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DENET‹M F‹RMALARININ KARfiILAfiTI⁄I GÜNCEL SORUNLAR
VE ZORLUKLAR, UZUN SÜREL‹ SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹KLER‹ VE
SOSYAL SORUMLULUKLARI
David F‹SHER
Bildi¤iniz üzere, burada toplanm›fl herkesin gelecek y›llar için, ana kayg›lar›ndan biri hem firmalar›m›z›n uzun süreli sürdürülebilirlikleri hem de geniflleyen
muhasebe uzmanl›k alan›.
Bu hakiki kayg›, geçti¤imiz birkaç y›lda yaflanm›fl olan yüksek profilli bir tak›m olaylar taraf›ndan üzerimize yüklenmifltir.
Bu olaylar›n ço¤u uzmanl›k alan›m›z› köklerine kadar sarsm›flt›r.
Bugün burada yapmak istedi¤im size afla¤›daki noktalar› hat›rlatmak:
1. güçlü ve geçerli bir muhasebe uzmanl›¤› edinmemiz niçin önemlidir
2. uzmanl›¤›m›z son yirmi y›lda nas›l de¤iflti ve önümüzdeki 10-20 y›l içerisinde buna benzer de¤ifliklikleri görmeye devam edece¤imiz muhtemeldir.
3. günümüzde uzmanl›¤›m›z›n karfl›laflt›¤› ana sorunlar›n hangileri uzun süreli
sürdürülebilirlik ile ba¤lant›l›d›r.
4. uzun vadede geçerlili¤imizi nas›l koruyabiliriz, ki bence bu 2 unsurdan oluflmaktad›r:
a. muhasebe uzmanl›¤›n›n uluslar aras› kural koyucular› anlad›¤› ve onlar taraf›ndan anlafl›ld›¤›ndan emin olmak. E¤er onlarla iletiflim halinde olmaz ve onlar›n bizim durumumuzu anlamalar›n› sa¤lamaz isek koyduklar› kurallar›n bizim
taraf›m›zdan pratik ve ekonomik uygulanmas›n›n pek mümkün olmayaca¤›
aç›kt›r.
b. Daha genifl sosyal, ifl ve medya topluluklar›yla ve kendi çal›flanlar›m›zla iletiflim halinde olup bizim durumumuzu anlad›klar›ndan emin olmak. Onlar›n bizim yapt›klar›m›z›n niçin önemli oldu¤unu, bunlar› nas›l yapt›¤›m›z› ve son ürünümüzün ne anlama geldi¤ini anlamalar› gerekmektedir. Bas›nda son zamanlarda yer alan ve Risk Sermayesi toplumu oluflumuzu elefltiren bir çok makaleyi
görmüfl olabilirsiniz. Onlar fleffaf olmad›klar› için elefltirilmektedirler. Onlar aç
gözlü olduklar› ve toplum yarar›na davranmad›klar› için elefltirilmektedirler. Bu
bahsedilen fleylerin hiçbiri tam olarak do¤ru de¤ildir, ancak bunlar insanlara
yapt›klar› fleylerin ifl dünyas› için ne kadar önemli oldu¤unu aktaramamalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu ayn› zamanda onlar› ç›kar gruplar›n›n sald›r›lar›na
da maruz b›rakmaktad›r. Bunlardan biri olan ticaret birlikleri, ço¤unlukla sebepsiz yere, çal›flanlar›n› veya daha da önemlisi üyelerini kaybedeceklerinden kork193
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tuklar› için iflletme birleflmelerini sevmemektedirler. Risk sermayesi toplumunun medyaya olan ilgisizli¤ini kullanabilmifllerdir. Bizler e¤er güçlü ve ba¤›ms›z bir uzmanl›k olarak kalmay› istiyorsak sadece topluma karfl› sorumlu olmak
ile kalmay›p size kendi firmamda yaflad›¤›m bir iki örnekle aç›klayaca¤›m flekilde topluma karfl› sorumlu görünmeliyiz.

Neden güçlü bir uzmanl›¤a ihtiyaç duyuyoruz?
Evet, konuflman›n bafl›na dönelim ve muhasebe uzmanl›¤›n›n ifl dünyas› için neden önemli oldu¤u hakk›nda konuflal›m
Bu oldukça karmafl›k bir sorudur ancak bunu çok basitçe sadece bir noktaya
odaklanarak cevaplamak istiyorum. Bizim en önemli rollerimizden bir tanesi
dünyan›n çeflitli yerlerindeki birçok borsaya kote edilmifl flirketlerin finansal
tablolar›n› raporluyor olmam›zd›r. Denetlenmifl finansal tablolar, kote edilmifl
flirketlerin piyasada ekonomik bir fiyat üzerinden para kazanmalar›n› sa¤layan
faktörlerden biridir.
Biz muhasebeciler olarak bu finansal tablolara kredibilite sa¤lamaktay›z. Bu
yüzden çok önemliyiz.
Baz›lar›n›z kote edilmifl flirketlerin finansal tablo haz›rl›klar›nda bulunmuyor
olabilirsiniz ve bu yüzden bunun önemli olmad›¤›n› düflünebilirsiniz ancak
unutmay›n ki her denetim önemlidir. Küçük firmalar büyüyebilirler ve temiz bir
denetim kayd› bu firmalar kamudan veya özelden fon arad›klar›nda önemli olacakt›r.
Fakat, sizlere kamu piyasas›n›n ne kadar büyük oldu¤unu hat›rlatmama izin verin
Bildi¤im bir piyasa oldu¤undan sadece Londra’ya odaklanaca¤›m.
Londra’daki ana menkul k›ymetler borsas› piyasa de¤eri 4,307 milyar ‹ngiliz
Sterlini olan 1622 adet firmaya ev sahipli¤i yapmaktad›r, bu firmalar›n 330 tanesi yurtd›fl› kökenli olup Londra’da kote edilmifllerdir.
Londra’daki ikincil piyasa olan AIM, piyasa de¤eri 90 milyar ‹ngiliz Sterlini
olan 1634 firmaya ev sahipli¤i yapmakta, bu firmalar›n 306 tanesi ‹ngiltere’de
kote edilmifl yabanc› firmalard›r.
Bu piyasalarda kote edilmifl firmalar›n ço¤u ayn› zamanda dünyan›n di¤er piyasalar›nda da listelenmifllerdir.
Bu sadece bir ülkenin piyasas›d›r. Dünyan›n di¤er piyasalar›na, örne¤in Japonya, Hong Kong, NewYork, referans de¤ildir.
Bunun yan›nda menkul k›ymetler piyasalar› önemli finansal merkezlerin tek koruyucular› (sa¤lay›c›lar›) de¤illerdir. Benim firmam her y›l Küresel Yeni Pazarlar Rehberi bafll›kl› bir kitapç›k haz›rlamakta ve dünyan›n çeflitli yerlerindeki 33
ikincil piyasan›n detaylar› hakk›nda bilgi vermektedir. Bu gerçekten küresel bir
fenomendir.
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Bunlara ek olarak, bu y›l bir de co¤rafi olarak Fas’tan Suriye’ye ve Yemen’e kadar bir çok ülkeyi kapsayan Orta Do¤u’da yeni pazarlar konulu bir özet haz›rlamaktay›z. Bu ülkelerde aktif olan 18 adet sermaye piyasas› bulundu¤unu biliyor
muydunuz? Bu bölgedeki iflletmeler olgunlu¤a erifltikçe bu menkul k›ymet piyasalar›na geleceklerdir.
Muhasebe uzmanl›¤›n›n bir görevi de onlar›n finansal tablolar›na kredibilite
sa¤lamak olacakt›r. Bu firmalar için sayg› duyulan ba¤›ms›z denetçilere sahip
olmak oldukça önemlidir. Bizim sa¤lad›¤›m›z daha fazla fleffafl›¤›n ve güvenin
sayesinde yat›r›mc›lar için risk düflecek sermayenin maliyetine eklenen risk primi azalacak ve sonuç olarak sermayenin maliyeti düflecektir.
fiundan flüpheniz olmas›n ki bizim önemimiz sadece flu an için geçerli de¤ildir,
dünya ticareti artt›kça ve dünya finansal piyasalar› büyüdükçe küresel ekonomik
geliflme için giderek artan kritik bir öneme sahip olaca¤›z.

Uzmanl›k nas›l de¤iflti?
fiimdi sizlere uzmanl›¤›m›z›n son 10-20 y›lda nas›l de¤iflti¤ini ve önümüzdeki
10-20 y›l içerisinde de nas›l de¤iflmesinin muhtemel oldu¤unu hat›rlatmak istiyorum. Bu konunun tek bir basit yönüne odaklanmak istiyorum. Bu geçti¤imiz
dönem içerisinde tan›k oldu¤umuz birleflme ve konsolidasyonlar›n hacmidir. ‹ngiltere’de 20 y›l önceki büyük muhasebe firmalar›n›n k›sa bir listesine göz atman›z› ve uzmanl›¤›n fleklinin nas›l de¤iflti¤ini görmenizi istiyorum.
Bu birleflmelerin baz›lar› özellikle dikkat çekicidir. Cooper Brothers ve Pricewaterhouse gibi eski isimler birleflerek PricewaterhouseCoopers ismini alm›fllard›r.
Touche Ross, Deloitte ad›n› alm›flt›r.
Arthur Andersen tamamen yok olmufltur.
Orta büyüklükteki firmalar›n pazar›ndaki birleflmeler daha da dikkat çekici olmufltur. Bu fenomen sadece Birleflik Devletler ve Birleflik Krall›k ile s›n›rl› de¤ildir. Sadece kendi piyasan›zdaki de¤ifliklikleri bir düflünün.
Firmalar kazara veya sadece istedikleri için birleflmezler .
Firmalar bunu yapmaya ya ticari gereklilikler nedeni ile bask› yolu ile
- ço¤unlukla büyük müflterilerinden gelen ve onlara kendi ülkelerinde veya dünyan›n her hangi bir yerindeki çeflitli lokasyonlardan tutarl› hizmet verebilmeleri
fleklinde ortaya ç›kan bask›.
Ya da ekonomik bask›lar yolu ile zorunludurlar:
- Firmalar›n müflterilerinin ihtiyaçlar›na cevap verebilecek bilgi teknolojisi sistemlerini karfl›lamaya yetecek maddi güçleri yok ve müflterilerinin sistemlerini
anlayabilmek ad›na onlarla ayn› düzeyde veya onlar› iyilefltirebilecek düzeyde
bilgi teknolojisi yeteneklerine ihtiyaç duyuyorlar. Bu çok yüksek miktarda yat›r›m demektir.
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- Profesyonel tazminat sigortas›n›n maliyetleri tavana ulaflt›kça firmalar bunu
karfl›layabilmek için birleflmek zorunda kald›lar. Daha büyük firmalar ise kendi
sigorta firmalar›n› kurarak bu inan›lmaz pahal› sigorta maliyetlerini kendi bünyelerine tafl›d›lar.
- firmalar maliyetleri düflürmek için birlefltiler, özellikle flimdi hepimizin eskisinden daha az imkan›m›z›n oldu¤u varl›k maliyetlerini düflürmek için.
Firmalar bunu ekonomik durumlar›n› devam ettirebilmek amac›yla yapt›lar ancak hepimizin bildi¤i üzere içsel maliyetler bir limite kadar azalt›labilir. fiimdi
hepimizin odaklanmas› gereken artan düzenlemelerin getirdi¤i maliyet yüklerini yönetebilmektir çünkü bunu müflterilerimizden karfl›laman›n giderek daha da
zorlaflt›¤›n› hepimiz biliyoruz.
Bu sebeple 2 fley yapmam›z gerekmektedir.
- bu maliyetleri kural koyuculara aksiyonlar›n›n baz› sonuçlar›n› aç›klayarak yönetmeliyiz ve
- bunu anlamalar›n› ve kabul etmelerini sa¤lamak için müflterilerimize ve daha
genifl çevrelere aç›klamal›y›z, çünkü bunu onlara aktarabilmeliyiz
Bu beni bugünkü konuflmam›n 3. aya¤›na getiriyor.

Ana konular
Önümüzdeki bir kaç y›l içerisinde muhasebe uzmanl›¤›n›n karfl›laflaca¤› ana konular nelerdir.
Bu konular› tan›mlamad›¤›m›z ve anlamad›¤›m›z sürece piyasan›n ve kanun koyucular›n›n da bunlar› anlad›¤› ve muhasebe uzmanl›¤› ile olan iliflkilerinde dikkate ald›klar›ndan emin olamay›z.
Peki bu konular nelerdir?
Büyük muhasebe firmalar›n›n, asl›nda herhangi bir muhasebe firmas›n›n, liderleriyle konuflursan›z, global muhasebe a¤lar›n›n devaml›l›¤›n› tehdit eden 3 ana
unsurdan bahsettiklerini duyars›n›z.
Bunlar;
1. devletin ve düzenleyicilerin var oldu¤u söylenen kanun ihlalinin ciddiyeti ile
orant›s›z uygulama hareketleri
2. özel davalar
3. profesyonel yetene¤i davet etmek ve devam ettirmek
fiimdi bu 3 unsura detayl› olarak bakal›m
Orant›s›z hareket
Herhangi bir flüphe ve tart›flma gerektirmeksizin firmalara ve bu firmalarda çal›flan profesyonellere yöneltilen yapt›r›m mekanizmalar› gözleyici kurumlar ve
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kanun koyucular için önemli bir uygulama yöntemidir. Ancak önemli olan bu
yapt›r›mlar›n gerçeklefltirilen hareketlerle orant›l› olmas› ve ölçülmesi gerekti¤idir. Genellikle, disiplinde siyasi olaylar veya baflka d›flsal faktörler taraf›ndan etkilenen ve var olan durumun gerçeklerine orant›s›z olan yapt›r›mlarla karfl›laflmaktay›z. Böyle bir disiplin firmalar›n varl›¤›n› tehlikeye atabilir veya geçmiflte de gördü¤ümüz gibi hepsini tamamen elimine edebilir. Sadece yak›n zamanda yaflanan Enron vakas›n› düflünürseniz, Andersen’n›n Enron’da yapt›¤› denetim çal›flmalar›n›n kalitesini sorgulayan davan›n halen devam etti¤ini kabul ediyorum, buradaki sözde suç davran›fl› küçük bir grup taraf›ndan yap›lm›fl olmas›na ra¤men bütün firmay› etkilemifltir.
Denetim firmalar›n›n ortakl›k yap›s›nda veya d›flsal sermaye aramayan özel kurulufllar olmalar› gereklili¤i ço¤u yarg›da ortakt›r.
Bireysel ortaklar taraf›ndan kurulan organizasyonlar›n kendi stabilite ve hayatta
kalmalar› ile ilgili kayg›lar› olmas› halinde baflar›l› olmalar› mümkün de¤ildir,
bu türden kayg›lar› tafl›yan firmalar› hem müflteriler hem de de¤erli ortaklar terk
edecektir.
Andersen’in yaflad›¤› olaylar› takiben karar vericiler ve düflünce liderleri çal›flanlar›n›n suç davran›fllar›ndan ötürü firmalar› sorumlu tutma bilincini sorgulamaktad›rlar. Birleflik Devletler’de bu dikkate al›n›rken, Japonya gibi baz› ülkeler de ise yasalar›n› çal›flanlar›n›n suç davran›fllar›n›n yükümlülü¤ünü vekaleten
denetim firmalar›na uygulayacak flekilde de¤ifltirmeyi düflünmektedirler.
E¤er firma seviyesinde sistematik bir yanl›fll›k varsa yapt›r›mlar› kifliler yerine
sadece firmalara uygulamak da kesinlikle daha fazla mant›kl› ve gerçekçi midir?
Ayr›ca kural koyucular bu yapt›r›mlar› ba¤›ms›z olarak kendi ülkelerinde yapma gereklili¤ini duysalar da bu uygulamalar›n uyguland›¤› ülkeden çok daha genifl bir alanda etkileri olacak ve global muhasebe a¤lar›n› ve bunlar›n hayatta
kalmalar›n› etkileyecektir.
Kritik olan bir nokta da biz global bir uzmanl›k olarak kanun koyucular›n koordine bir flekilde hareket etmelerini ve her yerde tutarl› bir flekilde ayn› standartlar› uygulamalar›n› bekliyoruz. Bir ülkede uygulan›p, baflka bir ülkede uygulanmayan standartlara, bir ülkede uygulanan bir standard›n bütün bir muhasebe a¤›n› global olarak etkileyebildi¤i bir ortamda, sahip olamay›z.
Sonucu ne olursa olsun yapt›r›mlar uygulan›rken dikkatli olunmal›d›r. Denetim
firmalar›n›n itibarlar› bir finansal kurumun basit bir nakit enjeksiyonu ile giderilebilecek finansal ödeme güçlü¤ü yaflamas› gibi de¤ildir. Bir kez zarar gördü¤ünde kurtar›lmas› hiç kolay de¤ildir.

Özel davalar
fiimdi ikinci ana tehdide; özel davalara bir göz atal›m.
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Bireysel davalardan kaynaklanan inan›lmaz sorumluluk riski konusundaki fikir
birli¤i giderek büyümektedir.
Avrupa Birli¤i için yürütülen güncel bir çal›flmada bu alacak haklar›n›n artan say›s› kan›tlanm›flt›r. Bu çal›flmada taleplerin boyutu belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Hak edilen taleplerin üçte birinin tutar› 10 milyon Amerikan Dolar› ile 30 milyon Amerikan Dolar› aras›ndad›r.
11 tanesi 200 milyon Amerikan Dolar› ile 1 milyar Amerikan Dolar› aras›ndad›r.
5 tanesi1 milyar Amerikan Dolar› üzerindedir.
‹talya henüz ödenmemifl 21 adet alacak hakk› ile en üst s›rada yer almakta, onu
13 adetle Birleflik Krall›k izlemektedir. Benelux Devletleri 7 ve ‹spanya ve Portekiz’de 7 adettir. fiuan toplamda dünyada 69 adet ana alacak hakk› bulunup
gördü¤ünüz üzere bunlar sadece Birleflik Devletlerle s›n›rl› de¤ildir. Bir çok ülkede denetim firmalar›n›n özel davalarda karfl›laflt›¤› sorumluluklar›n kapsam ve
ölçüsü ekonominin her hangi bir di¤er kesiminin yüklendi¤inden daha büyüktür.
Denetim firmalar›n›n üzerine yüklenen bu muazzam yükümlülü¤ün nedenlerinden biri denetim firmalar›n›n sözde yetersizliklerine dayand›r›lan iddialar›n de¤iflik teorilere sahip olan tasfiye ediciler, çal›flanlar, borç verenler veya hisse sahipleri olsun farkl› taraflarca öne sürülmeleridir.
Ayn› zamanda bu iddialar piyasada muhasebe firmalar›na ticari olarak baflka bir
fleylerin de olmas›ndan kaynaklanmakta ve bu sorumluluk sigortas›n›n konusu
olmaktad›r.
Geçti¤imiz bir kaç y›l içerisinde, büyük iddialar için sa¤lanan denetçi sorumlulu¤u sigortas› büyük ölçüde hem seviye olarak hem de etkinlik aç›s›ndan düflmüfltür. Bu sigorta olmadan, firmalar›n kendi finansal kaynaklar› bu alacak haklar›n› karfl›lamakta oldukça yetersiz kalacakt›r. Durum bu kadar kötü de¤ilmiflçesine, yeni oluflan bir e¤ilim de Birleflik Devletler d›fl›nda bir ülkede davalar›
bulunan davac›lar›n iddialar›n›n daha davac› dostu bir yasal sisteme, özellikle
jüri sistemine, sahip olan ülkelerde duyulmas›n› ve bu ülkelere tafl›nmas›n› sa¤lamaya çal›flmalar›d›r.
Denetim firmalar› ve onlar›n global a¤lar› sigorta flirketi de¤illerdir. Hukuksal
sistem bu gerçe¤i yans›tmal›d›r. Hepimiz kabul ediyoruz ki yanl›fl ifllemlerde
bulunan denetçi bireylerin disipline edilmesi gereklidir ancak bu bütün firman›n
yaflayabilme yetene¤ini tehdit ederek yap›lmamal›d›r.

Yetene¤i elde tutabilmek
Belirledi¤im üçüncü ana tehdit unsuru profesyonel yetenekleri çekebilmek ve
elde tutabilmektir. Denetim alan›n›n yüksek kalitede hizmet verebilmesi için yetenek gelifltirme ve uzmanl›¤a ihtiyaç duydu¤u aç›kt›r; bu, seçkin kiflileri ifle almak ve denetçilerin yeni denetim teknikleri konusunda e¤itilmelerini gerektirmektedir.
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Muhasebe firmalar›n›n içinde bulunduklar› çevredeki anlaml›l›klar›n› korumalar› ve finansal ve finansal olmayan raporlamaya de¤er katmaya devam edebilmeleri için gerekli olan yetenekleri çekebildiklerine ve elde tutabildiklerine emin
olmalar› için yasal ve kanuni çevrelerin mant›¤a uygun olmas› gerekmektedir.
Ipsos-MORI taraf›ndan 2005 y›l›nda 1500’den fazla profesyonel üzerinde yap›lan bir araflt›rmada yan›t veren kiflilerin %67’sinin 2 y›l öncesine göre denetçili¤i bir kariyer olarak daha az çekici bulduklar› saptanm›flt›r. Bu yan›tlar analiz
edildi¤inde ve sadece ortak ve direktörlerle s›n›rland›r›ld›¤›nda bu figür %78’e
ç›kmaktad›r.
Yan›t veren kiflilerin %68’i ve ortaklar›n %83’ü kurumsal bir yanl›fl yap›lmas›
halinde ortaya ç›kacak olan potansiyel yükümlülüklerin uzmanl›¤› daha az çekici hale getirdi¤ine inanmaktad›rlar.Uzmanl›¤›n çekicili¤i denetçilerin mant›kl›
yarg›lar›n›n sürekli olarak sorgulanmas› ve bu sorgulama ister kanuni bir inceleme, ister denetim çal›flmalar›n›n tetkiki veya sadece faydac› bir dava celsesi
olsun, 20’de 20 olay sonras› görüflün menfaati ile, daha da fazla zarar görmektedir.
‹leriye gitmek, e¤er en iyi yetenekleri çekmek ve elimiz de tutmak istiyorsak bunu sa¤lam bir finansal platformda kurmak bizim için kilit noktas›d›r. Ayr›ca profesyonel denetçilerin sadece davalarda hedef de¤il cemiyetin de¤erli üyeleri olduklar›n› hissetmelerini sa¤lamal›y›z.

Varl›¤›m›z› nas›l devam ettirebiliriz?
Bu nispeten iç karart›c› sorunlar listesini belirledikten sonra ortaya bir soru ç›k›yor, nas›l ayakta kalabilece¤iz:
1. düzenleyicilere, onlar›n bizim endiflelerimizi anlad›klar›ndan ve denetim kalitesini art›rmak ad›na yapt›¤›m›z çal›flmalar›m›zdan haberdar olduklar›ndan
emin olmak için karfl›l›k vermeliyiz.
2. bizim oynad›¤›m›z rolün ne kadar önemli oldu¤unun ve biçiminin de¤erinin
daha genifl cemiyetlerde ve bizim çal›flanlar›m›zca gerçekten anlafl›ld›¤›ndan
emin olmal›y›z.
‹lk olarak düzenleyicileri ele alal›m. Bu konuda kilit nokta çok aç›k olarak uzmanl›¤›n hangi ülkede ifllem yap›yor olursa olsun düzenleyicilere tutarl› bir flekilde tek bir vücut olarak cevap vermesidir. fiu anda eminim ki ço¤unuz Ba¤›ms›z Denetçi Düzenleyici Kurullar Uluslararas› Forumu’nu duymuflsunuzdur. Bu
forum bize verece¤imiz karfl›l›k için tutarl› bir odak noktas› sa¤lamaktad›r.
Bu kurumlara bizi anlamalar›n› sa¤lamak için s›k s›k ve tutarl› bir flekilde karfl›l›k vermeliyiz.
Sorunlar›m›z aras›nda en önemlisi, düzenleyiciler üzerinde, kiflilerin ve denetim
firmalar›n›n soruflturma ve yapt›r›mlar› konusunda, ihlaller nedeniyle, düzenle199
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yici kurullar aras›nda BDDKUF üyelerinin global bir protokol oluflturmalar› ve
koordinasyon sa¤lamalar› için bask› yapmakt›r. Yüksek profilli finansal hatalar›n paralel bir flekilde incelemelerinin sürdürülmesi sadece s›n›rl› yürütme kaynaklar›n›n bofla harcanmas›na neden olmakla kalmay›p ayn› zamanda piyasalarda müflterilerin firman›n ayakta kalma gücü konusunda flüphe duymalar›na yol
açan bir kar›fl›kl›k yaratmakta ve sermaye piyasalar›nda yat›r›mc›lar›n güvenlerini sarsmaktad›r.
Ayr›ca denetim a¤lar› gittikçe küreselleflen ortamlarda ifl yapt›klar› sürece, ana
ulusal düzenleyici kurullar›n ve yat›r›mc›lar›n ülkeler aras›ndaki, uzmanl›¤›m›z›n üyelerini etkileyen yasal standartlar›n ve yürütme hareketlerinin yapt›r›mlar›n›n do¤as› aç›s›ndan, uygulamalar›n benzerli¤i ne kadar çok olursa bunun onlar›n o kadar yarar›na olaca¤›n› anlamalar›n› sa¤lamal›y›z.
Denetim kalitesini art›rmakta düzenlemelerin önemli bir rolü bulunmaktad›r.
Denetim uzmanl›¤›n›n bofl yere veya kas›ts›z olarak çekicili¤ini azalt›p azaltmad›klar›ndan emin olmak ad›na düzenleyici kurumlar› kurallar›n› sürekli olarak
gözden geçirmelerine ve yorumlar›n› sürekli olarak de¤erlendirmelerine teflvik
etmeliyiz. E¤er sürekli olarak denetim sektörünün çekicili¤ini azaltmaya devam
ederlerse uzmanl›¤›n kalitesi zarara u¤rayacak ve sonuçta bundan zarar görecek
olan, esas amac›m›z›n korumak oldu¤u, hisse sahipleri, yat›r›mc›lar, çal›flanlar
ve finansal kurumlar olacakt›r.
Ayr›ca düzenleyici kurulufllar›, denetim a¤lar› taraf›ndan verilen hizmet kapsamlar› üzerine uygulad›klar› k›s›tlamalar›, sermaye piyasalar›n›n uzmanl›¤›n
çekicili¤ini devam ettirmesine ve gerekli kabiliyetlere sahip kiflileri elde etme ve
elde tutma güçlerine duyduklar› ilginin ›fl›¤›nda gözden geçirmelerine teflvik etmeliyiz. Disiplinler aras› ortakl›k modeli sektörün lisans üstü piyasas›na baflvurmas›na ve dolay›s›yla denetim kalitesi ve kamu güveni için gerekli olan uzmanlar›n en kalitelilerini sa¤lamaya bafllatan bir dönüm noktas› olmufltur. E¤er firmalar› sadece denetim yapmaya zorlar isek en iyi yetenekleri kendimize çekemeyiz ve sonuç olarak bundan bütün piyasa zarar görür. Bu problemler, ülkeler,
baflka ülkelerde de çok uluslu bir grubun parças› olarak ifl yapan denetçilere,
kendi ba¤›ms›z rejimlerini uygulamak istediklerinde daha da artmaktad›r.
Ancak bu çift yönlü bir yol olmak zorundad›r.
Bu yolun di¤er taraf› ise bizim denetim düzenlemelerini ve denetim kalitesini
ciddiye ald›¤›m›za düzenleyici kurulufllar› ikna edecek kalite art›r›c› yat›r›mlarda bulunmam›zd›r.
Birço¤unuzda oldu¤u gibi benim firmamda da yeni denetim teknolojilerine, yeni denetim prosedürlerine ve kendi çal›flanlar›m›za a¤›r yat›r›mlar yap›lmaktad›r. Örne¤in biz, en iyi ortaklar›m›zdan baz›lar›n› denetim kalitemizin bu h›zl›ca geliflen piyasalar›n gerekliliklerini karfl›lad›¤›ndan emin olmak amac› ile Hin200
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distan ve Çin’e göndermekteyiz. Bunu sadece kendi etkinli¤imizi ve karl›l›¤›m›z› art›rmak amac› ile de¤il ayn› zamanda düzenleyici kurullara, bütün bu durumu ne kadar ciddiye ald›¤›m›z› göstermek amac› ile yapmaktay›z.
Bu beni düzenleyicilerle olan iliflkilerimiz ile ilgili ana temama geri getirmekte;
onlar› bütün dünyada geçerli standartlar uygulamalar›na teflvik etmemiz gerekmektedir. Sürdürülebilir bir uzmanl›k alan›m›z›n olmas›n› istiyorsak onlar› birbirleri ile ve bizimle birlikte çal›flmaya ve tüm dünyada tutarl› standartlar uygulamaya teflvik etmeliyiz.
Bu beni düzenleyici kurullar›n yan› s›ra ifl dünyas› ve kendi çal›flanlar›m›z ile de
iliflki halinde olmam›z gerekti¤ini belirtmek olan son fikrime getiriyor. Dünya
de¤iflmekte ve insanlar›n ifl dünyas›ndan beklentileri de¤iflmektedir, insanlar art›k ifl dünyas›ndan sadece iflten daha fazla fleyler beklemektedirler. En iyi yetenekleri elimizde tutmak niyetinde isek ifl dünyas›n›n bize inand›¤› gibi çal›flanlar›m›z›n da ayn› flekilde bize inanmalar› gerekmektedir. Son zamanlarda Birleflik Krall›k’ta risk sermayesi sektörüne kayda de¤er sald›r›larda bulunuldu¤unu
görmekteyiz. Bu sald›r›lar kimi zaman ticari birlikler gibi yerleflmifl menfaatlerden kaynaklanabilse de ço¤unlukla kamunun piyasadaki risk sermayesinin rolünü, neler yapt›¤›n›, topluma nas›l faydalar›n›n oldu¤unu ve nas›l ifllediklerini anlayamamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu, piyasayla iletiflim kurulmamas›ndan
ve özellikle fleffaf olmamalar›ndan kaynaklanmaktad›r. E¤er biz muhasebeciler
olarak bu kaderden kurtulmak niyetinde isek, insanlara muhasebe firmalar›n›n
ne oldu¤unu, nas›l ifllediklerini, felsefelerinin ne oldu¤unu, nas›l karl› olduklar›n› ve ifl dünyas›ndaki rollerinin ne oldu¤unu anlatmak ad›na, son bir kaç y›ld›r
fleffafl›¤› art›rmak için izledi¤imiz yolu takip etmeye devam etti¤imizden emin
olmam›z gerekmektedir. Bir çok fley yapt›k ancak daha çok fley yapmaya devam
etmeliyiz.
Kurumsal sorumluluk, iyi kurumsal davran›fl› sunmak ile ilgilidir, ancak tabi iyi
kurumsal davran›fl›n ne oldu¤u her gün de¤iflmektedir.
fiunu fark etmekteyiz ki sadece çal›flanlar›m›z de¤il artan bir oranda müflterilerimiz ve daha da önemlisi potansiyel müflterilerimiz (ve bilhassa daha büyük ve
daha bilgili müflteriler, global ifl dünyas› ve tabi ki devlet kurumlar›) bizden kurumsal sorumluluk politikalar›m›z› ve ehliyetlerimizi sunmam›z› istemektedirler. Bu noktada, esas önemli mesele çevredir ancak bu de¤iflecektir – gelecek
ça¤ insan haklar› ihlali olacakt›r ancak bu obezite olabilir.
Kurumsal davran›fllar›n neler oldu¤unu anlayabilmemize yard›mc› olmas› için,
örne¤in benim firmamda, biz Cemiyette ‹fl isimli bir organizasyon ile birlikte çal›flmaktay›z ve onlar bizi kurumsal sorumluluk aktivitelerimizi 4 alanda odaklamam›z konusunda teflvik etmektedirler:
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1. çevre
2. çal›flma ortam› (insanlar›m›z)
3. cemiyetler
4. piyasa (müflterilerimiz ve tedarikçilerimiz)
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Peki bu ne anlama gelmektedir?
Bu, kurumsal sorumlulu¤un iflimizin merkezinde olmas› için çevreye sayg› gösterdi¤imizi, çal›flanlar›m›za mükemmel bir ifl ortam› yaratt›¤›m›z›, içinde bulundu¤umuz cemiyetleri destekledi¤imizi ve müflterilerimiz ve tedarikçilerimizle
entegre bir flekilde davrand›¤›m›z› göstermemiz gerekti¤i anlam›na gelmektedir.
Toplumda yaratt›¤›m›z en büyük etki müflterilerimize sa¤lad›¤›m›z mükemmel
hizmet yolu ile olmakta ve bu ifl dünyas›ndaki güçlü itibar›m›zda yans›t›lmaktad›r.
Nitekim, iyi bir iflletme olmak ayn› zamanda toplumumuzu anlamak ve finansal
performans›m›z yan›nda çevresel performans›m›z ve bütün paydafllar›m›za iyi ifl
davran›fl›m›z› yans›tmakt›r. Benim firmamda, ortak ve çal›flanlar›m›z›n ço¤u, bireysel ya da grup olarak, zaman ve yeteneklerini çeflitli cemiyet organizasyonlar› ve hay›rsever davran›fllar yolu ile fark yaratmaya harcamaktad›rlar. Harcanan zaman›n miktar› y›ldan y›la 1609 saatten 3666 saate iki kat›ndan fazla bir
flekilde artm›flt›r.
Ayn› zamanda belirli hay›r ifllerini ulusal ve yerel bazda desteklemekte ve çal›flanlar›m›zdan her y›l ulusal yard›mseverlik için oy vermelerini istemekteyiz.
Di¤er herkes gibi, biz de çevreye önem göstermeliyiz. Bu herkesin gündemindedir. Çevre konusunda kendimizi yarg›layabilmek ad›na kendimize 2007 y›l›
için bir tak›m ana performans göstergeleri belirlemifl bulunmaktay›z.
Örne¤in kendimize afla¤›daki hedefleri belirledik:
- araba ile ifle gelmekten kaynaklanan karbon emisyonunu kifli bafl›na %10 oran›nda azaltmak
- ka¤›t kullan›m›n› kifli bafl›na % 30 veya daha fazla oranda azaltmak
- ofis enerji kullan›m›ndan kaynaklanan karbondioksit emisyonunu metrekare
bafl›na % 5 oran›nda azaltmak
- geri dönüfltürülebilir k›rtasiye ürünleri kullan›m›m›z› % 30’a ç›karmak
‹ngiltere’de kifli bafl›na kaç ka¤›t kullan›ld›¤›n› tahmin edin?
13,737
Uzmanl›¤›m›z ifl çevrelerinde güçlü ve de¤erli bir yere sahip olacaksa kurumsal
sorumlulu¤umuzun olmas›n› istememiz ve öyle görünmemiz gerekmektedir.
En iyi gençlerin ifle al›nd›¤›, en yenilikçi müflterilerin bulundu¤u ve iyi bir ku202
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rumsal davran›fl›n gösterilmesinin beklendi¤i bir dünyada bunu yapt›¤›m›zdan
ve ifl dünyas›n›n, devletin ve düzenleyicilerin bu konuda ilgili oldu¤umuzdan
haberdar olduklar›ndan emin olmal›y›z.
E¤er bunu yapmazsak, de¤erlerimizin hiç bir karfl›l›¤› olmaz ve kendi itibar›m›z
ve muhasebe uzmanl›¤› ile ba¤daflm›fl tüm flerefiyenin azalmas›n› riske etmifl
oluruz. Öte yandan yeni dünya düzenini kabul etme cesaretini gösterir ve piyasan›n beklentilerini karfl›larsak çok büyük bir avantaj elde etmifl oluruz.
Ayn› derecede önemli bir konu da muhasebe uzmanl›¤›n›n gelecekteki sürdürülebilirli¤ini garantilemektir.
Sonuç olarak, tüm söyleyebilece¤im, bir çok mücadele ile yüz yüze olmam›za
ra¤men ayn› zamanda bir çok f›rsat ile de karfl› karfl›yay›z.
E¤er profesyonel ortamlarda, düzenleyici cemiyetlerde ve ifl dünyas›nda hep birlikte çal›fl›rsak gelecek bizim için güzel olacakt›r. Gelin böyle olmas›n› garantileyelim.
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