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DENET‹M SORUMLULU⁄U KONUfiMASI
Girifl
Uzmanl›¤›m›z için çok önemli olan ve bu aralar tüm dünyada hükümetleri
taraf›ndan son derece ciddiye al›nan bir konu hakk›nda bugün sizinle konuflmak
için davet edilmifl olmaktan çok mutluyum.
‹lk önce bu argüman›n ne oldu¤uyla ilgili bafllayay›m.
Denetimin amac› tabi ki, flirketlerin yönetimi taraf›ndan haz›rlanm›fl finansal
raporlar setine ba¤›ms›z ve uzman bir görüfl vermektir. Denetim öngörülen
uzmanl›¤a ve hukuki standartlara ve prosedürlere uygun olarak uygulan›r.
Denetimin amac› flirket sahiplerine, ya finansal tablolar›n, bu tablolar için ayr›
bir haz›rlama standard›na riayet ederek haz›rlanm›fl oldu¤u hakk›nda, yada
tablolar›n mevcut muhasebe ay›tlar›n› yans›tt›klar› hakk›nda görüfl belirtmektir.
Denetim raporlar› her zaman deneticiler taraf›ndan imzalanmaktad›r ve bilhassa
flirketin sahiplerine ve ortaklar›na hitap etmektedirler.
‹fller do¤ru gitmedi¤inde bir denetçi kendi ülkesinde kanunun nas›l
flekillendi¤ine ba¤l› olarak kendini afla¤›daki senaryolardan biri ile yasal
yapt›r›mla tehdit edilmifl olarak bulabilir:
- fiirketin direktörleri belirli harcamalar›n veya finansal kararlar›n makullü¤üne
denetçileri taraf›ndan inanmaya yönlendirildiklerini iddia edebilirler.
- Denetim raporu yaz›ld›¤›nda firmada hisse sahibi olmayan kifliler hisseleri
denetim raporunun verdi¤i güvenceye dayanarak ald›klar›n› ve daha sonra
yat›r›mlar›n›n de¤erinin düfltü¤ünü iddia edebilirler.
- Üçüncü kifliler denetim raporunda belirtilen finansal tablolara güvenerek ve
flirkete yat›r›m yapmaya veya bu flekilde devam edece¤ine inanarak flirketle ifl
yapmaya karar verip para kaybedebilirler.
- Firman›n yeni sahipleri denetlenmifl hesaplar›n (firman›n piyasa de¤erinin
belirlenmesinde kullan›lan hesaplar) gerçek durumla örtüflmedi¤ini fark edebilirler.
- fiirketin tasfiye görevlisi flirketin mali durumunun denetlenmifl hesaplar›nda
do¤ru bir flekilde yans›t›lmad›¤›na ve bunun alacakl›lar›n›n zarara u¤ramas›na
sebep oldu¤una inanabilir.
Bir ülkenin hukuki sistemi müflterek ve müteselsil sorumluluk prensibine dayal›
ise bu senaryolardan herhangi biri ile dava edilen bir denetçi (firman›n yönetimi
ve di¤erleri ile birlikte) sebep olunan zarar›n sadece bir k›sm› için sorumlu olsa
dahi davac›n›n alacak iddias›n›n tümü için sorumlu tutulabilir.
Bu durumun denetim firmalar›n› maruz b›rakt›¤› potansiyel etki geçti¤imiz 20
y›l içerisinde artan tazminat sigorta maliyetleri nedeniyle daha da kötüleflti. En
büyük uluslar aras› firmalar›n durumu, sigorta sektörünün denetim ile ilgili çok
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yüksek riskleri karfl›lamak istemediklerinden dolay› büyük firmalara hizmet vermekten çekinmeleri ve bu büyük firmalar›n kendi firma sigortalar›n› kurmalar›
fleklinde geliflti. Büyük firmalar›n bunu yapmak zorunda olmalar› gerçe¤i kote
edilmifl flirketler pazar›nda rekabet etmeyi isteyen küçük flirketler için engeller
yaratm›flt›r.
Bugün de¤inmek istedi¤im soru bir denetçiyi ihmalinden dolay› dava etme
hakk›n›n kimde oldu¤u veya kimde olmas› gerekti¤i de¤il; fakat, “bir davac›
di¤er ba¤lant›l› faktörleri hiç göz önünde bulundurmadan alacak hakk›n›n
tamam›n› denetçiden arama hakk›na sahip olmal› m›d›r, olmamal› m›d›r?”
sorusudur. Bu temel soruya baz› yan›tlar vermeden evvel baz› ülkelerde bu
sorunla halihaz›rda nas›l bafla ç›k›ld›¤›na dair bir kaç yola de¤inmeme izin verin.

1) Sorumlulu¤un s›n›rl› sorumluluk yap›lar› ile s›n›rland›r›lmas›
1980’lerin sonu ve 1990’lar›n bafl›nda meydana gelen sigorta krizini takip eden
önemli geliflmelerden biri devletlerin profesyonel firmalara s›n›rl› sorumluluk
yap›lar›n› kullanabilme iznini tan›ma e¤ilimi olmufltur.
Geleneksel olarak, denetçiler ve di¤er profesyonel dan›flmanlar bir tür ortakl›k
yap›s›nda çal›flmaktad›rlar. Bu formatta, her bir ortak baflka bir orta¤›n direk
olarak sorumlu oldu¤u bir durumda dahi firman›n borçlar›ndan kiflisel olarak
sonuna kadar sorumludur.
Denetim uygulamalar›n›n müflterilerine her türlü ifl deste¤i konusunda
dan›flmanl›k veren çok büyük ve çeflitli profesyonel hizmet firmalar› olana kadar
geliflmeleri birey olarak ortaklar›n di¤er ortaklar›n›n yapt›¤› hatalardan dolay›
finansal sorumlulu¤u kabul etmeleri gerekti¤i fikrini daha da az sürdürülebilir
bir fikir haline ve profesyonel bireyler için ortak olma iste¤i çok daha az çekici
hale getirmifltir.
Günümüzde bir çok ülke denetçilerinin ortaklar›n kendilerini s›n›rl› sorumluluk
yap›s› ile koruyabilecekleri firmalar kurmalar›na izin vermektedir. Bu
yap›ld›¤›nda, firma kendisine yöneltilen iddian›n tamam›ndan sorumlu olacak
ve firman›n bireysel üyeleri alacak hakk›n›n tamam› veya bir bölümünü kiflisel
olarak karfl›lama sorumlulu¤undan kurtulmufl olacaklard›r.
Birleflik Devletler, Birleflik Krall›k ve di¤er baz› ülkelerde yeni ifl yap›lar›
denetçilerin ve di¤er profesyonel firmalar›n endifleleri göz önünde bulundurularak tasarlanm›fllard›r. “S›n›rl› sorumlu ortakl›k” olarak adland›r›lan yap› firman›n içsel ifllerinin geleneksel ortakl›kta oldu¤u gibi özel ve esnek olmas›na
izin vermekte ancak ayn› zamanda firman›n kurumsal bir varl›k olmas› ve bireysel ortaklar›n sorumlulu¤unun s›n›rland›r›lmas› imkan›n› eklemektedir. Bu tür
yap› yolu ile, bireysel ortaklar›n kiflisel varl›klar› firmaya karfl› çok büyük bir
alacak hakk› iddias›nda bulunuldu¤unda riske edilmeyecektir. Ancak bu tür bir
organizasyon firman›n kendisine bu tür hak iddialar›n›n gelmesini engellemez.
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2) Spesifik yükümlülük s›n›rlama rejimleri
Denetimciler için spesifik s›n›rlama rejimleri flu anda pek çok ülkede mevcuttur.
Genelde iki flekilden biri uygulan›r: parasal üst s›n›r ve orant›l› (nispi) yükümlülük kurallar›.

i) Denetçinin yükümlülü¤ü tutar›nda yasal üst s›n›rlar
Önce üst s›n›r konusuna bak›l›rsa; denetçinin ihmali durumunda müflteri flirkete
verdi¤i hasar miktar›na göre yükümlü oldu¤u kanuni limitler belirlenir.
Almanya’da kanuni üst s›n›r borsada ifllem görmeyen firmalar için 2 milyon
Alman Mark› (1 milyon euro), ifllem gören firmalar için 8 milyon Alman Mark›
(4 milyon euro) olarak belirlenmifltir.
Avusturya’da yasal üst s›n›r 5 milyon flilin (363,000 euro) olarak belirlenmifltir.
Yunanistan’da üst s›n›r sabit bir miktar de¤ildir, maksimumu, Anayasa
Mahkemesi Baflkan›n›n maafl›n›n 5 kat› veya geçmifl mali y›lda kazan›lan ücretlerin tamam› - hangisi daha yüksekse - olarak belirlenmifltir.
Belçika da yak›n zamanda denetçi yükümlülü¤üne mali üst s›n›r getiren AB
ülkeleri listesine kat›lm›flt›r.
Genelde yükümlülü¤ün s›n›rland›r›lmas› sadece flirketin hasar talepleri için
de¤il, denetçiden kay›plar› için talepte bulunan üçüncü flah›slar için de geçerlidir.
Ulusal flirketler hukukunda kanuni üst s›n›r mevcut olsa bile, bu her zaman
denetçinin müflteriye olan yükümlülü¤ünün kapsam›n› s›n›rland›rmaya yeterli
olmayabilir. Almanya’da e¤er bir tazminat davas› flirketler hukuku kapsam›nda
görülemezse, davac› haks›z fiil hukuku kapsam›nda tazminat talep edebilir.
Haks›z fiil hukukunun alt›ndaki mant›k, hasar›n kasten yap›ld›¤› davalar›n ele
al›nmas›d›r. Alman mahkemeleri bu prensibi genifl kapsaml› yorumlam›fl ve
denetçinin bir grup mali raporu denetlerken gerçekleri pervas›z bir flekilde hiçe
sayd›¤›n› kan›tlayabilen bir davac›n›n tazminat alabilece¤i sonucu ortaya
ç›km›flt›r. Almanya’daki mahkemeler bir denetçinin, haz›rlad›¤› raporun di¤er
kiflilerin gelecekteki mali ifllemlerine baz teflkil edebilece¤ini ve denetimin
gerçeklefltirildi¤i tarihte bu kiflilerin denetçi taraf›ndan tan›nmas›n›n gerekli
olmad›¤›n› bilmesi gerekti¤ini kabul etmifltir.
ii) Orant›l› yükümlülük hakk›ndaki yasal kurallar
Orant›l› yükümlülü¤e dayanan rejimlerde daha prensip bazl› bir yaklafl›m mevcuttur.
Orant›l› sorumluluk teoride basit bir kavramd›r. Bir denetçinin bir kayb›n
oluflmas›ndan sorumlu tutuldu¤u bir durumda, bir medeni hukuk mahkemesinin
onu, kendi ihmalkarl›¤› nedeni ile oluflan hasardan pay›na düfleni ödemekle
yükümlü tutaca¤› anlam›na gelmektedir.
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E¤er bir denetçi hissedarlar›n kay›plar›ndan dolay› tek bafl›na ve tamamen
suçluysa, mahkemenin belirledi¤i tazminat›n tamam›n› kendi ödemekle yükümlüdür. Ancak e¤er, olaydaki tek ihmalkar taraf denetçi de¤ilse – e¤er kayba
neden olan olaylara di¤er taraflar›n da katk›s› olduysa, ki ço¤unlukla durum
böyledir – o zaman denetçi kiflisel sorumlulu¤u ölçüsünde yükümlü tutulacakt›r,
ve di¤er ihmalkar taraflar›n kusurdan kendi paylar›na düfleni karfl›lamalar›
sa¤lanacakt›r.
Dünyadaki davalara en aç›k ülke olan Amerika’da, menkul de¤erler yasas› 1995
y›l›nda orant›l› sorumluluk prensibini içerecek flekilde de¤ifltirilmifltir. Ayn› y›la
ait Özel Menkul De¤erler Dava Reform Yasas›na göre, ekonomik kay›plar›n
tazminatlar›, verilen zarardaki adil hisseleri oran›nda hatay› yapanlar aras›nda
paylaflt›r›lmal›d›r.
Ancak, bu de¤ifliklik ile orant›l› yükümlülü¤ün kabul edilmesine ra¤men,
Amerikan mahkemeleri denetçilere hala cezaland›r›c› tazminatlar verebilmekte
ve bu nedenle denetimler halen ola¤anüstü mebla¤lardaki davalarla yüz yüze
kalabilmekteler.
Avustralya’da 2004 y›l›nda kanunlaflan flirketler hukuku reformlar›, ekonomik
kay›plara veya mülkiyete verilen zararlara karfl› tazminat talep edilen, bütün
yan›lt›c› ve aldat›c› faaliyet davalar›na orant›l› yükümlülük prensibini
getirmifltir. Bu flirket denetçilerine karfl› aç›lan davalar› da kapsayacakt›r. Yasa
öncesinde, ortak ve muhtelif yükümlülükte, davac› bütün kayb›n›, di¤er
daval›lar da kayba neden verecek hata yapm›fl olsalar bile, bir daval›dan alabilmekte idi. Yeni sistemde davac›, bütün potansiyel yükümlü taraflara karfl›
dava açmak zorundad›r. Mahkeme bunun sonras›nda taraflar›n ne kadar sorumlu oldu¤una karar verecek ve yükümlülü¤ü buna göre paylaflt›racakt›r.

iii) Birleflik Krall›k Reformu
Sorumluluk reformuna yap›lan daha yeni ve daha esnek bir yaklafl›m da
‹ngiltere’de 2006 ‹flletmeler Kanunu ile çok yak›n zamanda yap›lm›flt›r.
Bu de¤ifliklik bu y›l veya önümüzdeki y›l yürürlü¤e girdi¤inde ilk kez bir
flirketin denetçisi kendi ihmalkar çal›flmas›n›n sorumlulu¤unu firmayla
s›n›rland›rma hakk›na sahip olabilecektir.
fiu anda ‹ngiltere’de bir denetçinin sorumlulu¤u hiç bir flekilde s›n›rland›r›lamaz.
E¤er bir denetçi, ihmalkar davran›fl›ndan ötürü suçlu bulunursa flirketin
hissedarlar›n›n kayb›n› karfl›lamak için müflterek ve müteselsil sorumlu
olacakt›r. fiu anda bir flirketin yapabilece¤i tek fley denetçinin akland›¤› davalardaki gerçekleflmifl olan hukuksal masraflar›n› tazmin etmektir.
Yeni reformda bir denetçi müflterisi ile sorumlulu¤un s›n›rland›r›lmas›
anlaflmas› yapma hakk›na sahip olabilecektir. Sorumlulu¤un taban›n› tam olarak
nas›l belirleyecekleri konusu ise tamamen aralar›nda anlaflmak üzere kendilerine
aittir; hukuk bir tavan, oransal sorumluluk veya baflka bir yol belirtmemektedir.
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S›n›rland›rma anlaflmas›n› çevreleyen iki ana mevzu vard›r; birincisi nas›l
çerçevelendi¤i ve nas›l yürürlü¤e girece¤idir.
‹lk nokta ile ilgili olarak, sorumlulu¤u s›n›rland›rma anlaflmas› sadece
denetçinin flirkete olan tümüyle ya da bir k›s›m sorumlulu¤unu flirketin
hesaplar›n›n denetlenmesi s›ras›nda meydana gelen herhangi bir ihmal, ifa
etmeme, görevin yerine getirilmemesi, güvenin suistimal edilmesi durumlar›nda
s›n›rland›ran bir anlaflma olarak tan›mlanmaktad›r. Bu parametreler sadece
kanunun belirttikleridir, flunu belirtmeliyim ki üzerinde anlafl›lan ilkeler davan›n
her halinde afla¤›dakiler ile ilgili olarak adil ve mant›kl› olmal›d›r:
• denetçinin denetimin yap›lmas› süreci ile ilgili kanuni sorumluluklar›.
• denetçinin flirkete karfl› sözleflmeden kaynaklanan görevlerinin do¤as›.
• Kifliden beklenen profesyonel standartlar.
Dolay›s›yla, bir denetçinin sorumlulu¤u do¤ruluk ve mant›kl›l›k testlerini
geçti¤i sürece, orant›l› bir temelde belirlenebilir, öngörülmüfl bir parasal miktara
referanslanabilir, denetimin bir çarpan› olarak veya baflka her hangi bir yolla
belirlenebilir.
Sorumlulu¤un s›n›rland›r›lmas› anlaflmalar›n›n en önemli yönlerinden birisi de
bu tür bir anlaflman›n mutlaka hissedarlar taraf›ndan onaylanm›fl olmas› gerekti¤idir. Onlar taraf›ndan onaylanmadan hiç bir s›n›rland›rma anlaflmas› geçerli
olamaz. Bu afla¤›daki iki yoldan biriyle yap›labilir:
• flirket anlaflma tamamlanmadan once anlaflman›n prensiplerini onaylayan bir
karar ç›kartabilir (anlaflmay› direktörlerin denetçi ile beraber tamamlamalar›na
b›rak›r) veya
• Direktörler denetçi ile bir anlaflmaya girer ve hissedarlar daha sonra bunu
onaylarlar.
Özel bir flirket söz konusu oldu¤unda hissedarlar yine iflin içinde olmal›d›rlar
ancak e¤er isterlerse anlaflmay› onaylama haklar›ndan feragat edebilirler.
‹zin verilen alanlar›n onay› her mali y›l›n bafl›nda tekrar yap›lmal›d›r. Böylelikle
müflterilerine karfl› sorumlulu¤unu s›n›rlamak isteyen bir denetçi flirketle olan
anlaflmay› düzenli bir flekilde araflt›rmak durumundad›r.
Ve bir denetçi ile bir firma aras›nda sorumlulu¤u s›n›rlay›c› bir anlaflma yürürlükte oldu¤unda bu gerçek flirketin y›ll›k kay›tlar›nda belirtilmek durumundad›r.

Avrupa Birli¤i Giriflimi
Geçti¤imiz 20 y›l içerisinde denetçi sorumlulu¤u konusu bir problem olmufl
olmakla birlikte, son y›llarda Enron ve baflka büyük firmalar›n çöküflü ile daha
genifl siyasi bir konu haline gelmifl ve be nedenle Avrupa Birli¤i bu konuda tam
kapsaml› bir gözden geçirme bafllatma karar› alm›flt›r.
Geçti¤imiz sene yürürlü¤e giren, kanuni denetim hakk›ndaki revize edilmifl
direktif, Avrupa Komisyonu’nu denetçiler için sorumluluk idaresi ile ilgili bir
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çal›flma yürütmeye ça¤›rm›fl ve Avrupa Hukukunda bu konuda bir de¤iflikli¤e
gerek olup olmayaca¤›n› dikkate almamalar›n› istemifltir. Özel sektör dan›flmanlar›ndan oluflan bir firma taraf›ndan önemli bir çal›flma usulüne uygun olarak
Komisyon için gerçeklefltirilmifl, ve bu çal›flman›n bulgular› kanunda bir
de¤iflikli¤e gerek olup olmad›¤› ve e¤er gerekiyorsa ne flekilde olmas› gerekti¤i
üzerine bir resmi müzakere çal›flmas›na öncü olmufltur.
Komisyonun çal›flmas› dan›flmanlar taraf›ndan belirlenen de¤ifliklik ile ilgili
dört opsiyonu belirtmektedir.
Birincisi, AB’nin tümünde geçerli olacak parasal bir üst limit belirlenmesidir.
Muhasebe ve denetim kurallar›ndan muaf olabilmeleri için küçük ve orta büyüklükteki firmalar› tan›mlamak için kulland›¤›m›z parasal limitler gibi denetçinin
sorumlulu¤unun derecesini belirlemek için de limitler seçebiliriz. Böylelikle,
Avusturya ve Almanya’da mevcut olan kurallar bütün üye ülkelere uygulanabilir.
‹kinci olarak, flirketin büyüklü¤üne ba¤l› olarak denetçinin sorumlulu¤una getirilecek de¤iflken üst limitler belirlenebilir. Bu ba¤lamda, denetçinin maruz
kald›¤› riskin seviyesi müflteri flirketin büyüklü¤ü ile orant›l› olarak artacakt›r.
Böylelikle flirket ne kadar büyük olursa denetçinin yönetmesi gereken risk de o
kadar büyük olacakt›r.
Üçüncüsü, sorumluluk müflteriye fatura edilen denetim ücretinin seviyesine göre
s›n›rland›r›labilir. Örne¤in, müflteriye fatura edilen miktar›n 100 kat› gibi bir üst
limit belirlenebilir. Buna göre, denetim faturas› 100.000 Euro ise sorumluluk üst
s›n›r› 10 milyon Euro olacakt›r.
Dördüncü seçenek ise, denetçi-müflteri iliflkisine orant›l› sorumluluk prensibini
getirmektir. Bu prensibe uygun olarak, denetçi o zarara sebep olmas›ndaki genel
sorumlulu¤unun ölçüsünde zarardan sorumlu olacakt›r. Basitçe, e¤er durumun
gerçeklerine göre denetçi flirketin zarar›ndan % 50 sorumlu olarak görülürse
flirketin ödemeye mahkum edildi¤i tazminat›n % 50’sinden sorumlu tutulacakt›r.
Art›k dan›flma süreci sona ermifltir ve Komisyon flu anda hangi takip aksiyonunun al›naca¤›na karar vermeye çal›flmaktad›r. ‹zleyen aylarda bu süreçten
hangi sonuçlar›n ç›kaca¤›n› hep birlikte görece¤iz.
Bu çeflitli geliflmeleri göz önünde tutarak reform için faydal› olacak argümanlar
nelerdir?
‹lk olarak, Büyük veya küçük, yerel veya çok uluslu olsunlar iflletmelerin spesifik ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya kabiliyetli kalifiye denetçilerin haz›r bulunmas›
piyasan›n bir gereklili¤idir. En büyük, en karmafl›k çok uluslu firmalar›n durumlar›nda, denetçilerinin tam kapsaml› denetim yapabilmelerini sa¤layacak uygun
yetenekleri ve kaynaklar› olan firmalar olmalar› gerekecektir. Bir kaç y›l önceki Enron vakas›n›n direk sonucu 5 büyük uluslararas› firmam›zdan birini yitirmifl olmam›zd›r. Uluslararas› muhasebe uzmanl›¤› taraf›ndan Enron vakas›n›n
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ard›ndan daha s›k› kurallar getirildi ve bunlara yak›n gelecekte yasal denetim
üzerine revize edilmifl bir direktif ile Avrupa’da yasal yetki verilecektir ve bu
kurallar piyasan›n bu ucuna hata için çok az bir alan b›rakmaktad›rlar – e¤er
büyük firmalardan biri daha Anderson’›n bir kaç y›l önce yaflad›¤›na benzer bir
kaderi paylafl›rsa dünya sermaye piyasalar› ciddi bir sorunla karfl›laflabilirler.
Bunun olmas›n› engellemek için atmam›z gereken ad›mlar› denetim raporunun
statüsünün de¤erini düflürmeden ve hissedarlar›n haklar›n› azaltmadan nas›l
yapabilece¤imizi düflünerek planlamal›y›z.
‹kincisi, son de¤indi¤im noktadan devam etmektedir, denetçinin sorumlulu¤u
üzerindeki güncel s›n›rlamalar›n denetim piyasas›ndaki rekabet ve dolayl›
olarak büyük firmalar›n hizmetleri için fatura ettikleri ücretler üzerinde sa¤l›ks›z
bir etki yarat›p yaratmad›¤›n› düflünmemiz gerekti¤idir. Denetçilerin
günümüzde sorumluluklar›n› herhangi bir kanun veya sözleflme ile
s›n›rlamad›klar› ‹ngiltere’de borsada listelenmifl 100 flirketin bir tanesi 4 büyük
firman›n biri taraf›ndan denetlenmekte bunlar en üst 350 flirketin 8 tanesini
oluflturmaktad›r. Bu durumu yasal sorumluluk üst s›n›rlar› olan ülkelerdeki
durumla k›yaslay›n›z – Almanya’da listelenmifl flirketlerin % 22’si 4 büyükler
d›fl›ndaki bir firma taraf›ndan denetlenmekte, Avusturya’da en büyük 50 flirketin
% 20’si küçük firmalar taraf›ndan denetlenmekte, Yunanistan’da ise en büyük
50 flirketin neredeyse yar›s› 4 büyükler d›fl›nda bir denetçi ile
çal›flmaktad›rlar.Bu istatistiklerin sebebi sorumluluk üst s›n›r›n›n var olmas›
veya olmamas› olabilir ancak burada sorumlulu¤a karfl› bir koruma olmad›¤›nda
denetim piyasas›n›n üst s›n›r›na girmenin getirdi¤i artan riskin orta s›ralarda yer
alan firmalar›n büyük flirketlerle bu ifllerde rekabete girmelerini engelleyici
olarak etki etmekte oldu¤unu öneren güçlü bir fikir bulunmaktad›r. Bu,
ACCA’n›n görüflüne göre, ticari faaliyetin yarar›na olmayan sa¤l›ks›z bir
durumdur.
Üçüncü olarak, her zaman mevcut olan hukuk davalar› tehdidinin sigortalar›n
maliyeti ve bulunabilirlikleri üzerinde do¤rudan sonuçlar› bulunmaktad›r. Bu
özellikle Bileflik Devletler’de do¤rulu¤u kan›tlanm›fl bir durumdur; bu, ülkenin
sadece davalara çok aç›k olmas›ndan de¤il, duruma ba¤l› davalar›n, mahkeme
tutanaklar›n›n hukukun her alan›na tafl›nmas›n› teflvik etmesinden kaynaklanmaktad›r. 90’l› y›llar›n ortalar›nda, o zaman ki Büyük 6 firmaya yöneltilmifl olan
alacak hakk› davalar›ndaki tutar›n 30 milyar dolara yak›n oldu¤u tahmin ediliyordu; Avrupa’da da BCCI ve Equitable Life gibi firmalar›n denetçilerine,
baflar›l› olmalar› halinde bu denetim firmalar›n› bir vuruflta ortadan kald›rabilecek astronomik ihmal iddialar›n›n yöneltildi¤ini gördük. ‹ddialar yanl›fl ç›km›fl
ya da davada uzlafl›lm›fl olsa da dava aç›lma riskinin sigorta taraf›ndan kapsanmas› gerekmektedir ve bu konu gittikçe daha sorunlu bir hale gelmifltir. Bilhassa
büyük firmalar, maruz kald›klar› riski kapsayabilecek derecede bir ticari sigorta
bulma imkanlar›n›n olmamas›ndan ötürü kendi sigorta araçlar›n› kurmak durumunda kalm›fllard›r. Gerçekte bu durum, bu firmalar›n yönettikleri riskin sigor159
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ta edilemedi¤i anlam›na gelmektedir. Daha küçük firmalar›n kapsam maliyetleri
yükseldi ancak büyük firmalar›n maruz kald›¤› problemlere karfl› daima
ba¤›fl›kl›klar› oldu¤unu düflünmek mant›ks›zl›k olur. Avustralya’da ülkenin en
büyük sigorta flirketi olan HIH’in 2001’de batmas› ve bunun sonucunda sektöre
getirilen k›s›tlamalar üzerine her türden profesyonel firmay› krize sürüklemifl,
ve denetim hizmeti (ve güvence hizmetlerinin di¤er türleri) vermenin risklerinin
her firma taraf›ndan çok dikkatli yeniden de¤erlendirmelere tabi tutulmas›
gerekti¤i sonucunu do¤urmufltur. Bu kriz asl›nda, daha önce de de¤indi¤imiz
gibi, direk olarak Avustralya’daki kanunun reformuna yol açm›flt›r.
Dördüncü olarak, Enron ve World Com çöküfllerinin geride b›rakt›klar›
muhasebe uzmanl›¤›n› giderek artan kurallar›n bulundu¤u bir ortama tafl›m›flt›r.
Birleflik Devletler’de, kote edilmifl flirketlerin ve muhasebe uzmanl›¤›n›n nas›l
çal›flt›¤›n› izlemeleri için PCAOB’nin üzerine uymalar› gereken oldukça ciddi
yükler yükleyen Sarbanes-Oxley yasas›n›n ortaya ç›k›fl›na tan›k olduk. Birleflik
Krall›k’ta profesyonel muhasebe kurulufllar› kural koyucu ve disipliner
prosedürleri ile ilgili olarak kamu gözetimine tabidirler ve yak›n zamanda benzer ayarlamalar yeniden gözden geçirilmifl kanuni denetim direktifleri terimleri
alt›nda AB’de de tan›t›lacakt›r. Denetçiler ayn› zamanda etik ve denetim
hakk›ndaki uluslararas› standartlar›n gereklilikleri ile yüksek hacimli zorunlu
kalite kontrol tetkiklerine maruz kalacaklard›r. K›sacas›, denetçiler daha önce
hiç bir zaman bu derece gözleme ve kuralc› kontrole tabi tutulmam›fllard›r. Bu,
denetim standartlar›n›n alt›nda ifl yapma imkan› olan denetim firmalar›n›n
büyük ölçüde azalt›ld›¤› anlam›na gelmektedir. Almak zorunda olduklar› daha
fazla uyum sorumluklar› ve ödemek zorunda olduklar› düflünüldü¤ünde denetçilerin bunlar›n karfl›l›¤›nda mükafat olarak gereksiz yere aç›lan davalardan
korunmay› beklemeleri mant›kl›d›r.
Ancak, denetçi sorumluluklar›n›n iyi yönde s›n›rland›r›lmas›na yönelik en güçlü
argüman birleflik ve ayr› sorumlulu¤un denetçiye yönelik orant›s›z bir yapt›r›m
oldu¤u argüman›d›r. Bu denetçilerin sadece sorumlu olduklar› kay›plardan de¤il
direk olarak baflkalar›n›n hatalar›ndan kaynaklanan kay›plardan da sorumlu
tutulabilece¤i demektir. Fakat ço¤u zaman oldu¤u gibi yönetimin hak edilen
kay›plar› karfl›layabilecek finansal imkanlar› bulunmaz ve denetçi sigorta ile
ilgili profesyonel kurallar nedeniyle kuvvetli bir sigortan›n korumas›nda oldu¤u
düflünüldü¤ünden tüm alacak hakk› için takip edilebilirler. Bu, denetçilerin bir
davada suçlu olmalar›ndan dolay› de¤il de karfl›lafl›lan zararlar› ödemesi en
mümkün olan taraf olmalar›ndan dolay› dava edilmelerine neden olabilir ve
olmaktad›r da. Bu sadece adaletsiz de¤il ayn› zamanda profesyonel sigorta
maliyetlerini fliddetli bir flekilde art›ran ve gerçekte önemsiz davalar› teflvik
etmekte olan bir bozulmad›r.
Yasal ve profesyonel standartlara uygun olarak hareket etmeyen bir denetçinin
kendi çal›flmalar› için sivil sorumluluktan yal›t›lm›fl olmas› gerekti¤ini önermiy160
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orum. Bu denetimin tüm amac›n›n ve statüsünün de¤erini düflürmek olur.
Müflteriye verilen profesyonel tavsiyelerin kalitesi ve titizli¤inin yaratt›¤›
sorumlulu¤un kaliteyi tetikleyen bir unsur oldu¤u yayg›n olarak kabul
edilmifltir, dolay›s›yla, tüm denetim süreci içerisinde bunun etkisinin varl›¤›n›
kabul etmeliyiz. Ayr›ca, hisse sahipleri, denetim raporunun en üst düzey
paydafllar› olarak, denetçilerin ihmalinin flirketlerinde ekonomik bir kayba
neden olmas› halinde denetçilerden tazminat isteme haklar›n› korumal›d›rlar.
Sonuçta, e¤er hisse sahipleri, denetim raporuna olan inançlar›n› yitirir iseler
raporun hiç bir de¤eri kalmaz ve ifle yaramaz hale gelir. Denetim kalitesini
korudu¤umuzdan emin olmak ad›na denetim kalitesini korumay› her zaman
fikirlerimizin merkezinde tutmal›y›z: Avrupa Komisyonu’nun yapt›¤› çal›flma
denetçi sorumlulu¤unun s›n›rland›r›lmas›n›n denetimin kalitesi üzerinde kayda
de¤er bir etki yaratmayaca¤› görüflünü desteklemektedir.
Ancak denetçiyi hisse sahiplerinin haklar›n›n etkin garantörü olarak görmek
do¤ru de¤ildir. Bu durum denetimin amac› veya denetçinin bir flirketle olan
iliflkisi ile uyumlu de¤ildir. Dahas›, bu durum baz› gözlemcileri denetimin
fonksiyonunun do¤as›n› yanl›fl anlamaya ve korunma yollar› aramak için
denetçileri haks›z yere elefltirmelerine teflvik etmektedir. ACCA, bu meselenin
dünyan›n her yerindeki, flimdi AB de dahil olmak üzere, hükümetler taraf›ndan
ciddi bir flekilde ele al›nd›¤›n› görmekten mutluluk duymaktad›r ve denetim
fonksiyonunun gerçek do¤as› ile iflletmelerin ve hisse sahiplerinin yasal haklar›
aras›ndan daha iyi bir denge kurabilen bir çözüm bulunmas›n› beklemekteyiz.
Denetimin yeni ve daha genifl sorumluluklar almak üzere gelifltirilmesi gerekti¤i
fikrini desteklemekteyiz fakat gerçek ilerleme, ancak denetçilerin risk ve sorumluluk konular› hakk›ndaki hakl› kayg›lar› aç›kl›¤a kavuflturuldu¤unda,
kaydedilebilecektir.
‹lginiz için teflekkür ederim.
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