllerlik kazand›rmak amac›yla kurallara uymayanlar›n
nas›l flikayet edilece¤i ve bunun yönetimce nas›l takip edilece¤inin çok aç›k ve
fleffaf bir flekilde kurgulanarak tüm flirket çal›flanlar›na anlat›lmas› flartt›r.
‹çerik aç›s›ndan etik de¤erler metinleri incelenerek dünyadaki örnekleri gözden
geçirildi¤inde Avrupa'daki a¤›rl›¤›n çal›flanlar›n davran›fllar›yla ilgili kurallarda
oldu¤u ABD’de yap›land›r›lanlarda ise müflteri iliflkileri, devlet ve siyasetçi ile
iliflkiler ve tedarikçiyle iliflkilere a¤›rl›k verildi¤i gözlemlenmektedir 44.
Geliflmifl Bat› ülkelerindeki örneklerinde oldu¤u gibi kar merkezi olarak müteflebbis taraf›ndan ulusal mevzuata uygun olarak kurulmufl olan flirketlerin kendi
bünyelerinde verimlili¤i artt›rma ve flirket varl›¤›n›n ortadan kalmas›na kadar
gidebilecek yönetsel sorunlar›n önüne geçebilme ad›na yap›land›rmak isteyecekleri etik kurallar ve takip mekanizmas›n› yap›land›rma ve bunu tüm flirkette
benimseterek uygulama çabas›n›n baflar›l› olabilmesi için öncelikle etkin flirket
içi iletiflim ve tüm seviyelerdeki bireylerin e¤itimi yoluyla bir etik duyarl›l›k ve
fark›ndal›k yarat›lmas› gerekmektedir.
Tabi Enron flirketi ve yol açt›¤› finansal krizler gibi örnekler göstermifltir ki baflar› için muhakkak modern denetim ve izleme faaliyetlerinin iflletmede yerleflmesi ve yeni raporlama yöntemlerinin kurumsal yönetiflim esas›na dayal› olarak
benimsenmesi gerekmektedir.

44 Sema Aflc›o¤lu; ‹fl Eti¤indeki Geliflmeler, www.tedmer.org.tr
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TARTIfiMA
Baflkan- Evet efendim, siz mi Ülkü Bey söz istemifltiniz.
Buyurun.
Kürsü fleref duyacak sizinle
Ülkü SÖNMEZ- Say›n Baflkan, de¤erli konuflmac›lar; tekrar huzurunuzday›m.
Temel, otobüsün direksiyonunda bay›r afla¤›ya do¤ru gidiyor, aya¤›n› frene koyuyor fren yok. Sol tarafa bak›yor kald›r›mda bir tane adam gidiyor, kafas›n› sa¤a çeviriyor bir pazar yeri yüzlerce insan. Karar veriyor hiç olmazsa bir kifliyi
öldürürüm diyor direksiyonu sol tarafa k›r›yor. Bir pat›rt› kütürtü 100 ölü, 150
yaral›. Hakimin karfl›s›na ç›k›yor, evlad›m diyor ne yapt›n sen diyor, nas›l girdin pazar yerine. Vallahi efendim böyle böyle oldu, frene bast›m fren yok, bakt›m solda bir tane adam direksiyonu diyor onun üstüne k›rd›m. Peki pazar yerine nas›l girdin diyor? Her fley o adam›n pazara koflmas›yla bafllad› diyor.
fiimdi bugüne geldik, etik anlamda, denetim anlamda biz o pazara nas›l girdik
bilemiyorum, kimi takip ettik, hangi yoldan geldik, nas›l geldik.
fiimdi Say›n Aslan Coflkun, bir sunumunuzda bir pasaj var müflteri paralar›yla,
hesaba yat›r›lan paralarla ilgili. Diyorsunuz ki, paralar› emniyette saklamal›. Fakat, TÜRMOB’un da bir karar› var müflteriden para al›nmaz diye. Bu hangi paralar onu bize bir açarsan›z sevinirim.
‹kincisi, ç›lg›nca para kazanma iste¤iyle dolu bir müteflebbis var karfl›m›zda.
Kurals›z, naylon faturan›n kol gezdi¤i, hiçbir kural›n olmad›¤›, yani çok aç›k bir
flekilde basite indirgiyorum hadiseyi. Bir sigorta flirketinden para alabilmek için
eksperle anlafl›p 100 milyon liral›k arabas›na 500 milyon lira hasar ç›kart›p, bunun 100 milyon liras›n› tamirciye, 400 milyon liras›n› kendine almay› düflünen
ve bunu da kazanç sayan bir iflveren mant›¤›yla karfl› karfl›yay›z.
Fakat bunun sonucunda gerek denetim anlam›nda yeminli malî müflavirlik mesle¤inde, gerek ba¤›ms›z denetim anlam›nda ba¤›ms›z denetim kurulufllar›nda,
gerekse serbest muhasebeci malî müflavirlik anlam›nda muhasebe ifllemlerinde,
bir tarafta 10 mükellefi olan, bir tarafta 1000 mükellefi olan, bir tarafta 5 tane
tam tasdiki olan, öbür tarafta 150 tane tam tasdiki olan.
Bu durum, etik kurallar sistemi içerisinde nas›l oluflacak, fiyat k›rmalar, verimsiz, kalitesiz, meslek icraat›n›n denetimi yok, çünkü sonuç itibar›yla denetimler
farkl›, neden anl›yoruz denetim olmad›¤›n›? fiimdi, deminden beri bahsediyoruz, iflte banka olaylar› patl›yor. Niye patl›yor? Ba¤›ms›z denetim yok. Vergi incelemelerinde matrah farklar› ç›k›yor. Niye? Çünkü do¤ru dürüst vergi incelemesi yok, devletin vergi ve di¤er sistemleri buna uygun de¤il.
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Bu etik kurallar› hep yapaca¤›z diye konufluyoruz. Bu durum Kayseri’de nas›l
oturacak, biz buna yetiflebilecek miyiz, nerelere kadar varacak?
Bunlar›n cevaplar›n› verebilirseniz sevinirim.
Baflkan- Baflka bir sorusu olan var m› efendim.
Buyurun.
‹brahim AKTAN- Sevgili hocalar›m, sevgili meslektafllar›m, sevgili panelistler
hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
Ben ‹brahim Aktan, ‹stanbul Yeminli Malî Müflavir Odas› Baflkan Yard›mc›s›.
Özellikle bu toplant›dan ve bu Sempozyumdan çok yararland›¤›m› ifade etmek
istiyorum. Her geçen gün bizlere bir fley ö¤retiyor. Rahmetli annem derdi ki, annem Karadenizliydi. Ufla¤›m derdi her geçen gün senin da¤arc›¤›na bir fleyler girecektir, onu sen göreceksin ileride, derdi. Gerçekten de öyle, her geçen gün bir
fleyler da¤arc›¤a giriyor.
Sevgili arkadafllar›m, sevgili meslektafllar›m; burada Sempozyumun bugünkü
son konusu “Etik De¤erler” idi. Etik de¤erler de esasen biliyorsunuz yaz›l› olmayan kurallar. Etik kurallar yaz›l› olmayan kurallar.
Say›n Aslan Coflkun Türk Dil Kurumundan tan›m›n› alarak bize verdi ve toplumun kabullenmedi¤i kurallar olarak tan›mlad›. Tabiî ki, biraz daha ileri gitmek
gerekiyor diye düflünüyorum. Önce kiflinin kendisinin kendi öz benli¤iyle kabullenmedi¤i kurallar olarak alg›lamas› gerekir. E¤er, kifli etik kurallar› kendi öz
benli¤iyle ba¤daflmayan kurallar olarak de¤erlendirirse zannediyorum daha rahat ilerleme sa¤lan›r.
fiimdi, tabiî bizim yaz›l› olmayan etik kurallar›m›z, her ne kadar yaz›l› olmayan
kurallar ise de, bunlar›n bir flekilde yaz›l› hâle getirilmesi gereken kurallar oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Aksi takdirde kaos ortam› ç›kar ve birine göre etiktir birine göre de¤ildir. Bunun da ana hatlar› gene de belirlenir.
Peki, bunlar› kimler koyacak? Her toplumun kendisinin o kurallar› ortaya koymas› gerekir, o kurallara uymayanlar› da elefltirmesi gerekir, ay›plamas› gerekir.
E¤er, o kurallar› toplum taraf›ndan benimsenen kurallar olarak ortaya koyar ve
onlara sahip ç›kar, onlar› uymayanlar› elefltirir ise, iflte o zaman as›l amaç elde
edilmifl olur.
Bizler de maalesef toplumumuzun büyük bir bölümünde, bu da yap›l›r m› diyoruz. Bak›yoruz ki kendimiz o ifli yap›yoruz. Nas›l etik kural› koyaca¤›z?
Bir f›kra var biliyorsunuz, hoca vaaz veriyor camide, iflte kar›n›z, k›z›n›z, geçmiflte bu yaflanm›fl, hatta canl› oldu¤unu söylerler. Mini etekli geziyor, bu günaht›r vesair falan. Hoca diyorlar, sizin de k›z›n›z kar›n›z böyle. Ya, onlar› kar›flt›rma onlara yak›fl›yor diyor hoca.
373

I. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
1 st International Symposium on Accountancy of Turkey and 7 th National Symposium on Accountancy of Turkey

‹stanbul smmmo

fiimdi bizler de biraz galiba böyleyiz. Bu kurallar› bizlerin koyup ve bizlerin de
buna sad›k kalmam›z lâz›m, sahip olmam›z lâz›m. Baflkalar› gelip bu kurallar›
bize koymayacak m›?
Say›n Muhlis Selçik bir örnek verdi, dedi ki, bizde içtihat oluflmad›. Evet, biz bu
meslekte içtihat oluflturamad›k arkadafllar. Kimler bunu oluflturacak? Odalar›m›z oluflturacak. Ben de bir Oda yöneticisi olarak bunlar› söylüyorum.
Yine arkadafl›m›z, üniversiteden bir arkadafl›m›z söyledi, yani can›m iflte bu, kol
k›r›l›r yen içinde kal›r. Yani, bu bizim çok eski bir gelenek, eskiden gelen bir sözümüz, son derece bana göre de yanl›flt›r, yanl›fl yerlerde kullan›yoruz, belki
onun kullan›ld›¤› ç›k›fl yeri do¤rudur ama, biz bunu yanl›fl yerde kullan›yoruz.
E¤er bir yerde k›r›k bir kol varsa o kolu tedavi edelim, tedavi etmeliyiz, ama onu
saklamamal›y›z.
Az önce arkadafl›m›z söyledi ve üç tasdiki olan var, efendim 150 tasdiki olan
var, efendim 5 tane defter tutan arkadafl›m›z var, 150 defter tutan arkadafl›m›z
var, bunlar›n hepsi de biliniyor. Ama, hiçbirimiz do¤ru dürüst bunlar›n üzerine
gidemedik. Niye? Bizdeki anlay›fl hele bir ç›ks›n devlet anlay›fl›. Ya bir problem
yok, ç›kt›¤› zaman bak›l›r. ‹fl iflten geçtikten sonra biz problem çözmeye kalk›yoruz, ondan sonra problemlerin içerisinde bo¤ulup kal›yoruz.
Halbuki bunu çok rahat bir flekilde kurallar›n› biz Odalar ve TÜRMOB’la birlikte koyabilmeliyiz ve bunu da s›k› bir flekilde takip etmeliyiz. Bu kadar kural,
yaz›l› kurallar, bu kadar konuflmalar var, neye yarar takip etmezseniz. Kural›
korsunuz, bu kurala uyuyor mu uymuyor mu arkadafl ona bakars›n›z.
Biz flimdi diyoruz ki, efendim bu kadar kay›t d›fl›l›k falan var. Arkadafllar biz 70
bin meslek mensubuyuz, yani neyiz, neredeyiz, biz bu iflin neresindeyiz, bu yeterli mi?
Biz de bu ifle etkin olarak müdahale etmeliyiz ve ç›k›p söylemeliyiz Bak flurada
flurada flurada bu var, böyle oluyor kardeflim, ey Hükûmet, ey Bakan, Baflbakan,
bunlar› çok aç›kça söyleyebilmeliyiz. Yani, biz yani gelen a¤am, giden paflam
mant›¤›yla e¤er iflimize bakacak olursak iflte bunlar› çok rahatl›kla her zaman
konufluruz ve yaflar›z ve hiçbir de sonuç elde etmeden toplan›r çeker gideriz.
Yapmam›z gereken hiçbir zaman için, bazen ben söylüyorum hiç okur yazar olmaya gerek yok, üniversite mezun olmaya gerek yok. Bir olay› ... anlat, yoldan
geçenlere sor flu olay nas›l olmal› falan, ne diyorsa yap korkma, o mant›¤›yla
söylüyor. Hukuk denilen fley o mant›k de¤il mi, o mant›¤›yla do¤ruyu söylüyor
korkma.
Bir an›m› anlatarak sözlerime son veriyorum.
Bir Merkez Uzlaflma Komisyonuna girdim y›llar önce, mükellef beyannamesini
1 gün sonra vermifl, muhtasar vergisini de süresinde ödemifl. Diyorum ki, Mer374
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kez Uzlaflma Komisyonuna, sadece usulsüzlük var diyorum, affedersiniz vergi
dairesi kaçakç›l›k, beyannameyi süresinde vermedi¤i için kaçakç›l›k cezas› kesmifl, uzlaflmaya gidiyoruz. Diyoruz ki, burada bir fley yok bak›n, usul hatas› yapm›fl, usulsüzlük, çok cüzi bir rakam, buna ra¤men para ödemek istiyoruz. Hay›r
diye diretiyorlar, iflte pazarl›k oluyor falan. Sonuçta diyorum ki, ben Merkez Uzlaflma Komisyonuna, efendim bu konuda diyorum görüflünüz var, idarenin görüflü var diyorum. Yok diye diretiyorlar, var diyorum, söylüyorum, PTT’ye verdi¤iniz flu görüfl. Efendim o kamu kurumu diyor.
Vergi kanunlar›nda, mükellefiyet anlam›nda özel sektör, kamu kurumu ayr›m›
var m›? Onlar fluna gelmeye çal›fl›yor. Bizim yani, bir fleyleri biz görmek istemiyor muyuz, anlamak m› istemiyoruz yahut anl›yoruz içimizde mi kals›n diyoruz.
Aç›kças› onlar hep kafam›zda soru.
Çok teflekkür ediyorum, sa¤ olun.
Baflkan- Sa¤ olun efendim.
Evet arkadafllar›m bu akflam için salonun bir zaman problemi var. Say›n Coflkun’a bir söz verelim soruyu, say›n üstad›n sorusunu yan›tlas›n.
Aslan COfiKUN- Say›n Sönmez’e cevap vermek istiyorum.
fiimdi, ben denetim, ahlâk kurallar›n› aç›klarken ahlâk kurallar›n›n bir temel oldu¤unu, bu temelin bir asgari müflterek teflkil etti¤ini ve baz› ülkelerin yetkili
kurumlar›n›n bunun üzerine, bunu temel alarak bunun üzerine birtak›m kurallar
koyabilece¤ini söylemifltim.
fiimdi, müflteri paralar› da böyle bir kural. fiimdi, müflteri paralar› baz› ülkelerde müflterilerin paralar›n›n bulundurulmas› yasaklanm›fl, Türkiye’de bunun ayn›
uygulamas›n› görebiliyoruz. Ama, e¤er müflteri paralar› yasak olmayacaksa o
zaman bunun ne flekilde kullan›laca¤›n›n kural› konmufl, yani olay bu.
fiimdi öbür konuya gelince, ben tabiî kötümser olmak istemiyorum, kötümser
zaten olmamak lâz›m. Baz› konular› konuflabiliyor olmak, birtak›m platformlarda dile getirebiliyor olmak bence çok olumlu bir ad›md›r. Zaten kötümser olursak hiçbir yere varamay›z, yani iyimser olarak yaklaflmak lâz›m olaylara.
Ben ümitsiz de¤ilim, zaman içinde, baz› fleyleri zaten görüyoruz yavafl yavafl,
baz› fleyler, baz› konular anlafl›lmaya bafll›yor ve yavafl yavafl bunlar›n yerleflece¤ine inan›yorum.
Bu yaln›z Türkiye’ye mahsus de¤il ayr›ca, baz› ülkelerde de kendilerine özgü
olarak birtak›m aksakl›klar, birtak›m uygulama sorunlar›, uygulama boflluklar›
olabiliyor, ama iflte düzeliyor, bir flekilde düzelecek ve ben düzelece¤ine de inan›yorum.
Sa¤ olun.
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Baflkan- Efendim, son Say›n Kayacan’›n eklemek istedikleri var, k›sa bir söz verelim.
Murat KAYACAN- Say›n Baflkan teflekkür ederim.
K›ymetli meslektafllar, kat›l›yorum Aslan Beye, kesinlikle yeis duymamak lâz›m ve çok tipik bir örne¤i vard›r bunun, geçen gün Odam›zda yapt›¤›m›z bir
toplant›da da ayn› örne¤i vermifltim. Herkes kendi kap›s›n›n önünü süpürmeye
bafllarsa, ki ucundan biraz bireylere de, kendi kiflisel ç›karlar›n›za da, menfaatlerinize de bir noktada dokunacak baz› noktalarda.
Bunu herkes yaparsa toplamda sonuç almak mümkün, çünkü iflte sabah›n kör
›fl›¤›nda denize vurmufl, sahile vurmufl denizy›ld›zlar›n› yavafl yavafl güçsüz koluyla denize atmaya çal›flan yafll› adam yan›ndan geçen gençler taraf›ndan alaya
al›nd›¤› zaman elini kald›r›p, denizy›ld›z›n›, elindekini gösterip siz gülüyorsunuz ama, flu att›¤›m için çok fley de¤iflti deyip, onlar›n tamam›n› atamazs›n ki,
yafll› adam, niçin u¤rafl›yorsun, burada en az 10 bin tane denizy›ld›z› var söylemine bir tav›r al›yor.
Demek ki bizler de, iflte etik kurallar tesisiyle ad›mlar›m›z› minik minik de olsa
atmak zorunday›z. Çünkü, çok güzel örnekler var. Meselâ, 1986 y›l›nda faaliyete bafllayan ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›. 1999 senesinde hat›rl›yorsunuz
bir ço¤unuz ya müflterisinin ya kendinize ait portföyleri olmufltur ve baz› sorunlar yaflanm›flt›r muhtemelen.
Meselâ, bir örnek söyleyeyim size. Falanca A.fi.’nin kendi ticarî faaliyetlerinden
kaynaklanan borçlar›na iliflkin ç›kar›lm›fl olan senetler, vermifl oldu¤u senetlerin
avukatlar taraf›ndan direkt Takasbanktaki kendi portföyündeki mallar üzerinden
haczi mümkündür. Ama, bu haciz asl›nda iflin ruhuna uygun de¤ildir, çünkü o
mallar hisse senetleri ve para müflterilere ait, “...” dedikleri yabanc›lar›n hesaplar›n ayr›flt›r›lmas› kural› o tarihlerde hukuk sistemimizde daha gerçekleflmedi¤i için sanki o flirketin mal›ym›fl gibi bütün müflterilerin mal ve paras›na el konuyordu. Ne oldu? Bundan ders al›nd›, hemen hesaplar aras› ayr›flt›rma gerçeklefltirilerek bugün flimdi siz kalk›p elinizdeki herhangi bir arac› kurumun,
SPK’dan arac›l›k izni alm›fl kurumun senediyle kalk›p Takasbanka hacze gidemiyorsunuz, mevzuat buna izin vermiyor.
Elbette birilerinin can› yand›, elbette birileri bu yolda maddî hasar gördü, ama
flimdi bak›n aynen TMSF, aynen bankalar sisteminde oldu¤u gibi bugün yat›r›mc›y› korumak için bir fon var, 3.5 milyara kadar siz her bir yat›r›mc›y› koruyorsunuz.
Demek ki ad›m ad›m 16 senede birçok fley yap›labiliyor, bundan sonra da yap›lacakt›r. Bizim sektörümüzde de, bizim denetim alan›m›zda da çok somut ad›mlar at›lmas› iflten de¤ildir, yeter ki bizim mukavim ve yeis duymadan konunun
üzerinde ›srarc› çaba gösterelim.
Arz ettim.
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Baflkan- Teflekkür ederiz.
Evet, gerçekten son söz alan de¤erli arkadafllar›m›n görüfllerine ben de aynen ifltirak ediyorum. Geldi¤imiz mesafe, kat etti¤imiz mesafe hiç de küçümsenecek
noktada de¤ildir. Sadece etik kimi kurallar›n konmas›, ahlâkî kimi de¤erlerin örgütümüz ve meslektafllar›m›z aras›da oturmas› anlam›nda de¤il, gerçekten meslekle ilgili çal›flmalar›n, mesle¤in geliflmesiyle ilgili çal›flmalar›n, denetimin bu
mesle¤in özü olmas›na iliflkin çal›flmalarda 15 y›lda belki de bir toplumsal süreç
olarak gözleme imkân›m›z olmayacak kadar h›zl› bir fleyi yakalad›k.
Biz sabah uyand›¤›m›zda her ifl düzelmifl olmayacak, öyle bir sabah olmayacak,
böyle bir sabah olmayacak asla, ama biz iflte her gün tafl›n üstüne bir tafl daha
koyarak, yapt›¤›m›z çal›flmalara, tart›flmalara her gün bir yenisini ekleyerek
mutlaka daha do¤ruyu, daha iyiyi hep birlikte bulaca¤›m›z konusunda benim en
az›ndan ve de¤erli arkadafllar›m ve tabiî ki sizlerin de en ufak bir kuflkusu olmad›¤›n› biliyorum.
Verdi¤iniz bilgilerle kat›l›m›n›z için ben ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› ad›na ve Düzenleme Kurulu ad›na bir kez daha sizlere teflekkür
ediyorum.
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