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DENETÇ‹ SORUMLULUKLARININ SINIRLARI
Bugün burada sizlerle “Türkiye’de Denetçi Sorumluluklar›n›n S›n›rlar› Üzerine
Uluslararas› Kurallar, Uygulamadaki Problemler ve Öneriler” hakk›nda
tart›flmaktan mutluluk duyuyorum. Bu konu oldukça genifl kapsaml› olup
muhasebeci ve denetçilere bu mesleklerimizin bafllang›c›ndan beri sorunlar
yaratm›flt›r. Bu konu içersinde yer alan soruya do¤ru bir yan›t bulabilse idik
uluslar aras› boyutta mesleki problemlerimizin daha aç›k ve net çözümleri olabilirdi. Bugün yapaca¤›m yorumlar›n bir ço¤u NYSSoCPAs’ta k›demli yönetici
olarak çal›flt›¤›m günlerdeki tecrübelerime dayanmaktad›r ve iki noktaya odaklanacakt›r: Denetçilerin dünyan›n her yerinde ifllevlerinin de¤iflmesine sebep
olan küresel sermaye piyasalar›ndaki hadiseler ve denetçilerin sermaye
piyasalar›ndaki mesleki faaliyetlerinin sürekli gelifltirilmesini desteklemeyi
sa¤layacak özel sektör kurumlar› ve süreçleri infla etmenin yollar›. Tabi olarak
benim görüfllerim tamam› ile bana aittir ve benim firmam›n veya ortaklar›m›n
görüfllerini yans›tmamaktad›r.
Muhasebe ve denetim, iktisadi faaliyetlerin büyük k›sm›n›n merkezinde yer
ald›¤›ndan, ister pazar ister komuta ekonomisine sahip olsun uluslar›n büyük
k›sm› bugün muhasebe prensipleri ve denetim standartlar› olarak
adland›rd›¤›m›z kavramlar üzerinde hakimiyetlerini kurmak ve sürdürmek
merak›ndad›rlar. Baz› ülkelerde odak noktas› vergilendirme iken baz›lar›nda
sermaye piyasalar› di¤er bir grupta ise ulusal iktisadi kalk›nmad›r. Hatta ülke
s›n›rlar› içerisinde bile gerçek sorunlar›n çözümlenmesinde ortaya ç›kan belirgin
yaklafl›m farkl›l›klar› bulunabilmektedir. Bu flekilde prati¤e yönelik sorunlarla
her zaman yüz yüze gelinece¤inden bu tür temel de¤erlerin de¤iflmesini beklemenin bir gere¤i yoktur ancak izleyen birkaç y›l içerisinde mesleki ilgimizi
ulusal ve uluslar aras› sorumluluklar›m›za ortak bir payda bulabilmek amac› ile
devaml› olarak bu alana yönlendirmemiz gerekmektedir.
Tarihte muhasebe ve denetim çeflitli ülkelerdeki de¤iflik durumlara ve bask›lara
karfl›l›k olarak geliflmifl ve farkl› yerlerde farkl› flekiller alm›flt›r. Yenilikler
genellikle tuhaf ve bafllang›çta karfl› koymayla yüzleflse de sonuç olarak ilerletici oldular. Muhasebe ve denetimin gelifliminin geçmifl 150 y›l›ndan edinilmesi
gereken en önemli ders mevcut durumun devam ettirilmesi ihtimalinin çok az
olmas›d›r. Muhasebe ve denetim zaman›n gerektirdi¤i görevlere adapte olmaktad›r. fiu an yapt›klar›m›zdan fazlas›yla emin olmam›z mümkün de¤ildir. Her
fley de¤iflir.
Son zamanlara kadar ço¤umuzun ufkunda “Denetçi Sorumluluklar›n›n S›n›rlar›
Üzerine Uluslararas› Kurallar” bulunmamakta idi. Sadece denetçiler için
hakimiyet odakl› ulusal kurallar bulunmakta idi. Bu gerçek Grant Thornton
International gibi global firmalar›n geliflimine yol açt›. Bu a¤›n üye firmalar›
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kendi ülkelerinin mevzuatlar›na ba¤l› kalmakla birlikte çok yo¤un bir flekilde
ortak standartlara da uymak durumundad›rlar. Birleflik Devletler’de Grant
Thornton LLP ofisleri, ortaklar›, ve çal›flanlar› (GTI Birleflik Devletler üye firmas›) sadece Birleflik Devletler federal hükümetinin de¤il ifl gördükleri her bir
eyaletin, Birleflik Devletler Anayasas›n›n 1. maddesi gere¤ince kimi zaman federal hükümetin denetçilere uygulad›¤› kanunlardan daha fazla güce sahip olan,
mevzuat›na ba¤l› kalmak durumundad›rlar.
Günümüzde alt› global denetim firmas›n›n her biri ulusal ve uluslar aras› ofislerini, özellikle kote edilmifl flirketlerinin denetimleri için, standardize etme
çabas›ndad›r. Uluslar aras› muhasebe ve denetim standartlar›na uyum sa¤lamaya
ve geliflmeye gösterdikleri isteklerinin özellikle hassas oluflu Uluslar aras›
Muhasebe Standartlar› Kurulu ve Uluslar aras› Denetim ve Güvence Standartlar›
Kurulu ile birlikte gerçeklefltirdikleri faaliyetlerinde de kendisini göstermektedir.
Global standartlar›n gelifltirilmesinde bu güne kadar gösterilen gayretlerin
ço¤unun özel sektör konvansiyonlar› yolu ile olmas›na ra¤men birtak›m
geliflmeler düzenleyici kurumlar ile iflbirli¤inin istenen sonuçlara ulaflmada
gerekli olaca¤› görüflünün tan›nmas›nda h›zland›r›c› bir etkiye sahip olmufltur.
Avrupa Birli¤i, Uluslar aras› Finansal Raporlama Standartlar›’n› siyasi bir
de¤erlendirmeye tabi tutmay› seçerek bu standartlara yönetimsel (governmental) yetki vermifltir. Birleflik Devletler Sermaye Piyasas› Kurulu Birleflik
Devletler Finansal Muhasebe Standartlar› Kurulu üzerindeki gözlemlerini
art›rmakta ve kurulu UFRS ile uyum için zorlamaktad›r. Bu tür geliflmelerin
ço¤unun ilk motivasyonu kredi piyasalar›n›n ve bankac›l›¤›n küreselleflmesi
iken, bugün kote edilmifl flirketlerin muhasebe ve denetiminin küresel uyumu
konusundaki iste¤in büyümesini sermaye piyasalar›n›n küreselleflmesi ve global ifl dünyas›n›n di¤er yönleri körüklemektedir.
Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD) “Türkiye’de Kurumsal
Yönetimin: Bir Pilot Çal›flma” bafll›kl› 2006 yay›n›nda birço¤u uygulamas› tüm
ülkeler için zor olacak önerilerde bulunmufltur:
• UFRS’na uyum sa¤lamak için finansal raporlama standartlar›n›n belirlenmesi
sürecinin merkezilefltirilmesini tamamlamak ve bu standartlar› çeliflen yollarla
de¤il destekleyen yollarla tamamlamak.
• Gözetimin teksirini azaltmak ve denetçilerin murakebesinde tutarl›l›k
sa¤lamak amac› ile Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan kurulan bir kanuni
düzenleyici organizasyon yard›m›yla denetim gözetimi sürecini yeniden
yap›land›rmak ve derinlefltirmek.
• Uluslararas› denetim standartlar›n›n tüm finansal düzenleyiciler taraf›ndan
temel standartlar olarak kabul edilmesini ve yeni yay›nlanan uluslararas› dene176
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tim standartlar›n›n çeviri ve adaptasyonunun denetçiler için bahsi geçen kanuni
düzenleyici organizasyon veya baflka bir konsorsiyum taraf›ndan sa¤lamak.
Bu etkinliklerin uygulamaya konmada hükümet süreçlerinin içerisinde
oldu¤unu anlamaktay›m. Dahas› bu aktivitelerin muhasebe ve denetim uygulamalar› aç›s›ndan özellikle tüm ilgililerin bu genel standart ve prensiplerin
muhasebeci ve denetçiler taraf›ndan hizmet verilen say›s›z iflletmeye nas›l uygulanaca¤›n› tart›flt›¤› bir ortamda geçici problemler yaratabilece¤ini anlamaktay›m. Bu problemler Türkiye’ye özgü de¤ildir. Genel sermaye piyasalar›
gelifltirmek, ayn› kurallar veya sermaye piyasas› bilgilendirme ihtiyaçlar›na
sahip olunmayan, yo¤un bir flekilde özel sektör firmalar›ndan oluflan bir ekonominin yan› s›ra, kote edilmifl flirketler için finansal fleffafl›¤›n getirdi¤i sorumluluklar›n yol açt›¤› problemler bugün bütün hareketli ekonomilerin karfl›laflt›¤›
gerçeklerdir. Bütün geliflmifl ülkeler borsaya kote olan ve olmayan firmalar
aras›ndaki muhasebe ve denetim farkl›l›klar›n› gidermek için çözümler bulmaya
çal›flmaktad›r. UMSK’nun liste edilmifl flirketler ve küçük ve orta büyüklükteki
iflletmeler için ayr› standartlar yaklafl›m›n› benimsemifltir ve bu alanda Birleflik
Devletler’den çok daha ileride bulunmaktad›r. AB bir problem oldu¤unu fark
etmifl ve bu problemin tan›mlanmas› için aksiyon alm›flt›r. Kifliler spesifik
gereklilikler hakk›nda görüfl ayr›l›klar›na sahip olabilirler ancak temelde yer
alan problemin tan›nm›fl olmas›ndan dolay› hoflnut olmal›d›rlar.
Birleflik Devletler Sermaye Piyasas› Kurulu’nun, Birleflik Devletler menkul
k›ymetler piyasas›na tescil olmak isteyen yabanc› firmalar›n finansal tablolar›n›
Birleflik Devletler Genel Kabul Görmüfl Muhasebe Standartlar› yerine UFRS’ye
göre haz›rlamalar›na mutabakat sa¤lanmadan izin verece¤ini gösteren harita
AB’nin birçok mevkisinde artarak büyüyen bir destek bulmufltur ve flimdi de
Birleflik Devletler’de destek bulmaktad›r. Birleflik Devletler Sermaye Piyasas›
Kurulu taraf›ndan düzenlenen en son toplant›da yer alan analistler mutabakats›z
UFRS kullan›m›n› kabul etmeye aç›k olup analistlerin mutabakat›n yap›l›p
yap›lmayaca¤›n› ve e¤er yap›lacaksa bunun nas›l olaca¤›n› belirlemelerinin
daha uygun olaca¤›n› belirtmifllerdir. Mutabakat olmaks›z›n UFRS kullan›m›n›
öne süren “haritan›n” orijinal bafllang›ç tarihi olarak 2009 y›l› belirlenmifl
olmas›na ra¤men bir çok kifli bu tarihin 2008’e kadar çekilebilece¤ini tahmin
etmekte ve 4 Nisan’da New York’ta yap›lan bir konferansta UFRS ve Birleflik
Devletler Genel Kabul Görmüfl Muhasebe Standartlar› aras›ndaki uyumun
2011’de gerçekleflebilece¤i önerilmifltir. Bunun gerçekten olup olamayaca¤› ise
ilerleyen zamanlarda görülecektir.
Denetim taraf›nda ise, muhtelif eyaletlerin kanunlar› nedeni ile Sermaye
Piyasas› Kurulu taraf›ndan tescil edilmifl olmas› gereken 17000 iflletmenin
denetçilerinin düzenleyicisi olan Halka Aç›k fiirketler Muhasebe Üst Kurulu
(PCAOB) AB ve Çin’deki meslektafllar› ve di¤er ülkelerdeki önemli ulusal
177

II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
2 nd International Symposium on Auditing in Turkey and 8 th National Symposium on Auditing in Turkey

‹stanbul smmmo

yarg› daireleri ile çok uluslu flirketlerin denetçileri için birleflik bir düzenleyici
yaklafl›m oluflturmak ad›na toplant›lar düzenlemektedir. Bu süreçte OECD’nin
“Türkiye’de Kurumsal Yönetim” üzerine yap›lan pilot çal›flmas›nda kan›tland›¤›
üzere IAASB’nin Uluslararas› Denetim Standartlar›’na olan ilgi oldukça ön
plana ç›km›flt›r. Denetçilerin uluslararas› düzenlemelerinin gelece¤i ulusal
denetçi düzenlemelerinin uluslararas› konsorsiyumunun IAASB ile nas›l
ilerleyece¤i ve IAASB’nin yönetiflim süreçlerinin nas›l geliflece¤ine ba¤l›d›r.
PCAOB’ye tescil edilmifl yaklafl›k olarak 1700 denetim firmas›n›n olmas› ve
bunlar›n yaklafl›k 500 tanesinin Birleflik Devletler d›fl›ndaki ülkelerde mukim
olmas› ilginizi çekebilir. Daha çok ilginizi çekebilecek bir gerçek de Birleflik
Devletler’de yaklafl›k 40,000 denetim firmas›n›n ve Birleflik Devletler Federal
Menkul K›ymetler Yasas›’na tabi olmayan 12 milyon iflletmenin bulunmas›nd›r.
Bu PCAOB’ye tescil edilmemifl olan denetim firmalar› ifl yapt›klar› eyaletlerin
kanunlar› taraf›ndan yönetilmektedir. PCAOB’ye tescil edilmifl olan firmalar da
kote edilmemifl olan firmalar›n›n hem denetim hem de denetim d›fl› hizmetleri
için ba¤l› bulunduklar› eyalet düzenlemelerine tabidirler. Mali müflavirlik
lisanslar› eyaletler taraf›ndan verilmektedir. Birleflik Devletler hükümeti profesyonellere lisans vermemektedir.
Bütün ülkelerdeki denetim ve muhasebe uzmanlar› iflletme ve sermaye
piyasalar› bu flekilde h›zl› bir küreselleflme sürecinde oldu¤unda benzer durumlarla karfl›laflmaktad›rlar. Benim görüflüme göre tüm ülkelerde karfl›lafl›lan fakat
de¤iflik flekillerde yaflanan problemlerin en büyüklerinin baz›lar› afla¤›daki
sorunlar›n etraf›na odaklanmaktad›r:
• E¤itim. UFRS ve UDS bir ço¤umuz için yenidir ve bu standartlar›, içeriklerini ve bunlar›n kendi durumlar›m›za ve ifl çevremize uygulanmas›n› ö¤renmek
için baz› mekanizmalara ihtiyaç duymaktay›z. Bir çok durumda, firmalar ve profesyonel çevreler bu tür bir ö¤renme için f›rsatlar sunmakta liderlik rolünü
almak durumunda kalabilirler. Sonuç olarak, daha yüksek e¤itim sistemi,
uzmanl›¤a yeni giren gençlerin uluslar aras› muhasebe prensipleri ve denetim
standartlar› konusunda iyi haz›rlanm›fl olmalar›ndan emin olmak için, gelifltirilmek zorundad›r. Yeni standartlar ve prensipler konusundaki e¤itim için gerekli olan zaman mevcut sistemlerin tümünde s›k›nt›lar yaratacakt›r çünkü bir çok
durumda eski yaklafl›mlar›n baz› yönlerinin ayn› zamanda sürdürülmesi gerekecektir.
• Profesyonel amaç. Uzmanl›klar genellikle cemiyetler taraf›ndan organize
edilmektedir çünkü cemiyetlerin sergilemek durumunda olduklar› rol ne
hükümetler ne de ifl sektörü için ço¤unlukla uzmanl›¤›n amac› yönünden uygun
de¤ildir. Sermaye piyasalar› küresellefltikçe ve gittikçe artan say›da kiflinin
yaflamlar› ve servetlerinin sermaye piyasalar›n›n ne kadar iyi iflledi¤ine ba¤l› bir
hale gelmesi ile özel yat›r›mlar›n bilgi fleffafl›¤› son derece önemli hale gelmek178
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tedir. Sermaye piyasalar› aç›s›ndan denetçilerin rolü iflletme yönetimine dahil
olmayan fakat birikimlerini bu iflletmelere direk veya adil bir getiri bekleyen
arac›lar yolu ile yat›ran kiflilerin bilgi edilme haklar›n› artt›rmakt›r. Sermaye
piyasalar›n›n düzgün iflleyebilmesi için yat›r›mc›lar edindikleri bilgilerin kendi
kullan›mlar› için do¤ru ve güvenilir oldu¤undan emin olmal›d›rlar. Sermaye
piyasalar›nda profesyonel amaç taraf›ndan yönlendirilmeyi koruyabilmek,
de¤iflim ve geçifl süreçlerinde fevkalade zor olmaktad›r.
• Sorumlulu¤a karfl› ba¤l›l›k. Denetim ve onun küresel düzenlemelerinin
gelece¤i sürekli evrimleflecektir. Muhasebe ve denetim dinamik kurumlard›r.
De¤iflik ülkelerdeki denetçilerin ço¤unlukla de¤iflik kültürlerden, e¤itimlerden,
kifliliklerden ve rollerden geliyor olmalar› nedeni ile UFRS ve UDS’nin baz›
yönleri herkesi zorlayacakt›r. Müstakil sorumlulu¤a duyulan ba¤l›l›k, bilgi
paylafl›m›, karfl›l›kl› sayg› ve sa¤lam ve rekabetçi küresel denetim uzmanl›¤›n›n
uzun süreli çok tarafl› geliflimi hepimizin amaçlamas› gereken bir hedeftir.
• Denetimin geliflmesini destekleyecek kurulufllar. Denetimin do¤as› devletin ve
kanunun deste¤ini gerektirse de (kimse denetlenmeyi sevmez), konu sermaye
piyasalar› oldu¤unda özel sektör devletin genlikle baflaramayaca¤› önemli bir
rol oynamaktad›r. Özel sektör kurulufllar› – e¤itim amaçl› kurulufllar, denetim
firmalar›, firmalar›n oluflturduklar› gönüllü birlikler veya bireysel denetçilerin
gönüllü birlikleri – prensip ve standartlar› ve bunlar›n uygulamalar›n› anlamakta ve iletmekte önemlidirler. Denetçilerin oluflturduklar› gönüllü birlikler özellikle pratik uygulamalarda ortaya ç›kan sorunlar›n çözülmesinde ve uzmanl›¤›n
kiflilikle birlikte “moralinin” gelifliminde ifle yarayabilirler.
Gelece¤e do¤ru uzun bir bak›fl att›¤›m›z› söyleyerek bitirmeme müsaade
edeniniz. Bugünkü konumuzla ba¤l› olarak, her bir on y›l›n geçifli ile birlikte
servet yarat›m› ve dünyan›n herhangi bir yerinde gerçekleflen iflletme
aktivitelerinin dengelenmesini sa¤layacaklar› güne kadar Asya’da, özellikle Çin
ve Hindistan’da, daha da büyük sermaye piyasas› hareketleri gerçekleflecektir.
Biraz tarih duygusu veya k›talar›n konfigürasyonu hakk›nda bilgisi olan herhangi biri do¤unun ve bat›n›n Türkiye’de bulufltu¤unu görebilir. Gelecek parlak
görünmektedir.
Nazik ilginiz için teflekkür ederim.
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