3. SALON - PARALEL OTURUM VI
Türk Denetim Uygulamalar›n›n Özel Konular›
Oturum Baflkan›
Musa P‹fiK‹N / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Osman D‹NÇBAfi / Güney Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.fi.
Denetimde Haks›z Rekabet
Fuat ÖKSÜZ / Sabanc› Holding A.fi.
Denetimin Ücretlendirilmesi
Hasan KILIÇ / DRT Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.fi.
Denetçinin Rotasyonu
Hüseyin FIRAT / ‹SMMMO Baflkan Yard›mc›s›
Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe fiirketlerinin Sorunlar›
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DENET‹MDE HAKSIZ REKABET
Osman D‹NÇBAfi / Güney Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.fi.
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MESLEKTE HAKSIZ REKABET
TANIM
“Meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve ifl sahibi ile olan iliflkilerini
etkileyen aldat›c› veya di¤er flekillerdeki dürüstlük kurallar›na
ayk›r› davran›fllar› veya mesleki uygulamalar›”
TÜRMOB Haks›z Rekabet ve Reklam Yönetmeli¤i
Kategoriler
Meslek Mensuplar› aras›nda ve ‹fl sahipleri ile iliflkilerde haks›z rekabet:
- Standartlara uymamak, gerekli mesleki özeni göstermemek
- ‹fl sahibini baflka bir meslek mensubu ile sözleflmesinden caymaya yöneltmek
- ‹zinsiz, yetkisiz, ruhsats›z çal›flma veya yetkili izlenimi verme
- Meslek ruhsat›n›n kiralanmas›
- Mesleki yasakl› çal›flt›rma/ifl yapma
- Gerçe¤e ayk›r› belge düzenleme/onaylama
- Rakip çal›flanlar›na hak etmedikleri flekilde menfaat sa¤lamak
- Rakibin veya ifl sahibinin s›rlar›n› ele geçirmeye çal›flmak
- (ba¤›ml› çal›flanlar) ayn› anda birden fazla iflletmede sorumluluk
- Mevzuata ayk›r› davran›p rekabette avantaj yaratma

- Ücret ve Mali nitelikte haks›z rekabet
- Ücretsiz veya asgari ücretin alt›nda ücret
- Hizmetin sonundaki menfaat paylafl›m›
- Bir meslek mensubuna ücret borcu olana hizmet verme
- ‹fl sahibinden emanet para toplamak, gerçe¤e ayk›r› makbuz/fatura düzenlemek
- Hiç makbuz düzenlememek, sözleflme de¤erinin alt›nda düzenlemek, mali
yükümlüklerini yerine getirmemek
- Menfaat vaadi karfl›l›¤›nda ifl sa¤lamak
- ‹fl sahipleri ile ilgili bilgileri kullan›p ekonomik ç›kar sa¤lamak
- Çal›flan sosyal haklar›n› vermemek, mevzuata ayk›r› davranmak

Reklam yoluyla haks›z rekabet
- Meslek mensuplar›n›n kendileri ve faaliyetlerinin dürüstlü¤ü, güvenirli¤i,
tarafs›zl›¤› konusunda as›ls›z beyanlarda bulunmak
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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

- As›ls›z ihbar ve flikayet
- Kendisi ve hizmetleri hakk›nda gerçekd›fl› beyan
- Sahip olmad›¤› meslek ünvan›n› kullanmak
- Yönetmelik çerçevesinde reklam ilke ve kurallar›na ayk›r› davranmak.

Ne denmifl..
• “…ülkemizde de müflahade edilmektedir ki çok uluslu hizmet veren denetim
ve muhasebe firmalar› neredeyse (..) defter tutma görevinden bafll›yorlar, bir
tak›m hizmetleri de verip denetim hizmetini de en sonunda veren konuma
gelmifllerdir. Bunlar bizim gelecekte globalleflmenin getirmifl oldu¤u meslek
içerisinde haks›z rekabetle beraber en büyük tehditlerin bafl›nda gelmektedir…”
• “…denetim flirketleri tafleronluk sistemiyle (…) haks›z rekabet boyutuyla,
avukat›ndan tutun her türlü imkanlar› elinde tutarak muhasebeci, mali müflavir
ve yeminli mali müflavirleri devreden ç›kararak e¤itimden hukuksal sorundan ve
vergisel sorunlardan bafllayarak her türlü sorunlar›n›z› çözeriz iddias›yla haks›z
rekabet yarat›yorlar m› (…) daha ziyade onlar yabanc› flirketler oldu¤una göre
ulusal durufl için düflünceniz nedir?..”
(6. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumundan)

K›s›tlamalar
• Ba¤›ms›z denetim hizmeti veya vergi tasdik hizmeti verilen bir müflteriye
afla¤›daki hizmetler verilemez, teklif dahi edilemez:
- Defter tutma, muhasebe kay›tlar›
- Bilgi sistemleri uygulamas› (implementasyon)
- De¤erleme çal›flmalar›
- Aktüerlik
- ‹ç denetim
- Müflteri ad›na yöneticilik
- ‹nsan Kaynaklar› dan›flmanl›¤›
- Hukuki hizmetler
Ücretlendirme
Maliyetler
• Ücret maliyetleri
- Ortalama Senior maafl› – y›ll›k 36,000 USD
- Ortalama saat ücreti
- Y›ll›k 1,600 saat ortalama çal›flma
- 36,000 / 1,600 = 19 USD / saat – yaln›zca maafl
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• Genel giderler
- Maafl – GG bire bir = 19 USD
- Toplam maliyet = 19+19= 38 USD /Saat

Ücretlendirme
• Ortalama saat maliyeti 38 USD
• Kar marj›
• (Maliyet +marj) x bütçelenen saat = ücret
Reklam

Bilgi paylafl›m› reklam de¤ildir
• “..bilimsel, düflünsel tart›flmalar, seminerler, mesleki yetifltirme staj ve e¤itim
programlar› organize edilebilir, üçüncü flah›slara duyurulabilir..”
Haks›z Rekabet ve Reklam Yönetmeli¤i
Haks›z rekabet vard›r !
Meslek mensuplar› aras›nda ve ifl sahipleri ile olan iliflkilerde standartlara
uymamak, gereken özeni göstermemek
Etik de¤erleri yaflamamak
Haks›z Rekabettir!
Mesleki Standartlar
• Teknik konulardaki yaklafl›m
• Dökümantasyon
• Personel politikalar›
• Müflteri kabul prosedürleri

Müflteri Kabul Prosedürleri
• Müflteri Kabul
• ‹fl Kabul
• Müflteri Servis devaml›l›¤›
• Baflka denetçiden müflteri devralma
- Neden sorgulama prosedürü
- Teknik sorunlar
- Kanaat ile ilgili sorunlar
Teflekkürler
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