DENET‹M‹N ÜCRETLEND‹R‹LMES‹
Fuat ÖKSÜZ / Sabanc› Holding A.fi.

225

226

3. Salon - Paralel Oturum VI - Denetimin Ücretlendirilmesi/Fuat ÖKSÜZ

VIII. TÜRK‹YE MUHASEBE DENET‹M‹ SEMPOZYUMU
DENET‹M‹N ÜCRETLEND‹R‹LMES‹
‹Ç‹NDEK‹LER
1- G‹R‹fi

2- BA⁄IMSIZ DENET‹M H‹ZMET‹

3- DENET‹M‹N ÜCRETLEND‹R‹LMES‹

3.1. DENET‹M F‹RMASI BAKIfi AÇISI

3.2. DENETLENEN ‹fiLETME BAKIfi AÇISI

3.3. DENET‹M F‹RMASININ KAL‹TES‹N‹N ÖNEM‹

3.4. DENET‹MDE ÜCRETLEND‹RME MEKAN‹ZMASI

4- DENET‹M‹N ÜCRETLEND‹R‹LMES‹NDE YASAL
DÜZENLEMELER

4.1. 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBEC‹L‹K, SERBEST
MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K VE YEM‹NL‹ MAL‹
MÜfiAV‹RL‹K KANUNU

4.2.SPK NEZD‹NDEK‹; “SERMAYE P‹YASAS‹NDA BA⁄IMSIZ
DENET‹M STANDARTLARI HAKKINDA TEBL‹⁄ (SERI: X, NO:
22)”

4.3.BDDK NEZD‹NDEK‹; “BANKALARDA BA⁄IMSIZ DENET‹M
GERÇEKLEfiT‹RECEK KURULUfiLARIN YETK‹LEND‹R‹LMES‹
VE FAAL‹YETLER‹ HAKKINDA YÖNETMEL‹K”
4.4. DENET‹MIN ÜCRETLEND‹R‹LMES‹NDE YASAL
MEVZUATIN YÜKLED‹⁄‹ SORUMLULUKLARIN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

5- DENET‹M‹N ÜCRETLEND‹R‹LMES‹ VE HAKSIZ REKABET
6- SONUÇ VE ÖNER‹LER

227

228

3. Salon - Paralel Oturum VI - Denetimin Ücretlendirilmesi/Fuat ÖKSÜZ

1- G‹R‹fi
Bu bildirinin amac›, ülkemizde ba¤›ms›z denetim hizmetinin ücretlendirilmesine iliflkin mevcut duruma de¤inmek ve konuya iliflkin sorunlar ile önerilere yer
vermektir. Denetimin ücretlendirilmesi konusu gerek denetimde ba¤›ms›zl›k
ilkesi, gerekse haks›z rekabet aç›s›ndan büyük önem arz etmektedir.
Ücretlendirme, haks›z rekabet yaratmas›n›n yan› s›ra, denetimin kalitesine de
do¤rudan etki etmekte ve birçok menfaat sahibinin etkilendi¤i kamusal bir sorun
haline gelebilmektedir. Denetimin kalitesindeki düflüflten dolay› yaflanan flirket
skandallar›n›n ac› sonuçlar› ise herkesçe malumdur.
Bu bildirinin haz›rlanmas›nda a¤›rl›kl› olarak mesleki deneyim, bilgi birikimi ve
gözlemlerden yararlan›lm›flt›r.

2- BA⁄IMSIZ DENET‹M H‹ZMET‹
Ba¤›ms›z denetim hizmetini; bir iflletmenin mali tablolar›n›n belirlenmifl
muhasebe ilke ve standartlar›na göre iflletmenin gerçek mali durumunu yans›t›p
yans›tmad›¤› konusunda fikir beyan› oluflturmak amac›yla tasarlanan bir
güvence sa¤lama ifllevi olarak tan›mlayabiliriz. Bu hizmet, baz› istisnai durumlar d›fl›nda, denetim firmas› ile denetlenen iflletme aras›nda yap›lan bir sözleflme
ile tesis edilir. Verilen hizmet iki taraf› ilgilendiriyor gibi görülse de, hizmeti
kullananlar aç›s›ndan konuyu irdelemek gerekir. Mali tablo kullan›c›lar› bir
yerde bu hizmetin de kullan›c›lar›d›r. Dolay›s›yla, denetim sadece iflletme yönetimi aç›s›ndan de¤il, mali tablolar› kullanan; baflta iflletmenin ortaklar› olmak
üzere, di¤er yat›r›mc›lar, kreditörler, analistler ve tedarikçiler gibi di¤er menfaat
sahipleri aç›s›ndan da önemlidir. Bu ba¤lamda denetim, ayn› zamanda bir kamu
hizmetidir.
Halka aç›k flirketlerde yat›r›mc›lar flirketin mali tablolar›n›n gerçek finansal
durumu göstermesini isteyecekler ve buna göre yat›r›m kararlar›n› vereceklerdir.
fiirkete finansman sa¤layan yat›r›mc›lar/kreditörler de aktard›klar› fonlar›n
ak›betini görmek ve fonlar›n›n geri dönüp dönmeyece¤ine iliflkin tahminlerini
bu raporlara ve finansal tablolara bakarak yapmak isteyecektir. fiirket ortaklar›
mali tablo ve denetim raporuna bakarak yat›rd›¤› sermayenin karl›l›¤›n› ve ilave
yat›r›m yap›p yapmama karar›n› vermek isteyecektir. fiirket yönetim kurulu,
ald›¤› kararlar›n ve uygulamalar›n ne derece baflar›ya ulaflt›¤›n› görecek, flirketin
performans›n› ölçebilecektir. Üst yönetim denetim sürecinde hata ve eksikliklerini görme imkan› bulacak, bundan sonras› için gerekli iyilefltirmeleri yapmak
isteyecektir. Ba¤›ms›z denetim kuruluflu da mesleki ahlak kurallar› içinde
yapt›¤› bu denetim çal›flmas›n› ve ba¤›ms›zl›k ilkesini unutmadan düzenledi¤i
denetim raporunun amac›na hizmet etti¤ini görerek ald›¤› ücretin karfl›l›¤›n›
vermifl olacakt›r.
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Denetim süreci boyunca gerek denetim firmas›, gerekse denetlenen iflletme bu
gerçe¤i hiçbir zaman göz ard› etmemeli, bunun bilinci ve sorumlulu¤u do¤rultusunda hareket etmelidir.

3- DENET‹M‹N ÜCRETLEND‹R‹LMES‹
Verilen hizmetin do¤al olarak bir karfl›l›¤› olacakt›r. Denetim ücretinin belirlenmesi konusu ço¤u zaman haks›z rekabet ve ba¤›ms›zl›k ilkesinin ihlali gibi
tart›flmalar› da beraberinde getirmektedir.

3.1. Denetim Firmas› Bak›fl Aç›s›
Denetim flirketleri, kurulufl amaçlar› ve yap›lar› gere¤i kâr elde etmek amac›yla
kurulmufllard›r. Yüksek kalitede insan kayna¤› istihdam›, e¤itim ve seyahat
giderleri, yüksek tutarl› sabit maliyetlerinden dolay› gelirlerini artt›r›p büyümek,
pazar pay›n› yükseltmek, kâr elde etmeye odaklanmak ba¤›ms›z denetim flirketlerinin ana amac›d›r. Ancak, gözden kaç›r›lmamas› gereken husus, tüm bu
maddi amaçlara ulafl›rken, ba¤›ms›z denetim flirketi olmas›n›n gerektirdi¤i
sorumluluklar› unutmamas›, görev bilinci ve ifl ahlak› içinde hareket etmesi ve
yasal otoritelerin yükledi¤i sorumlulu¤u tafl›yarak "ba¤›ms›z" oldu¤unu hiçbir
zaman göz ard› etmemesi gere¤idir.
3.2. Denetlenen ‹flletme Bak›fl Aç›s›
Tüm dünyada ve ülkemizde yaflanan yo¤un rekabet sonucu, flirketlerin
varl›klar›n› sürdürebilmeleri için operasyonel verimlili¤e büyük önem verdiklerini ve bu nedenle, gider azaltma ve tasarruf e¤ilimlerinin yüksek oldu¤unu
görmekteyiz. Bu yüzden flirketler, tasarruf amac›yla ilk olarak personel say›s›n›
azaltmakta sonra da mümkün oldu¤unca di¤er faaliyet giderlerini düflürmektedir. Bundan denetim ücretleri de nasibini almaktad›r. Hatta, flirketlerin
karl›l›¤›n›n yüksek oldu¤u durumlarda bile üst yönetimler önemli maliyet
kalemlerinden biri olarak denetim masraflar›n› gördü¤ünden denetim ücretlerini düflürmek için çaba sarf etmektedirler. fiirketlerin bu süreçte gözden
kaç›rmamas› gereken husus ise yap›lacak denetimin, dolay›s›yla da denetim firmas›n›n kalitesinin önemidir.

3.3. Denetim Firmas›n›n Kalitesinin Önemi
Mali tablo kullan›c›lar› ve denetimin önemi dikkate al›nd›¤›nda denetim firmas›n›n kalitesi büyük önem arz etmektedir. Ba¤›ms›z denetim firmas›
seçilirken tek faktör fiyat olmamal›d›r. Seçimde, denetim hizmetini genel kabul
görmüfl denetim standartlar› çerçevesinde yerine getirecek, yükümlülüklerinin
ve sorumlulu¤unun bilincinde olan, menfaat sahiplerinin ç›karlar›n› gözetecek,
bilgi ve tecrübesi yüksek, mesleki ve ahlaki kurallardan taviz vermeyecek firmalar tercih edilmelidir. Ancak, kurumsal yönetim konusu flirketlerimizde yeteri
kadar yayg›nlaflmad›¤› için maalesef denetim firmalar›n›n seçiminde bugüne
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kadar fiyat unsurunun ço¤u zaman ön plana geçti¤ini görmekteyiz. fiirketlerimiz taraf›ndan ba¤›ms›z denetim flirketinin seçiminde tek faktörün ücret olmas›
durumunda ba¤›ms›z denetimin ifllevi ve yarar› ortaya ç›kmayacakt›r. Böyle bir
durumda ise, ülkemiz için katma de¤er yarat›lmas› da söz konusu olmayacakt›r.
Denetim sürecinde, ilgili flirketin büyüklü¤üne göre belirli zaman›n harcanmas›,
çal›flmalar›n eksiksiz olarak yap›lmas› ve yap›lan çal›flma sonucunda var›lan
denetçi görüflünün de hiçbir kayg› güdülmeden yaz›lmas› gerekmektedir. Bunun
için, mutlaka belirli bir zaman›n harcanmas› ve denetim standartlar›n›n
öngördü¤ü çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir. Denetim esnas›nda harcanacak zaman›, bilgi birikimi, ifl deneyimi ve tecrübeyle k›saltmak
mümkündür. Ancak, deneyimli kiflilerin maliyetinin daha yüksek oldu¤unu da
unutmamam›z gerekir. Hepimizin bildi¤i üzere denetim ifli denetçi dedi¤imiz
uzman kifliler taraf›ndan yap›lmaktad›r. Denetim flirketlerinin en önemli kayna¤›
elindeki insan gücüdür ve bu gücün de birim maliyetleri verilen hizmetin kalitesiyle do¤ru orant›l›d›r. Sa¤l›kl› bir denetim hizmeti sunulabilmesi için, denetim
konusunda yetiflmifl kaliteli ifl gücüne ihtiyaç vard›r. Tüm bunlar›n ›fl›¤›nda,
denetim için istenilen bir teklife ak›l ve mant›k s›n›rlar›n›n d›fl›nda bir denetim
ücreti önermek; bu hizmetin nas›l verildi¤i ve sorumluluklar›n yerine getirilip
getirilmedi¤i konusunda ciddi soru iflaretleri yaratacakt›r.

3.4. Denetimde Ücretlendirme Mekanizmas›
Denetim ücretlendirme mekanizmas›nda iki önemli de¤iflken vard›r; denetim
için harcanacak zaman (saat) ve birim ücret (saat ücreti). Denetçi öncelikle
yapm›fl oldu¤u analiz ve de¤erlendirmeler sonucu ilgili denetim için harcanacak
zaman› öngörür. Denetimde farkl› unvanlarda (denetçi yard›mc›lar›, denetçi, bafl
denetçi vb.) kifliler görev ald›¤›ndan bu öngörü unvan baz›nda yap›l›r.
Denetimde harcanacak zaman› tahmin ederken denetçinin göz önünde bulundurdu¤u belli bafll› kriterlere afla¤›da yer verilmifltir:
• fiirketin büyüklü¤ü, faaliyet hacmi
• fiirketin faaliyet gösterdi¤i sektörün niteli¤i ve özellikleri,
• Operasyonlar›n karmafl›kl›¤› ve flirketin faaliyet gösterdi¤i co¤rafya,
• Daha önce denetim yap›l›p, yap›lmad›¤›, kimin yapt›¤›, geçmifl denetimin sonuçlar›,
• fiirketteki risk yönetimi ve genel kontrol ortam›n›n etkinlik derecesi,
• fiirketin riskli alanlar› ve riskin derecesi,
• fiirket yönetiminin kalitesi,
• fiirketin bilgi altyap›s› ve raporlama sisteminin yeterlili¤i, vb.
‹kinci temel kriter ise unvan baz›nda saat ücretidir. Birim ücretler belirlenirken,
maafl, e¤itim, seyahat ve di¤er genel giderler ile piyasa koflullar›n› da dikkate
alarak hesaplanan bir kar marj› dikkate al›n›r.
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4- DENET‹M‹N ÜCRETLEND‹R‹LMES‹NDE YASAL DÜZENLEMELER
Denetimin ücretlendirilmesi konusundaki belli bafll› yasal düzenlemeler afla¤›da
yer almaktad›r;
• 3568 say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve
Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu
• Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) nezdindeki; “Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z
Denetim Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ (Seri: X, No: 22)”
• Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) nezdindeki;
“Bankalarda
Ba¤›ms›z
Denetim
Gerçeklefltirecek
Kurulufllar›n
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik”
Afla¤›da ilgili maddelerine yer verilen mevzuat hükümleri esas itibariyle; denetimde uygulanacak asgari ücret, ücret ile denetçinin ba¤›ms›zl›¤› aras›ndaki
iliflki, haks›z rekabet ve ücrete iliflkin olarak denetim sözleflmesinde olmas›
gereken koflullar› içermektedir.
4.1. 3568 say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve
Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu
‹lgili Kanun’un 46.maddesinde afla¤›da ibare yer almaktad›r:
“Ücret meslek mensuplar›n›n hizmetlerine karfl›l›k olan mebla¤› ifade eder.
Ücretin asgarî miktar› tarife ile belirlenir. Tarifedeki asgarî miktar alt›nda ücret
karfl›l›¤›nda ifl kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin cezas›n› gerektirir”

4.2.“SPK nezdindeki; “Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Standartlar›
Hakk›nda Tebli¤ (Seri: X, No: 22)”
‹lgili Tebli¤’in 13.maddesi; “Geçmifl y›llara iliflkin ba¤›ms›z denetim ücretinin,
geçerli bir nedene dayanmaks›z›n, müflteri taraf›ndan ödenmemesi” ve
“Ba¤›ms›z denetim ücretinin, ba¤›ms›z denetim sonuçlar› ile ilgili flartlara
ba¤lanm›fl olmas› veya piyasa rayicinden bariz farkl›l›klar göstermesi, ba¤›ms›z
denetimin kalitesine dair belirsizlikler yaratmas›, ba¤›ms›z denetim kuruluflu
taraf›ndan müflteri iflletmeye sunulan di¤er hizmetler dikkate al›narak belirlenmesi.” fleklinde ifade edilmifltir. Maddeye göre bu durumlarda denetçi
ba¤›ms›zl›¤› ortadan kalkacakt›r.
Tebli¤’in 18. maddesi ise; “Ba¤›ms›z denetim kurulufllar› ile ba¤›ms›z denetçiler, ba¤›ms›z denetim faaliyetinin niteli¤ini herhangi bir suretle olumsuz yönde
etkileyebilecek veya meslektafllar›na zarar verebilecek tarzda ve ölçüde rekabete
giremezler. Özellikle ba¤›ms›z denetim ücreti, personel ve ifl alma gibi konulardaki mesleki kurallar, teamül ve ba¤›ms›z denetim standart, ilke ve kurallar›na
ayk›r› davran›fllarda bulunamazlar. Di¤er düzenlemelerde yer alan haks›z rekabet halleri sakl›d›r.” hükmünü içermektedir. Maddeye göre bu durumlar haks›z
rekabete neden olacakt›r.
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Ba¤›ms›z denetim sözleflmesi ve asgari unsurlar› konulu 5.g. maddesi
“Ba¤›ms›z denetimden sorumlu ekibin unvanlar›, öngörülen çal›flma süreleri ve
her biri için uygun görülen ücret tutar›n›n ayr›nt›l› dökümü ile toplam ba¤›ms›z
denetim ücreti” konusunun sözleflmede belirtilmesi gerekti¤ini hükme
ba¤lamaktad›r.

4.3. BDDK nezdindeki; “Bankalarda Ba¤›ms›z Denetim Gerçeklefltirecek
Kurulufllar›n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik”
BDDK düzenlemeleri SPK ile paralellik arz etmektedir. Ba¤›ms›zl›¤› ortadan
kald›ran haller bölümündeki 6.maddede “Geçmifl dönemlere iliflkin denetim
ücretinin, geçerli bir nedene dayanmaks›z›n, banka taraf›ndan ödenmemifl veya
buna karfl›n alacak davas› aç›lmam›fl olmas› ya da denetim ücretinin, denetim
sonuçlar› ile ilgili flartlara ba¤lanm›fl olmas› veya denetim iflleminin tamamlanmas›ndan sonra belirlenmesi durumunda ba¤›ms›z denetim faaliyetinde
bulunulamaz.” ifadesini içermektedir. Maddeye göre bu durumlar denetçinin
ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan kald›rmaktad›r.
Ba¤›ms›z denetim sözleflmesinin unsurlar› bölümündeki 21.g. maddesinde
“Ba¤›ms›z denetim ekibinde yer alan ba¤›ms›z denetçiler için öngörülen çal›flma
süreleri ve her biri için uygun görülen ücret tutar›n›n ayr›nt›l› dökümü ve toplam
denetim ücreti”nin sözleflmede bulunmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Ayr›ca, 21.4
maddesi “Ba¤›ms›z denetim ücretinin artmas› ihtimalinin oldu¤u ve bu ihtimalin bankaya bildirilmedi¤i durumlarda, yetkili denetim kuruluflu mevcut veya
gelecek dönemde verilecek olan hizmetler için ücret belirleyemez ve tahmini
ücrete dayanan bir ba¤›ms›z denetim sözleflmesi yapamaz. Ba¤›ms›z denetim
sözleflmesinde belirtilen denetim ücretlerinin; yeterli denetim kalitesini sa¤layacak düzeyde olmas›, ba¤›ms›z denetim sözleflmesinin kapsam› d›fl›nda sa¤lanan
hizmetler ile iliflkilendirilmemesi veya bunlara ba¤l› olmamas› ve herhangi bir
belirsizli¤e dayanmamas› gerekir.” hükmünü içermektedir.
4.4. Denetimin Ücretlendirilmesinde Yasal Mevzuat›n Yükledi¤i Sorumluluklar›n
De¤erlendirilmesi
Yukar›da belirtilen yasal mevzuatlara bak›ld›¤›nda denetimin ücretlendirilmesi
konusunda afla¤›da belirtilen hususlar›n ön plana ç›kt›¤›n› görmekteyiz:
• TÜRMOB taraf›ndan her y›l aç›klanan ücretlerin alt›nda bir ücret kabul
edilmemelidir.
• Müflteriler taraf›ndan denetim ücretleri zaman›nda ödenmelidir.
• Denetim ücreti, ba¤›ms›z denetim sonuçlar› ile ilgili flartlara ba¤lanmamal›d›r.
• Denetim ücretinin piyasa rayicinden bariz farkl›l›klar göstermemesi, ba¤›ms›z
denetimin kalitesine dair belirsizlikler yaratmamas› gerekmektedir.
• Ba¤›ms›z denetim kurulufllar›; denetim ücreti konusunda ba¤›ms›z denetim
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faaliyetinin niteli¤ini herhangi bir suretle olumsuz yönde etkileyebilecek veya
meslektafllar›na zarar verebilecek tarzda ve ölçüde rekabete girmemelidir.
• Ba¤›ms›z denetimden sorumlu ekibin unvanlar›, öngörülen çal›flma süreleri ve
her biri için uygun görülen ücret tutar›n›n ayr›nt›l› dökümü ile toplam ba¤›ms›z
denetim ücreti sözleflmede yer almal›d›r.
• Ba¤›ms›z denetim sözleflmesinde belirtilen denetim ücretlerinin yeterli denetim kalitesini sa¤layacak düzeyde olmas›, ba¤›ms›z denetim sözleflmesinin kapsam› d›fl›nda sa¤lanan hizmetler ile iliflkilendirilmemesi veya bunlara ba¤l›
olmamas› ve herhangi bir belirsizli¤e dayanmamas› gerekmektedir.

5- DENET‹M‹N ÜCRETLEND‹R‹LMES‹ VE HAKSIZ REKABET
Yukar›daki bölümlerde yer verildi¤i üzere, denetimde ba¤›ms›zl›¤›n temini ve
yap›lacak denetimin kalitesi büyük önem arz etmekte, bu durum baz› yasal
düzenlemeler ile de güvence alt›na al›nmaktad›r. Ancak uygulamada, belirlenmifl ilke ve standartlardan sapma haks›z rekabet yaratmakla kalmamakta,
yap›lan iflin kalitesini do¤rudan etkileyerek yan›lt›c› sonuçlar›n ç›kmas›na sebep
olmaktad›r.
Bu duruma yol açan etkenlerden biri de denetimin ücretlendirilmesi sürecinde
yaflanmaktad›r. Bunu bir örnekle aç›klayal›m. Orta büyüklükte bir üretim flirketini lay›k›yla denetlemek için makul zaman›n 700 saat oldu¤unu varsayal›m.
Normal flartlarda olumlu görüfl içeren bir denetim raporu 1-2 sayfa olup bunu
yazman›z azami 1-2 saatlik bir ifltir. Di¤er idari konularla birlikte rapor ç›karma
süresinin asgari 40 saat oldu¤unu varsayal›m. Demek ki bu flirket için harcanacak denetim zaman› 40 ila 700 saat aras›nda de¤iflecektir. Bir denetim firmas›n›n kendini bu zaman dilimi içine konumland›rmas› ve buna göre ücret
belirlemesi mümkündür. Ancak, kaliteden ödün vermeden makul zaman›n çok
alt›nda bir zamanda denetimin lay›k›yla yap›lmas› ise mümkün de¤ildir. Yeterli
zaman› harcamakla birlikte birim maliyeti düflürmek için gerekli bilgi birikimi
ve tecrübeye sahip olmayan denetim uzmanlar› taraf›ndan yap›lacak bir denetim
çal›flmas› da bundan farkl› de¤ildir.
Kaliteden ödün verilerek yap›lan denetimin yaratt›¤› olumsuz sonuçlar›n etkisi
ise herkesçe malumdur. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada buna iliflkin ac›
örnekler mevcuttur. Dolay›s›yla, pazardan pay kapma veya yüksek kar h›rs›yla
ücretlendirme konusunda yap›lacak bir haks›z rekabet, cezas›n› birçok kiflinin
çekece¤i kamusal bir sorun teflkil etmektedir.

6- SONUÇ VE ÖNER‹LER
Denetimde kalite/fayda/maliyet iliflkisi, yasal düzenlemeler ve ücretlendirme
mekanizmas› dikkate al›nd›¤›nda ve ülkemizdeki uygulamalara bak›ld›¤›nda
afla¤›daki sonuçlara ulaflmak mümkündür:
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• Gerek rekabet, gerekse ba¤›ms›z denetimin bir ihtiyaç de¤il de kanuni bir
zorunluluk gibi alg›lanmas› sonucu denetim ücretlerinde büyük düflüfller söz
konusu olmaktad›r. Belirli bir denetim kalitesinin tutturulmas› denetçinin mesleki yeterlili¤i ile do¤rudan iliflkilidir. Baz› denetim firmalar›n›n maliyetleri
düflürmek için elemanlar›n yetkinli¤i ve e¤itimine gerekli önemi vermedikleri
bilinmektedir. Bu durum, düflük ücretlere ra¤men denetim kalitesinden ödün
vermeyen ba¤›ms›z denetim flirketleri ile denetim maliyetlerini düflürerek denetim kalitesinden ödün verme yolunu seçen ba¤›ms›z denetim flirketleri aras›nda
haks›z rekabete yol açmaktad›r.
• Ba¤›ms›z denetimin kalitesi, denetim ücretini do¤rudan etkilemektedir. Buna
ra¤men, denetimin uluslararas› denetim standartlar›na göre ve gerekli özeni
göstermek suretiyle eksiksiz olarak yap›ld›¤›n›n kontrolü konusunda ilgili yasal
kurumlar›n ba¤›ms›z denetim flirketleri üzerinde yeterli kontrolünün oldu¤unu
söylemek güçtür. Bu konudaki düzenlemeler de yetersizdir. Bundan dolay›, baz›
denetim flirketleri denetim kalitesinden ödün verebilmektedir.
Yukar›daki sonuçlardan da anlafl›laca¤› üzere haks›z rekabet temel olarak denetim firmalar›n›n mesleki standartlara uymamas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Denetlenen flirketlerin oluflturdu¤u maliyet bask›s› ve konunun önemine yeterince e¤ilmeme durumu da bunu tetiklemektedir. Oto kontrol mekanizmalar›n›n
etkin olarak ifllemedi¤i yerde denetim unsurunun daha fazla devreye girmesi
kaç›n›lmaz olmaktad›r. Bu çerçevede, konuya iliflkin önerilerimiz afla¤›da
s›ralanm›flt›r;
• Denetim firmalar› mesleki standartlardan taviz vererek haks›z rekabete
girmemelidir. Meslek onurunu zedeleyecek her türlü uygulamadan kaç›nmak
bütün meslek mensuplar›n›n birincil görevidir.
• Denetlenen flirketler, denetimin ve sonuçlar›n›n önemini hiçbir zaman göz ard›
etmemeli, denetim raporunu kullanan menfaat sahiplerinin ç›karlar›n›n korunmas› yönünde azami özeni göstermelidir. Denetçi seçiminde ücret unsurunu
hiçbir zaman kalitenin önüne geçirmemelidirler. Bunun temini için kurumsal
yönetim ilkeleri uygulamalar›n›n flirketlerde yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda
meslek örgütümüz de azami çabay› göstermelidir.
• Denetim firmalar› ile denetlenen flirketler denetim maliyetlerinin azalt›lmas›
yönünde çaba sarf etmelidir. Ancak, maliyet azaltmas› denetimin kalitesinden
ve uygulama standartlar›ndan taviz vererek de¤il, denetim sürecinde etkinlik ve
verimlili¤i artt›rmak fleklinde olmal›d›r. Denetim firmalar› risk odakl› bir denetim yaklafl›m› ve daha etkin planlama süreci ile bunu gerçeklefltirebilirler.
Denetlenen flirketler ise bunu; kurumsal yönetim uygulamalar›n›
yayg›nlaflt›rmak, iç kontrol sistemini daha etkin hale getirmek, risk yönetim sistemlerini kurmak ve uygulamak, bilgi ve raporlama altyap›lar›n› gelifltirmek,
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iflletmedeki muhasebe (özellikle Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›)
yetkinli¤ini artt›rmak ve denetim ekibine zamanl›ca bilgi ve belge sa¤lamak
suretiyle sa¤layabilir.
• Ba¤›ms›z denetim firmalar›n›n mesleki standartlar› lay›k›yla uygulad›¤›n›
temin etmek için daha etkin denetim mekanizmalar› gelifltirilmelidir. Bu konuda, denetim firmalar›n›n da ba¤›ms›z kurulufllarca periyodik olarak denetlenmesi sa¤lanmal›d›r. Bu konuda, ABD’de 2002 y›l›nda yürürlü¤e giren Sarbanes
– Oxley yasas›nda yer alan Public Company Accounting Oversight Board
(Ba¤›ms›z Denetim Firmalar›n› Gözetim Kurulu) benzeri bir kurum ülkemiz
için de oldukça yararl› olacakt›r. Bu Kurul’un görevleri aras›nda, di¤erlerinin
yan› s›ra, ba¤›ms›z denetim flirketlerinin çal›flmalar›n›n denetlenmesi ve disiplin
soruflturmalar›n›n yap›lmas› yer almaktad›r. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile bütün
flirketlere getirilecek denetim zorunlulu¤u böyle bir kurumun önemini daha da
artt›rmaktad›r.
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