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2. Salon Paralel Oturum II - Sorular ve Cevaplar

OTURUM BAfiKANI

(Cansen BAfiARAN SYMES)
OTURUM BAfiKANI: fiu andan itibaren asl›nda söz sizlerin. Soru sormak
veya hatta kendi tecrübelerinizden, çünkü asl›nda bir anlamda birazda workshop
format›nda bir panel yap›yoruz. Kendi tecrübelerinizden katk›da bulunmak
isteyen arkadafllar varsa, süremiz oldu¤u için çok rahatl›kla kendilerine de söz
verebiliriz.
Hemen bir el kalkt›, isminizi de söylerseniz lütfen.

DURSUN GÖKTAfi- Dursun Göktafl, Mersin Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler Odas› Baflkan›.

Panelistlere teflekkür ediyorum, Baflkan›m›z size de. Gayet güzel konulara
de¤indiler.

Benim burada vurgulamak istedi¤im, Türkiye’de muhasebenin sadece vergi için
yap›ld›¤›, ülkemizin maalesef ac› bir gerçe¤idir. Hepimizin bildi¤i gibi iflletmelerin dünü, bugünü ve yar›n›nda neler yapabilmesi için muhasebenin
yap›lmas› gerekti¤ini hepimiz biliyoruz. Böyle bir tabloda ba¤›ms›z denetim
uygulamas›n›n kanun veya di¤er yapt›r›mlarla de¤il de iflletmelerin kendi
ihtiyaçlar› için, vazgeçilmez bir ihtiyaçlar› için bunu nas›l yerlefltirebiliriz? Nas›l
bu e¤itim çal›flmalar› yapmam›z gerekti¤i ifade edildi. Bu e¤itim
çal›flmalar›m›z›n yöntemleri konusunda biraz daha aç›klay›c› bilgi verilirse
sevinirim.
Teflekkür ediyorum.

MURAT DO⁄U- Asl›nda flöyle bir düflüncem var. Her halde ba¤›ms›z denetim
olgusu böyle bir yapt›r›m, flirketlerin bir fleyleri olacak. Piyasan›n yapt›r›m›
olsun, piyasadan gelsin ekonomik yapt›r›m› olsun. Bence ba¤›ms›z denetim
olsun. Tam da burada bence yasal düzenlemenin aflan ender örneklerinden bir
tanesi ba¤›ms›z denetim art› flirketler d›fl finansman ihtiyac› oldu¤unda halka
aç›lmak durumunda kald›¤›nda veyahut kendi d›fl›nda üçüncü partilere kendi
faaliyetleriyle ilgili bilgiler vermek istedi¤inde mutlaka ba¤›ms›z bir gözün
bak›fl›na ihtiyaç duyuyorlar.
Dolay›s›yla bence ba¤›ms›z denetim bu anlamda yasal normlar› afl›p piyasa
modelinin zorunlu tuttu¤u bir ifl olmal›.

OTURUM BAfiKANI- Baflka? En arkadaki arkadafl›m›z.

ÖZKAN- ‹yi günler, ‹smim Özkan. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler Odas› üyesiyim.
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Sorum, ben bir denetim flirketi sahibiyim ayn› zamanda. Ortaklar›mla beraber
kurmufl oldu¤um flirketimin ba¤›ms›z unvan›n›, SPK gibi bir kuruluflun
nezdinde al›nabiliyor olmas›. Bu konuda, belki bu konu çok farkl› bir tart›flmaya
çekilecek ama sizin görüfllerinizi almak istiyorum.

OTURUM BAfiKANI- Sorunuz kime acaba?

ÖZKAN- ‹smi flu an akl›mda de¤il, evet teflekkürler.

OTURUM BAfiKANI- Yaln›z Türkiye ile ilgili bir uygulama sordunuz.
Ondan.
ÖZKAN- Pardon, özür dilerim.

MURAT DO⁄U- Murat Bey mi dediniz?

ÖZKAN- Evet Murat Bey, Murat Bey. Çok özür dilerim. Pardon düzetmek
istiyorum.

MURAT DO⁄U- Evet SPK kimli¤imi geride b›rakmaya çal›fl›yorum ama
peflimizi b›rakm›yor.

fiimdi flöyle: Tabii ba¤›ms›z denetim ihtiyac› niye ortaya ç›kt› diye
bakt›¤›m›zda, ilk etapta flirketlerin halka aç›lmas› sürecinde ve bankalar›n denetiminde gündeme geliyor. Tarihsel olarak bakt›¤›m›zda ve zaten yine tarihsel
olarak bakt›¤›m›z zaman, bankalar› denetleyecek olan ba¤›ms›z denetim flirketlerini belirleme yetkisi Merkez Bankas›’nda idi vakti zaman›nda, flu an
BDDK’da. Halka aç›k flirketleri de bu yetki, denetim yapma yetkisi de
SPK’dayd›. Yani tarihsel olarak bakt›¤›m›z zaman, bu flekilde geliflti¤ini görebiliyoruz. fiu anda da bu süreç devam ediyor.
Dolay›s›yla, Türk Ticaret Kanunu’nda belki bu, bilemiyorum burada bir tadilat
olabilir mi ama sonuçta ba¤›ms›z denetim süreci halka aç›k flirketler, bankalar,
finans kurumlar›yla ilgili oldu¤u için bu iki üst düzenleyici otorite yetki sahibi.
Benim söyleyece¤im bu.

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkürler. Bence biraz zaten bugünkü konumuzun d›fl›nda. E¤er arzu ederseniz d›flar›da belki ayr›ca fley yapabiliriz.
Buyurun.

ERTU⁄RUL YÜKSEL- Ertu¤rul Yüksel, Ordu Odas› Baflkan›y›m.

fiimdi ba¤›ms›z denetim diyoruz, ba¤›ms›z denetim diyoruz; ba¤›ms›z denetimde ücretimizi kim belirleyecek? Denetledi¤im flirketten ücret al›yorsam
bunun ad›na ba¤›ms›zl›k denir mi?
Evet, herhangi bir arkadafl›m cevaplayabilir.
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-Söz konusu ücretin bir servisin, bir hizmetin ücreti oldu¤unu düflünüyorum.
Burada tabii denetim, d›fl denetim de¤il ama, iç denetim tecrübem oldu¤u için o
tecrübeden faydalanarak söylemeye çal›flay›m. Ayn› kurumun içinde dahi denetim yaparken bile korunabilen ba¤›ms›zl›k eti¤inin d›flar›dan yap›lmas›
noktas›nda da daha da rahatl›kla korunabilece¤ini düflünüyorum ve bu anlamda
ücretin ba¤›ms›zl›¤› sa¤lamak noktas›nda bir engel oldu¤unu düflünmüyorum.
Ama flunun önemli oldu¤unu söylemek laz›m belki: Ücretlendirme noktas›n›n
çok fazla oturdu¤unu düflünmüyorum ülkemizde. Yani henüz daha bu noktada
yeterli ücretlendirmenin ne olmas› gerekti¤inin ad› konmufl durumda de¤il.
Geliflmifl piyasalarda, yeterli ücretin sa¤lanmas› bile denetim komitesinin görevi, sorumluluklar› aras›nda say›l›yor. Dolay›s›yla bence ücret, yeterli ücret bu
noktada ba¤›ms›zl›¤› sa¤lamak noktas›nda en önemli parametrelerden bir tanesi.

ERTU⁄RUL YÜKSEL- Evet teflekkür ederim. Ba¤l› olan bir soru daha sorabilir miyim, vaktimiz var m›?
OTURUM BAfiKANI- Buyurun var.

ERTU⁄RUL YÜKSEL- Tabii ben öncelikle sunum yapan arkadafllar›ma
teflekkür ediyorum.

fiimdi, Türkiye gerçekleri var bunu göz ard› edemeyiz. Ülkemizde muhasebe,
muhasebenin sonuçlar›na göre denetim yapamayaca¤›na göre, ülkemizde
muhasebe, vergi için muhasebe yap›l›yor. Bilgi için muhasebe, henüz
geçemedik daha. Bu anlamda vergi daireleri yada Maliye Bakanl›¤› da bunu
biliyor ve dönüp; ” Bütün mükelleflerinize matrah yaz›n, bu vergilendirme
azd›r” dedi¤i dönemde acaba ba¤›ms›z denetimi biz, arkadafllar›m›z nas›l
yapacak yada neye göre yapacak? Bunu da Murat Bey.

MURAT DO⁄U- Peki bir fley söyleyeyim.

fiimdi yurt d›fl›nda bu çok ciddi düzenlemeleri var. Yani flöyle bir örnek verelim,
bir ba¤›ms›z denetim flirketi, sadece bir flirketle çal›fl›yor veyahut bir ba¤›ms›z
denetim flirketi gelirlerinin % 60’›, %70’i bir flirketten gidiyor, bu kabul
edilebilir bir fley de¤il yurt d›fl›nda.
Dolay›s›yla, burada bir hassas denge gözetiliyor yurt d›fl› uygulamalar›nda. Art›
flu anki bizim ülkemiz düzenlemelerinde de ba¤›ms›z denetim flirketi, denetledi¤i kuruma dan›flmanl›k hizmeti veremiyor. Yani bu flirketin mesela di¤er
dan›flmanl›k hizmetleri olsun, baflka bir ba¤›ms›z denetim kuruluflundan almak
durumunda. Buda düzenlenmifl vaziyette.

fiimdi sizin sorunuza gelince; art›k belki biraz hani burada da tabii çok alt bir
kümeyi söyleyebilir olaca¤›m ama, halka aç›k flirketler dünyas›nda, Sermaye
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Piyasas› Kurulu düzenlemelerinin yer ald›¤› dünyada art›k uluslararas› finansal
raporlama standartlar› geçerli. Yani di¤er, buradaki biraz abartarak söylüyorum
ama, di¤er mali tablo yok önümde, art›k yok, Yani sen, sen sermaye piyasas›
düzenlemeye o tablo yok. Sizin tek düzen hesap tutman›z, tek düzen hesap
yönünde bir muhasebenizi tutuyorsunuz, raporlamay› çekti¤iniz zaman Genel
Kurul’unuza soktu¤unuz kar da¤›t›m›na esas tüm mali tablolar sizin, yani siz
muhasebe kay›tlar›n› vergiye göre tutuyor olabilirsiniz. Ama flirket, ba¤›ms›z
denetim kuruluflu bu kay›tlar› al›yor, farkl› bir raporlama sistemine dönüfltürerek
bunu raporluyor. Asl›nda bu dünyada art›k uluslararas› finansal raporlama standartlar› d›fl›nda bir raporlama, muhasebe sistemi kabul görmüyor aç›kças›.

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkürler.

Bu arada ücretlendirme konusunda üçüncü salonda 16-18 aras›nda bir oturum
var. Orada uzman arkadafllar bu konuda oldukça detayl› bilgi verecekler. Bu
konuda ilgilenen arkadafllar›, bu salona flimdiden davet ediyorum ben.

SORU- fiimdi çok samimi olarak söylemem, devletteki geçirdi¤im süre ve özel
sektörde geçirdi¤im süre çerçevesinde, yönetim kurullar›, denetim komitesinin
varl›¤›ndan son derece memnundur ve memnun olmal›d›r. Çünkü bahsetmeye
çal›flt›¤›m gibi, hiç bilmedikler nas›l üretildi¤i hakk›nda çok az fikirleri oldu¤u,
karfl›lar›na üretilerek konan bir döküman› imzalamak durumunda, kabul etmek
durumunda kalmaktad›rlar. Dolay›s›yla denetim komitesinin varl›¤› onlar›
rahats›z etmemekte. Mutlu olmal›d›rlar ve bundan da benim gördü¤üm
kadar›yla mutludurlar. Denetim komitesinin üretti¤i bilgilerden, tavsiyelerden
mutludurlar. Çünkü onlar› korumaktad›r. Yönetim kurulunu baz› riskler
karfl›s›nda korumaktad›r.
Denetim komitesinin faaliyetleri kaç. Bu finansal raporlamayla ilgili bir bölüm.
Birde ne taraf› var? ‹ç denetim, iç kontrol yani. fiirkete yap›lan ifller, suistimaller, hileler her fley.

Bence aileler, yani hakim ortaklar, yönetim kurullar›nda bunlar›n a¤›rl›¤› var.
Ailenin a¤›rl›¤› var, yine mutlu olmalar› gerekiyor. Çünkü art›k yap›lar çok
büyüdü, popülasyonlar çok karmafl›klaflt›, kontrol elden gitmeye bafllad›. Bunun
kontrolünü yine sa¤layacak olan üst yap› denetim komitesidir.

Bu bir tehdit de¤il bence bir f›rsatt›r. Bunu böyle anlatt›¤›n›z zaman, böyle
sundu¤unuz zaman da bence daha kolay ilerlemek mümkündür. Ama bunu bir
farkl› flekillerde sunarsan›z o bir tehdit olarak alg›lanacakt›r ki bu do¤ru de¤ildir,
Yani burada amaç hem halka aç›k flirketlerde hem de halka kapal› bir flirket, aile
flirketini de düflünebiliriz. Çok, operasyonlar› çok genifllemifl, çok baflar›l› aile
flirketlerimiz var. 50 flirketi olan, 60 flirketi olan. Burada kontrol ve denetim
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komitesinin burada çok önemli bir fonksiyonu vard›r, iç denetimin kurulmas›,
risk yönetiminden bafllanmas›, iç kontrol. Dolay›s›yla ben bunun kesinlikle
flirket yönetimleri taraf›ndan, yönetim kurulu taraf›ndan benimsendi¤ini görüyorum. Benimsenece¤ini biliyorum.

OTURUM BAfiKANI- Teflekkürler.

Bir soru daha alabiliriz toparlamadan önce, flayet varsa.
Buyurun.

MUTLU GÖKTAfi- Mutlu Göktafl, Mali Müflavir. Ben bir katk› olarak sunmak istiyorum, çünkü ba¤›ms›z denetimin öneriler bölümü var.

Naçizane Mersin Üniversitemizde, ‹flletme Fakültesi’nde Mali Denetim dersleri
vermekteyim. Buradaki ö¤rencilerimiz gelecekte ya ifl adam› olacak , ya mali
müflavir veya denetçi olacaklar. Bizim en büyük s›k›nt›m›z, ifl adamlar›m›z›n
muhasebe ve denetimi iyi bilmemeleri ve buna gerekli önemi vermemelerinden
kaynaklan›yor.

Dünya Muhasebe Kongresi’nde konuflmac›lardan ‹ngiliz avukat, flu an ismini
hat›rlayam›yorum; “Ben muhasebe lisansüstü e¤itimi ald›m” dedi. O¤luna da
ayn› fleyi önermiflti. Yani hangi mesle¤i yaparsan›z yap›n, muhasebeyi bilmezseniz, o meslekte baflar›l› olamazs›n›z demiflti. Bu sözlerini ben hiç bir zaman
unutam›yorum.

fiimdi sadece biz iflletme bölümündeki ö¤rencilerimize mali denetim
konular›nda ders vermek, yeterli olarak ben görmüyorum dedim, ayn› zamanda
e¤itimci olarak, acizane olarak. Bunu hangi meslek olursa olsun, mühendislikten tutun doktorlu¤a kadar her alanda muhasebe ve denetimin önemini anlatmak
ve onlar gelecekte çünkü Türkiye’de belli ifl sahipleri olacaklar, belli yöneticiler olacaklar. Dolay›s›yla bu öneriler içerisinde üniversitelerimizde, e¤itim camiam›zda muhasebe ve mali denetimin sadece iflletme ve iktisatla ilgili bölümlerde
de¤il, di¤er bölümlerdeki ö¤rencilere de verilmesi gerekti¤ine inanmaktay›m.
Teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Katk›lar›n›z için teflekkürler.

Oldukça kapsaml› sorular sordunuz, bence panele bunlar da ciddi katk›yd›.

Ben çok k›saca duyduklar›mdan bir özet ç›karmam gerekirse, asl›nda biz
finansal raporlama, tedarik zincirinin bugün bir tanesini çektik, denetim
komiteleri. Bu tedarik zinciri asl›nda o kadar birbirine ba¤l› halkalar ki, sorular›n›zdan da o ortaya ç›k›yor. Bu halkan›n en ufak bir tanesi zay›f oldu¤u zaman
bütün tedarik zinciri mahvoluyor. Dolay›s›yla, bence özetle flunu söylememiz
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laz›m; do¤ru, iyi bir finansal raporlama, fleffaf raporlama ve kamu güveni için
çok iyi e¤itimli, düzgün flirket yöneticileri, düzgün yönetim kurullar›, iyi
yetiflmifl, iflini iyi yapan, dürüst düzgün yapan, iflini do¤ru kaliteli yapan, gerçekten ba¤›ms›z, ba¤›ms›z denetçiler.
Bunlar› do¤ru da¤›tan bilgi a¤lar›, bunu sapt›rmadan toplumla, kamuyla
paylaflan düzgün analistler. Biliyorsunuz bir sürü skandallarda hep biz ba¤›ms›z
denetimi konufluyoruz ama çok ciddi bilgileri farkl›laflt›ran, paylaflan
baflkalar›n›n da bu skandallarda rolleri vard›. Yat›r›mc›lar, elindeki mali tabloyu
anlayarak kullanan. Burada yat›r›mc›lar›n da bir sorumlulu¤u var. Yat›r›mc›lar
da zaman zaman riskli mali tablolar üzerinden baz› kararlar verip sonra bunun
faturas›n› baflka yerlere ç›karmaya çal›fl›yorlar.

Çok düzgün düzenlemeler yapan, sa¤l›kl› düzenleme kurumlar›. Bunlar›n
ba¤›ms›zl›¤› da son derece önemli. Piyasa düzenleyiciler ve mutlaka geliflmifl
teknolojilere ihtiyac›m›z var. Dolay›s›yla ben bu halkalar›n herhangi birinin
zay›f olmas›n›n bu sistemi çökertti¤ini, bu meslekte 17 senem herhalde dolmak
üzere. Çok örneklerini gördüm flahsen.
Ben kapan›flta da flöyle bir fley söylemek istiyorum. Asl›nda ben bütün bunlar›n
temelinde güvene ve dürüstlü¤e çok önem veriyorum tekrar. Çünkü baz› sorularda, hep arkas›nda yatan fley güvensizlikti. Ba¤›ms›zl›kla ilgili sorulan sorular,
rotasyon.

Ben asl›nda flöyle kapataca¤›m bu paneli. Kurallar, düzenlemeler, kanunlar,
fikirler, yap›lar, sistemler, en iyi uygulamalar ve en iyi teknolojiler, en iyi
flekilde kullan›lmas› dahi fleffafl›k ve hesap verilebilirli¤i garanti alt›na alamaz.
Tüm kural ve yönetmeliklere, süreç ve iyi uygulamalara ra¤men dürüst ve güvenilir kifliler do¤ru olan fleyi yapmaya çal›flm›yorlarsa, kurumsal raporlama yap›s›
da çökecektir.
Ben bu sözlerle kapatmak istiyorum paneli.
Çok teflekkürler.

SUNUCU- Say›n kat›l›mc›lar, de¤erli konuflmac›lar›m›za sunumlar›ndan ve
kat›l›mlar›ndan dolay› teflekkür belgelerini vermek istiyoruz. De¤erli Oturum
Baflkan›m›z Say›n Cansen Baflaran’a teflekkür belgesini vermek üzere Say›n
Ertu¤rul Yüksel’i, Ordu Oda Baflkan›m›z, kürsüye davet ediyorum.
SUNUfi- De¤erli konuflmac›m›z Say›n Colin J. Williams’a plaketini vermek
üzere Say›n Hakk› Baliç’i ‹stanbul Mali Müflavirler Odas› kürsüye davet ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Murat Do¤u’ya plaketini vermek üzere Samsun Oda
Baflkan›m›z Ahmet Aydo¤du’yu kürsüye davet ediyorum.
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Ve son olarak de¤erli konuflmac›m›z Say›n Özde Engin’e plaketini vermek
üzere ‹SMMMO Yönetim Kurulu üyemiz Say›n Kaz›m Mermer’i kürsüye davet
ediyorum. Kaz›m Bey, flu anda di¤er k›s›mda, Yücel Akdemir, Oda
Sekreterimizi kürsüye davet ediyorum.

De¤erli kat›l›mc›lar, birinci gün beflinci paralel oturuma 15 dakika çay
molas›ndan sonra devam edece¤iz.
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