TÜRK‹YE’DE DENET‹M F‹RMALARININ
YAfiADI⁄I SORUNLAR VE ZORLUKLAR;
SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K VE SOSYAL
SORUMLULU⁄UN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE ÖNER‹LER
Hüseyin GÜRER / DRT Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.fi.
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Türkiye’de Denetim Firmalarının Yafladı¤ı Sorun ve Zorluklar;
Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumlulu¤un De¤erlendirilmesi ve Öneriler.
Çözüm Önerileri

Me d y a v e
Kamu bilinci

Düzenleyici kurumlar

Denetim firmalar›n› n
yaflflaad›¤› sorunl ar

Meslek kuruluflflllar›

Personel

Çözüm Önerileri

Çözüm Önerileri

Müflfltteriler

Meslek mensuplar›

Çözüm Önerileri

Müflterilerle ilgili zorluklar ve çözüm önerileri
Teknik Bilgi Eksi¤i

• Teknik konularda müflterilere düzenli olarak uygulamal› e¤itimlerin sunulmas›

Sosyal sorumluluk

• Sosyal sorumluluk bilincinin gelifltirilmesi için müflteri ile denetim flirketleri aras›nda genel kabul görmüfl
ilke ve kurallar çerçevesinde iflbirli¤i ortam›n›n sa¤lanmas›

“Vergi amaç l› finansal
raporlama”
yaklaflfl››m›

• “Finansal ve yönetsel fleffafl›k amac›yla raporlama” yaklafl›m›na yönelmenin teflvik edilmesi
• fiirket yönetiminin mali tablolar›n› sahiplenmesi
• ‹ç kontrol ve bilgi sistemlerinin gelifltirilmesi için profesyonel dan›flmanl›k hizmetlerinin al›nmas›

Denetim kavram›n›n
benimsenmemesi

Denetim ücretlerinin
katlan›lan maliyete
oranla çok düflflüü k kalma s›

•
•
•
•
•
•
•

fiirket üst yönetiminin alt kadrolara denetimin önemini aktarmas›
Rapor tarihlerinin denetim çal›flmalar› için gerekli olan süre dikkate al›narak belirlenmesi
Denetim çal›flmalar› boyunca düzenli olarak durum de¤erlendirme toplant›lar›n›n yap›lmas›
Denetim komitelerinin bankalarda oldu¤u gibi etkin bir flekilde devreye sokulmas›
Denetimin belirlenen tarihlerde bitmesi için gerekli önceli¤in verilmesi
Düzenleyici kurumlar›n flirketler üzerinde “denetlenebilirlik” aç›s›ndan zorlay›c› olmas›
BASEL II kapsam›nda otoritelerin risk yönetimi mekanizmalar›n›n hayata geçirilmesini ve iç denetim
sistemlerinin etkinli¤inin denetlenmesini zorunlu k›lmas›

• Denetim sürecinde ihtiyaç duyulacak tüm bilgi ve belgelerin denetim öncesinde haz›rlanm›fl olmas›
• Finansal Raporlama Standartlar›n›n gerektirdi¤i tüm hesaplamalar›n müflteri taraf›ndan yap›lmas›
• fiirketlerin bu yönde teknolojik yat›r›m yapmas› ve bunlar› idame ettirecek personelin istihdam›
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Türkiye’de Denetim Firmalarının Yafladı¤ı Sorunlar ve Zorluklar;
Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumlulu¤un De¤erlendirilmesi ve Öneriler
Maliyet – Ücret Döngüsü

Müflteriler üzerine düfleni
yapm›yor
Denetim için harcanan saatler
uzuyor

Artan maliyetleri karfl›lamak
için denetim ücretleri artt›r›l›yor

Katlan›lan maliyetler art›yor

Denetim flirketleri ihtiyaçtan
fazla personel istihdam etmek
zorunda kal›yor

Personel devir h›z› art›yor

Düzenleyici kurumlarla ilgili zorluklar ve çözüm önerileri
Kurumlararas›
koordinasyonun
geliflflttirilmesi

• SPK, BDDK, EPDK, Hazine, TURMOB vb. kurumlar aras›nda koordinasyonun artt›r›lmas›
• Talep edilen rapor formatlar›n›n yeknesak hale getirilmesi

Türkiye ’ye has
uygulamalar›n finansal
raporlama standartlar›na
göre yorumlanmas›nda
kaynak eksikli¤i

• Maliyet Art›fl Fonu, KVK uygulamalar› vb. Türk vergi mevzuat›na spesifik uygulamalar›n yeknesak ve
do¤ru bir flekilde yorumlanmas› amac›yla IFRIC’e karfl›l›k gelen Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›
Yorumlama Komitesi’nin oluflturulmas› ve uygulama tebli¤lerinin yay›nlanmas›
• Bu komitenin denetim flirketleriyle koordineli çal›flarak bu tür uygulamalarda kaynak oluflturmas›

Otorite denetimlerinin
etkinli¤i ve uygulama
kalitesinin geli flflttirilmesi

• Teknik uygulamalar›n›n yeknesak hale getirilmesi için denetim flirketleri üzerinde otorite denetimlerinin
etkin ve yo¤un bir flekilde yap›lmas›
• Otorite denetimlerinde elefltiri ve cezalar›n sektörün sa¤l›kl› geliflimi aç›s›ndan makul ve yap›c› olmas›
• Otoritelerin denetim flirketlerinde kullan›lan e¤itim materyallerini, bütçesini ve sürelerini denetlemesi
• Otoritelerin belli büyüklükteki flirketleri denetleyen denetim flirketlerinin teknolojik yat›r›mlar›n› incelemesi
• Kamu yarar›n› gözeterek, otorite denetimlerinde ortaya ç›kan bulgular› di¤er denetim flirketleriyle
paylaflmas› ve denetim faaliyetlerinin düzeltilmesinin amaçlanmas›
• Denetim flirketlerinin tarafs›zl›k ilkesinin etkin bir biçimde uygulanabilmesi için sistem kurmas› ve
otoritelerin bu sistemleri periyodik olarak incelemesi
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3’lü mekanizmanın oluflturulması
Düzenleyici Kurumlar

Denetim
Kalitesi

fiiirketleri
Denetim fi

M üflfltteri

Meslek kuruluflları ile ilgili zorluklar ve çözüm önerileri
SM , SM MM , YM M
müesseselerinin
entegrasyon eksikli¤i

• Sertifikasyon koflullar›n›n, yetki ve sorumluluklar›n›n yeknesak hale getirilmesi

S M M M be l ge l e nd i r m e
sürecindeki eksikler

• SMMM s›navlar›n›n CPA ve CA s›navlar›n›n içerikleriyle uyumlaflt›r›lmas›
• CPA’de oldu¤u gibi SMM sertifikasyon sürecinde staj süresi boyunca s›navlara girebilme imkan› ve böylece
personelin teknik aç›dan olgunlaflt›r›lmas›n›n h›zland›r›lmas›

Bilgi birikiminin
güncellenmesi ihtiyac ›

• Continuing Professional Education (CPE) uygulamas›n›n Türkiye’ye getirilmesi ve böylece meslek
mensuplar›n›n sürekli olarak teknik bilgi birikiminin güncel tutulmas›n›n sa¤lanmas›
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Denetim flirketlerinde yaklaflım farklılıkları ve çözüm önerileri
Uygulama kapsam›

• Denetim yaklafl›mlar›n›n ve özellikle ifl süreçlerinin ve bilgi sistemlerinin kontrol edilmesine iliflkin
prosedürlerine iliflkin kapsamlar›n net olarak tan›mlanmas›
• Denetim saatlerinin gerçekçi tahminlere dayand›r›lmas›
• Türkiye’de uygulanan denetim standartlar›n›n tüm otoritelerce benimsenecek flekilde uluslararas› denetim
standartlar›na uyumlu hale getirilmesi ve tek bir standart setinin oluflturulmas›
• Her denetim flirketinin mesleki ahlak kurallar›n›n yaz›l› olarak yay›nlanmas›n›n zorunlu k›l›nmas›
• Denetim flirketlerinin risk yönetimi ve takip sistemi oluflturmas›

Saat tahminleri

• Denetim saatlerinin gerçekçi tahminlere dayand›r›lmas›

Yorum farkl› l›klar ›

• Standartlar›n tüm denetim flirketlerinde yeknesak flekilde yorumlanmas› için koordinasyonun artt›r›lmas›

K a l i t e k on t r o l

Bilgi paylaflfl››m›
R i sk p r i m i

• Denetim flirketlerinin kendi içinde kalite güvence sistemlerinin oluflturulmas›
• Kaliteden sorumlu orta¤›n onay› olmadan raporlar›n imzalanmamas›
• Herhangi bir sorun ortaya ç›kt›¤›nda, hem müflteriden sorumlu orta¤›n hem de kaliteden sorumlu orta¤›n
ortak sorumlu olmas›
• Standartlar›n denetim flirketlerine getirdi¤i artan sorumluluklar nedeniyle, denetim flirketleri aras›nda
iflbirlikteli¤inin artan düzeyde sürdürülmesi ve bir önceki denetçinin mevcut denetçiye çal›flma dosyalar›na
h›zl› ve kolay eriflilebilirlik konusunda yard›mc› olmas›
• Ortak “risk masas›”n›n oluflturulmas› ve yak›n gelecekte gündeme gelecek olan mesleki sorumluluk sigortas›
ile ortak hareket ederek risk priminin düflürülmesi

Personel ile ilgili zorluklar ve çözüm önerileri
K a l i f i y e ye ni m e z u n
temin edilememesi

Elemanlar ›n bünyede
muhafaza edilebilmesi

• Üniversitelerde e¤itim standartlar›n›n yükseltilmesi
• Denetim, finansal raporlama gibi mesleki konular›n uygulamal› olarak e¤itim program›na dahil edilmesi
• Denetim flirketleri ile üniversiteler aras›nda iflbirli¤inin artt›r›lmas›

• Müflterilere iliflkin belirtilen sorun ve zorluklara paralel olarak, müflterilerle denetçiler aras›nda
koordinasyonun gelifltirilerek, müflterilerin haz›rl›kl› ve yard›mc› olmas›n›n sa¤lanmas› ve böylece
personelin bünyede tutulmas›
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Medya ve kamu bilincini gelifltirmeye yönelik çözüm önerileri
K am u B i l i n ci

Medya
Sorun
Teknik konulara iliflkin konuyu tam
anlamadan yanl›fl bir flekilde
yorumlanmas› ve kamuoyunun
yanl›fl alg›lamas›na sebebiyet
verilmesi
Çözüm önerisi
•Ekonomi yazarlar›n›n denetim ve
muhasebe standartlar› konusunda
bilgi vermek, e¤itimlere davet etmek
•Herhangi bir konuda TURMOB,
TMSK vb. otoritelerden görüfl alarak
yorum yapmalar›n› sa¤lamak

Sorun
•Kamuoyunun “denetim”den farkl›
beklentilerinin olmas›

Mesle¤in
onuru ve sayg ›nl›¤›
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Çözüm önerisi
•Üniversitelerde ve çeflitli
platformlarda “denetim”
bilncinin yayg›nlaflt›r›lmas›
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