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3. Salon Paralel Oturum VI - Sorular ve Cevaplar

OTURUM BAfiKANI
(Musa P‹fiK‹N)

OTURUM BAfiKANI - fiimdi sorular ve katk› bölümündeyiz. Süremiz
içerisinde lütfen ad›n›z-soyad›n›z› ve sorunuzu kime sordu¤unuzu belirterek
sorman›z› rica ediyorum. Evet...

‹LHAN GÜVEN- ‹lhan Güven, ‹stanbul.

Çok güzel sunumlard›, çok teflekkür ediyorum. Ben gerçekten merak ediyordum
bu rotasyon meselesini. Tabii flirketlerin rotasyonuyla, denetçilerin rotasyonu
bir kere ay›rmak laz›m. Ama özellikle Hasan Bey’in sunumundan anlafl›lan
denetçinin rotasyonu a¤›rl›ktayd› sunumunda.

Ben yanl›fl not almam›flsam birkaç cümle not ald›m. “Rotasyon hisselerin
de¤erini düflürür” diye bir cümle vard›. “‹lk y›llarda rotasyon olursa, ilk y›llarda
denetimin kalitesi düfler” diye bir notum var. Bir de, “‹lk y›llarda mahkemelerde, istatistiksel sonuçlarda baflar›s›zl›klar elde edildi” diye bir cümle yine
vard›. Bir de; “Zaten elden gidiyor diye denetimin kalitesi düfler” diye birkaç
cümle not alm›flt›m.

Ancak sorum Hasan Bey’e de¤il Fuat Öksüz Bey’e. Çünkü denetimin iki
taraf›nda da bulundu¤u için sorum ona. Denetçilerin deneyiminden yararlanmak
her zaman kaliteyi getirir mi? Geçmifl deneyimlerden yararlanmalar› denetçilerin, her zaman kaliteyi getirir mi?
Teflekkür ediyorum.

HASAN KILIÇ- Öncelikle ben firma rotasyonuna, yani ba¤›ms›z denetim firmas› rotasyonuna karfl› ç›kt›m. Firma içerisindeki sorumlu ortak bafl denetçi
rotasyonuna karfl› ç›kmad›m. Zaten savundu¤um fley bu. Bunun yararl›
oldu¤una inan›yorum.
Sadece firma rotasyonu yok. Ba¤›ms›z denetim flirketinde denetimi yapan
sorumlu ortak bafl denetçinin rotasyonu var.

Elbette ki savunmuyorum. Denetim firmas›n›n rotasyonu hiç de yararl› bir fley
de¤ildir, do¤ru bir fley de¤ildir. Tart›flmalar›n gündeme gelmesi ve odaklanmas›
gereken yer firman›n rotasyonu de¤ildir. Mesle¤in etik ilkelerinin ve mesle¤in
do¤ru icra edilmesidir. Bunun rotasyonla pek ilgisi yoktur.
Bir de kulland›¤›n›z kelime ili ilgili bir fley söyleyece¤im. Samimiyet de¤il, iyi
iliflki içerisinde olmas› ve de bilgi paylafl›m›na izin verecek iliflki içerisinde
olmas› dedim. Samimiyet baflka bir fleydir, ifl iliflkisi baflka bir fleydir.
Teflekkür ederim.
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‹stanbul smmmo

OSMAN D‹NÇBAfi- Ben de öncelikle rotasyona iliflkin bir fley söylemek istiyorum. Rotasyona ben flahsen karfl›y›m. Ama bunu belirtmek istemiyorum. Fakat
e¤er rotasyon zorunlulu¤u varsa buna uymak zorunday›z. Yani kanuni olarak
uymak zorunday›z. Fikrimi soruyorsan›z son derece bariz bir fley.
Sadece flunu saptamak istiyorum flu anda Türkiye’de iki y›l önce sadece iki
flirket bankalarda denetim yap›yordu flu anda benim bildi¤im 7 flirket denetim
yap›yor. Rotasyon yürürlükteyken, daha do¤rusu o 4 y›ll›k rotasyon olay› yürürlükteyken biz denetimi b›rakt›k. Karfl› olmam›za ra¤men b›rakt›k.

Onun d›fl›nda ben de kat›l›yorum Hasan Bey’e. Rotasyon bence mesle¤e uygun
bir fley de¤il. fiöyle söyleyeyim kalite standard› diyorsunuz. Zaten rotasyon
olmas›n kalite yoksa müflteri sizi b›rak›r, yani müflteri sizi istemiyorsa gidersiniz.

Tekelleflme niye rahats›z etti? Evet rahats›z ediyor çünkü flöyle. fiöyle bir fley
yok bunun alt›n› çizmek istiyorum. fiu anda bizde de, bizde derken daha aç›k
konuflay›m, 4 tane büyük ba¤›ms›z denetim flirketinin hepimizin en büyük, en
büyük endiflesi bu say›n›n 3’e inmesi. Bundan kast etti¤im denetim falan de¤il,
rakibin gitmesi. Yani iki flirketle üç flirketle bu ifl dünyada yürümez. Ben o yüzden çok samimi söylüyorum bir rakibimizin daha gitmesi bizim en son
istedi¤imiz fleydir bunu lütfen bilin. Tekelleflme onu düflünüyorum.

SUNUCU- Say›n konuklar, de¤erli konuflmac›lar›m›za teflekkür belgelerini vermek istiyoruz. Birkaç dakikan›z› alaca¤›m.

Oturum Baflkan›m›z Say›n Musa Piflkin’e teflekkür belgesini vermek üzere
fierafettin Kurt. Tekirda¤ SMMM Oda Baflkan›, kürsüye davet ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Say›n Hüseyin F›rat’a teflekkür belgesini vermek üzere
Say›n Yard›mc› Doçent Doktor Volkan Demir’i kürsüye davet ediyorum.
De¤erli konuflmac›m›z Say›n Fuat Öksüz’e teflekkür belgesini vermek üzere
Say›n Erol Demirel, TESMER ‹stanbul fiubesi Baflkan Yard›mc›s›, kürsüye
davet ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Say›n Osman Dinçbafl’a teflekkür belgesini vermek üzere
Say›n Burhan Üstünkol, K›rklareli SMMM Oda Baflkan›’n› kürsüye davet ediyorum. Teflekkür ederiz.
De¤erli konuflmac›m›z Say›n Hasan K›l›ç’a teflekkür belgesini vermek üzere
Say›n Kaz›m Mermer, ‹SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi’ni kürsüye davet ediyorum. Teflekkür ederim.
De¤erli kat›l›mc›lar, sempozyum birinci gün çal›flmalar›m›z› tamamlam›fl bulunmaktay›z. Sempozyumun ikinci gününde buluflmak dile¤iyle, teflekkür ederim.
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