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OTURUM BAfiKANI

(Prof.Dr. Yüksel Koç Yalk›n)
fiimdi bu bölümün tart›flma k›sm›na geçiyoruz.

Saatlerimize bakt›¤›m›zda çok zaman ald› zannetmeyin, çünkü oturuma da geç
bafllad›k. Bu nedenle afla¤› yukar› zaman›nda arkadafllar›m›z sunumlar› tamamlam›fllard›r.
fiimdi, soru tart›flma bölümünde veya tart›flma bölümünde arkadafllar›m›z hangi
konuflmac›ya soru yönelttiklerini ve kendilerinin de kay›tlara geçmesini
sa¤lamak amac›yla da adlar›n› ve hangi odadan olduklar›n› belirtmelerini rica
ediyoruz.
Buyurun efendim, buyurun.

ÜLKÜ SÖNMEZ- Say›n Baflkan, de¤erli konuflmac›lar; bize aktard›¤›n›z bilgiler için önce teflekkür ediyorum. Ben de bu güzel sempozyumu gerçeklefltiren
tüm arkadafllar› ve bildiri sunan herkese memnuniyetimi ve teflekkürlerimi
iletiyorum
Benim sorum Nail Sanl›’ya.

TÜRMOB taraf›ndan TÜDESK’e yapt›r›lan kalite kontrol bilgisinde baz› fleyler
kafama tak›ld›. Bunlardan bir tanesi, TÜDESK, 3’e ay›rm›fl, gördü¤üm
kadar›yla ba¤›ms›z denetim firmalar›n›. ‹ç kontrol sistemleri, kalite kontrol sistemlerini TÜRMOB’un d›fl›nda tutmaya çal›flm›fl. Sizin bak›fl›n›z ne, böyle mi
bak›yorsunuz? Çünkü, sonuç itibar›yla TÜRMOB kendi üyelerinin kalite kontrolünü denetleyecek, orada çal›flanlar da, hepsi serbest muhasebeci mali
müflavir, yeminli mali müflavir. Ben ba¤›ms›z denetim firmas›nda çal›flan, mali
müflavirlerin d›fl›ndakileri de kalite kontrol aç›s›ndan denetlerim, odalar›m da
denetler. Onlar›n da kendi denetimini kendi yaps›n gibi bir mant›k ç›k›yor burada.
Bu TÜRMOB’u o konuda devre d›fl› veya odalar› devre d›fl› b›rakmak gibi
gelmiyor mu; bir onu anlamak istedim.

OTURUM BAfiKANI- Bu arada ad›n›z› soyad›n›z› alabilir miyiz?
ÜLKÜ SÖNMEZ- Ülkü Sönmez, ‹stanbul, yeminli mali müflavir.

‹kinci sorum, 200’e kadar odalarda 3 kifli, 200’den den sonra 5 kifli demifltiniz.
12 bin üyesi olan bir oday› 5 kifliyle nas›l kalite kontrol denetimi yapacaks›n›z?
Bir üçüncü sorum, denetim firmalar›nda aç›k ve net IFAC’›n kalite kontrol ile
ilgili konumunda da aç›k ve net belirtiliyor. Bu konuda uzmanl›k yapacaklar,
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denetim yapacak olanlar kesin olarak denetleme yapmayacaklar, raporlama yapmayacaklar, fiili olarak çal›flmayacaklar, sadece bu ifli yapacaklar diyor. Siz de
odalarda oluflturulacak bu komisyonlarda görev alacak kiflilerin mesle¤i yapmalar›na müsaade edecek misiniz? Yoksa yaln›zca ücretli bu iflte mi çal›flacaklar? Bunun da netleflmesi laz›m. Çünkü, serbest muhasebeci mali müflavir ve
yeminli mali müflavir ruhsat› olmayan kiflilere uzmanl›k alan› vermeyeceksiniz.
‹kinci sorum Say›n fiaban Bey’e. Performans ve faaliyet, denetim olgusunda
biraz kafam kar›flt› ama, do¤rusu ne tart›flal›m.

fiimdi, bizim bildi¤imiz denetim ifllemi gerçekleflmifl, sonuçlanm›fl ifllemler. Biz
buna art›k gerek iç denetimde olsun, gerek d›fl denetimde olsun ifllemler gerçekleflir, denetim yapar, denetim olgular›n› rapor halinde sunar›z. Bunu fiiliyata
geçirmeye çal›fl›yoruz, yani güncellefltirmeye çal›fl›yoruz fiili denetim halini.
Do¤ru olan›n› gerçeklefltirmeye çal›fl›yoruz. Fakat örnek verdiniz geçen toplant›,
sempozyumda da Petkim’in Genel Müdürü çok güzel fleylere de¤iniyordu
hakikaten. Hepimizden de büyük alk›fl ald›.
fiimdi, burada sorgulama bütçenin bafllang›c›nda gibi geldi bana. Çünkü sonuç
olarak genel müdür yönetim kuruluna bütçesini sunar. Bütçede performans›
vard›r, sat›fl› vard›r, de¤erlendirmesi vard›r, yapaca¤› her fley vard›r, harcamalar›
da vard›r. Geride ne vard›r? Yönetim kurulu veya idareceler bütçeyi kabul eder,
genel müdür uygular.
Sonucunda bütçeyi ya gerçeklefltirir, yada gerçeklefltiremez. O zaman
denetçilere gidilir. Bu bütçe performans›n› gerçeklefltirdi mi, gerçeklefltirmedi
mi? diye, biz rapor veririz. Ama burada Pektim Genel Müdürü diyor ki; “Beni
önceden sorgulay›n”

fiimdi denetçi bunu önceden mi sorgulamas› gerekiyor, yani ne kadar sat›fl
yapacaks›n, ne kadar büyüteceksin? Çünkü bir karar veriyor, o karar›da denetçi
de¤erlendirecek, önceden rapor verecek.
Bu konular› biraz bize açarsan›z sevinirim.
Teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Buyurun Rüstem Bey, soru soracaks›n›z; kime?
RÜSTEM RÜSTEMO⁄LU- Teflekkür ediyorum Baflkan›m.

Ben her üç konuflmac›ya teflekkür ediyorum. Keyifle dinledim. Farkl› görüfller
vard›, farkl› aç›lardan ele al›nm›flt›.

Sizleri dinlerken iki arkadafl›m›n konuflmalar›n›n devam› olabilece¤ini
düflündü¤üm ve öncelikle Say›n fiavl›’ya söyleyeceklerim var. Sonra da Say›n
Uzay’a. Rüstem Rüstemo¤lu, Galatasaray Üniversitesi.
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Kalite güvence sisteminin 3 unsuru var; müflteri memnuniyeti, üzerinde durdunuz, uluslararas› spektlere göre üretim veya hizmet veya al›m-sat›m, bahsettiniz. Üçüncüsü de kullan›m uygunlu¤u.

fiimdi, bu spektleri söylediniz, bu spektlere uygun denetim yapacaks›n›z. Kaç
tane firma bulursunuz? Çok az, hepsini uygulayamazs›n›z. O zaman bu sepektlere göre denetim yapman›n kullan›m uygunlu¤u yok. Kalite güvence sisteminde üçüncü baca¤›n› sorgulamak laz›m. Yani hem firma bulmak hem de bu
spektlerde denetimi yapmak oldukça pahal› olabilir.

fiimdi, maliyetçi oldu¤um için buradan hemen kalitesizlik maliyeti ortaya ç›kar
veya kaliteli olman›n maliyeti. Bir denetim düflünün kalitesizli¤in maliyeti,
kaliteli olman›n maliyeti 4 unsurdan olufluyor. Önleme maliyeti, de¤erlendirme
maliyeti, iç baflar›s›zl›k maliyeti, d›fl baflar›s›zl›k maliyeti.
O zaman denetim yaparken ilk ald›¤›n›z genç kardefllerimizi e¤itiyorsunuz,
verdi¤iniz e¤itimler kalitesizli¤i önleme e¤itimleri ve bir maliyet oluflturuyor,
denetimde önleme maliyeti. Kalitesizli¤i önleme maliyeti, henüz denetim
bafllamad›.
Denetim bafll›yor, uluslararas› spektlere göre denetim prosedürlerini uygulatmaya çal›fl›yorsunuz, orada da bir kalitesizlik maliyeti veya kaliteli olma
maliyeti var, uymuyorsun. Arada s›rada test ettiriyorsun yapt›klar›n›, o
arkadafllar veya sizler, test ederken maliyetlere katlan›yorsunuz.

O arada flu, Say›n Güven’in bahsetti¤i bir konu vard›, çok da keyifliydi tebli¤i.
200 saatlik veriyorsunuz, 400 saatte oradan yakan›z› kurtaram›yorsunuz
iflletmeden. O zaman bir ifli bir defa daha yapma veya iflverenin yapmas› gerenleri yapma, iç baflar›s›zl›k maliyeti oluflturuyor. Art›, art›k hizmet bitmifl, denetim bitmifl d›fl baflar›s›zl›k maliyetine geliyoruz. Orada da sizi dava edebiliyorlar veya siz kendinizi imzan›z›n karfl›l›¤›nda sigorta ettiriyorsunuz veya denetim
nokta net veya bir baflka 800’lü hatlar aç›yorsunuz. Bak›n d›fl baflar›s›zl›k
maliyeti.
O halde denetimde kalite güvence sisteminin maliyetleri dedi¤imizde önleme,
de¤erlendirme, iç ve d›fl baflar›s›zl›k maliyetleri fleklinde de yorumlanmas›nda
yarar var.
Burada Say›n Uzay’›n tebli¤ine iliflkin de devam edece¤im.

fiimdi ben maliyet ve yönetim muhasebecisiyim, bir yere mesaj veriyorum.
Sakarya ve Kocaeli Odalar›na. Çünkü önümüzdeki sene y›lbafl›nda onlar da bir
sempozyum yapacaklar. Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Sempozyumu. O
zaman maliyet ve yönetim muhasebecisi gözüyle faaliyet denetimi, güzel bir
konu olabilir, mesaj›m o.
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Devamla size ilave bilgilerim var. Biz maliyet muhasebesi tasar›m› yaparken
iflletmelerde, ne yap›yoruz? ‹fl süreçlerine giriyoruz. Ürün veya hizmet
rotalar›na giriyoruz, ürün reçetelerine giriyoruz maliyet muhasebesi organizasyonu yap›yoruz. Niçin? Bunu maliyet denetimine ba¤l›yorum.

Dikkat edin iflletmenin fonksiyonlar› var; üretim, pazarlama, ithal, lojistik,
muhasebe ve her yöneticinin de fonksiyonu var. Karar verir, kontrol eder, planlama yapar. fiimdi orada faaliyetin ölçümlenmesi söz konusu dediniz. O faaliyet
ölçümlemesinde, faaliyet denetiminde süreç analizleri yönetim muhasebesinde
var. Rotalar, reçeteler. Bütçe planlama anlam›nda da var. Öyle bakt›¤›n›z zaman
o halde bunu sadece faaliyet denetimi, denetim bazl› bir kurum de¤il.
Bu daha önce, y›llar önce ben Bo¤aziçi Üniversitesinde 1977’de ald›m bu dersleri, 30 sene. Amerikal› bunu 30 sene önce biliyordu bence. 60–70 sene önceden
bize anlat›lanlar, o bilgiler maliyet denetçili¤inin iflletmelerde, yönetim
muhasebesi konusu olarak da ele al›nabilece¤ini, bir taraf›n›n da o oldu¤unu ve
öylece denetlenmesi ve performans dökümlemesi gerekti¤ini bize söylüyor.
Çok teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Bunu bir katk› olarak kabul ediyoruz. Bir sorunuz yok
herhalde?
RÜSTEM RÜSTEMO⁄LU- Hay›r.

OTURUM BAfiKANI- Evet, baflka soru var m›? Evet, kime yöneltiyorsunuz
Say›n Kaz›c›?

SAM‹ KAZICI- Sami Kaz›c›, Ankara Yeminli Mali Müflavirler Odas› Baflkan›.

fiimdi, arkadafl›m›z hakikaten çok güzel bir tebli¤ sundu, kendisine çok teflekkür
ediyorum. Di¤er panelist arkadafl›ma da çok teflekkür ediyorum.

Bildi¤iniz üzere, Türk Ticaret Kanunu’nda yeni denetçi türlerine, tan›mlamalar
getirildi; özel ifllem denetçisi, faaliyet denetçisi gibi, hesap denetçisi gibi.
fiimdi bu faaliyet denetiminde Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen, aç›klanan
tasar›da, daha do¤rusu tasar›da getirilmek istenen faaliyet denetçisiyle ayn›
anlamda da anlamak mümkün.

Peki bu denetimi kim yapacak? Yani, e¤er serbest muhasebeci mali müflavirler
veya yeminli mali müflavirler bunu yaparsa, bu meslekle ba¤daflacak m›?
Çünkü, mali müflavirlerin görevi, yaz›lan raporlar› Maliye Bakanl›¤›na sunmakt›r.
Biz o firman›n verimli çal›fl›p çal›flmad›¤›n›, ki sizin vermifl oldu¤unuz çok
güzel bir örnek var. Bizim için önemli olan sonuçlard›r. Bir risk yarat›yor mu?
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Çünkü, biz bunun sonucunda yazd›¤›m›z raporlar› ne yapaca¤›z? Maliye
Bakanl›¤›’na sunuyoruz. Yani gerçekte bizim muhatab›m›z Maliye Bakanl›¤›.

E¤er yeminli mali müflavirler olarak böyle yapacaksak bir de iflin maliye boyutu ortaya ç›kacak. Yani daha fazla zaman harcanacakt›r, daha fazla saat harcanacakt›r.
Teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Evet baflka soru var m›? Sorular›n›z› al›yoruz.

Buyurun.

VOLKAN DEM‹R- Teflekkür ederim Say›n Baflkan. Volkan Demir
Galatasaray Üniversitesi.
Sorum Say›n fiavl›’ya. Teflekkür ederim güzel bir sunum yapt›lar.

Tebli¤inizde benim kalite güvence sisteminin de¤erlendirilmesinden benim
anlad›¤›m, Güney Ba¤›ms›z Denetim’de kalite güvence sistemi nas›l.

fiimdi böyle bakt›¤›n›zda, sizin firman›z ya da benzer firmalar›n baz› karfl›laflt›¤›
fleyleri var, yani avantajlar› var tabii hakl› olarak.

Küçük ve orta ölçekli muhasebe flirketlerinin de baz› s›k›nt›lar› var. Bu s›k›nt›lar
neler? Bir kere denetim maliyetinin artmas›. Bu anlatt›¤›n›z her fleyin Say›n
Hocam da de¤indi, kalite maliyeti anlam›nda ve kalitesizlik maliyeti anlam›nda
denetim maliyetini art›racakt›r.

Denetim hizmetleri ücretlerde de, yani denetim maliyetleri, insan kayna¤›n›n
500 kifliyle, 1000 kifli aras›nda de¤ifliyor. fiimdi bu avantajlarla beraber küçük
ve orta ölçekli muhasebe flirketlerini düflündü¤ünüzde onlar›n üretece¤i
hizmetler, tabii sizin umdu¤unuz kadar genifl kapsaml› kalite güvence standard›na uygun olmayacakt›r

Bunda etik kurallar tart›fl›lmaz. Çünkü etik kurallara herkesin uymas› gerekir.
Etik kurallar›n haricindeki, kalite güvence standartlar›na uymayan, daha
do¤rusu uyamayacak olan küçük ve orta ölçekli muhasebe flirketlerinin hizmetleri sizce kalitesiz olarak m› anlafl›lmal›d›r? Sorum bu.
Teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Evet, baflka soru var m›? Sorular› al›yoruz.

Evet buyurun.

HAL‹L DEM‹R- ‹yi günler. Yeminli mali müflavir Halil Demir.

Biz meslek mensuplar› olarak hizmetleri sundu¤umuzun ötesinde, sundu¤umuz
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hizmetlerin kalitesinin hesab›n› yaparken, bizden hizmet talep edenlerden, ne bu
hizmetin talebi, ne bu hizmetin kalitesi hakk›nda hiçbir geliflme göremiyoruz.

Acaba hedef kitlemiz olan ifl dünyas›n›, bilinçlendirme ve bu hizmetleri iflaret
etmek aç›s›ndan, meslek olarak, oda olarak ve de bu hizmetleri sunan kifliler
olarak biz ne yapabiliriz?
Teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Peki, baflka soru? Buyurun.
‹SMA‹L HAKKI - Sorum Say›n Nail Sanl›’ya.

Önce katk›lar› için tüm konuflmac›lara teflekkür ediyorum. ‹smail Hakk›
SMMMO ‹stanbul. Hem soru, hem yeni bir öneri ve yeni bir aç›l›m getirmek
istiyorum.
Say›n Hocam Rüstem Hac›rüstemo¤lu’nun katk›s›na paralellik sa¤lamak istiyorum. Hoflgörüsüyle kendisini Marmara’dan tan›yorum, yüksek lisanstan.

Say›n Sanl› sunumunun son safhas›nda, kalite güvence sistemiyle ilgili çal›flma
kâ¤›tlar›n›n 5 y›l saklanmas›yla ilgili bir ifadeden bahsetti. E¤er burada fiziki
kâ¤›t bahsediliyorsa gereksiz oldu¤unu düflünüyorum. E¤er çal›flma kâ¤›d›ndan,
dijital ortamdaki veriden bahsediliyorsa baflka. Yap›lan denetimin dördüncü
süreci etkinlik ve etkenlik geldi¤i nokta. Kalite güvence sistemiyle hizmetin
de¤erlendirilmesi söz konusu.
Hizmetin de¤erlendirilmesinde teknolojinin çok k›s›tl› olan bu süreçte de bundan faydalanmak temel esas. Öyleyse çal›flma kâ¤›tlar›n›n 5 y›l saklanmas›n›n
gereksiz oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü fiziki kâ¤›t bast›r›l›yorsa, gereksiz bir
sorumluluk yüklüyor ka¤›d›n saklanmas›. Yok, e¤er dijital ortamda veya
geliflmifl baflka sistemler kast ediliyorsa söyleyecek sözüm yok.
Teflekkür eder, sayg›lar sunar›m.

Son bir cümle de Say›n Sanl›’ya. Çal›flma kâ¤›tlar›n›n saklanmas›yla ilgili baflka
zorunluluklar› üzerine veya 90 y›l›ndaki çal›flma usul ve esaslar›yla ilgili ayn›
format›n baflka yeni aç›l›mlara da uyguland›¤›n› görüyoruz ve bunun bu süreçte
do¤ru olmad›¤›n› düflünüyorum.
Teflekkür eder, tekrar aktard›klar› için, aktar›lanlar için teflekkür eder, sayg›lar
sunuyorum.
OTURUM BAfiKANI- Son cümlenizi bir kez daha tekrarlar m›s›n›z?

‹SMA‹L HAKKI- Çal›flma ka¤›tlar›n›n 5 y›l saklanmas›yla ilgili format›n 90’l›
y›llardaki çal›flma usul ve esaslar›yla ilgili yönetmelikteki düzenlemeden faydalan›larak yine uygulamaya kondu¤unu görüyorum ya da gözlemliyorum
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veyahut öyle düflünüyorum. Teknolojinin çok h›zl› geliflti¤i ve çok yayg›nlaflt›¤›
ve özellikle hizmetin denetlendi¤i, hizmetin denetlendi¤i için de geçmifle yönelik hizmetler tipinin çok yayg›n olmad›¤› yani cari denetimin esas oldu¤u yerde
bu ibarenin do¤ru olmad›¤›n› düflünüyorum.
Katk›lar› için teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Evet buraya gelir misiniz?
HAL‹L DEM‹R- Evet.

fiimdi, konu Ticaret Kanunu olunca benim duyarl›l›klar›m art›yor, ba¤›fllay›n.
Normal d›fl›nda söz ald›m.

OTURUM BAfiKANI- Buyurun.

HAL‹L DEM‹R- Nezaketiniz için teflekkür ediyorum. Evet. Sorumlulu¤um var.

fiimdi de¤erli oda baflkan›m›z Sami Kaz›c› sordular, Ticaret Kanunu’nda
faaliyet denetimi var m›?

fiimdi Ticaret Kanunu, çok de¤erli üstad›m Fatih Dural Bey, Ba¤›ms›z Denetim
Derne¤i Baflkan› olarak da yap›m aflamas›nda izlediler.

Nedir meslek mensuplar›ndan istenen? Bu kanuna göre yap›lacak denetim
nedir? Do¤rusu aç›kças› Ünal Tekinalp hocam›z›n istedi¤i flu de¤ildir.
Görüflümüze göre bu flirketin ifllemleri, genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve
standartlar›na uygundur. Böyle bir rakam istemiyoruz, böyle bir çal›flma da
istemiyoruz.
Peki ne istiyoruz? Bir, muhasebe çantas› bütünüyle denetlenecek. Yani bilânçodan iflte kay›tlara, kay›tlardan belgelere. Dayana¤›n› teflkil eden belgelere. Bir
muhasebe denetimi, bir muhasebe çantas› denetimi yap›lacak. Bir.
‹ki, finansal rapor denetimi yap›lacak. Finansal raporlaman›n UFRS’ye uygun
olup olmad›¤›, UDS’ye göre denetlenecek. ‹ki.

Üç, faaliyet raporu denetlenecek. Nedir faaliyet raporu denetimi? O iflletmenin,
o y›l içerisinde yapt›¤› tüm faaliyetleriyle ilgili olarak, genel kurula sundu¤u
bilgi setinin denetimi. fiimdi o noktada, o noktada ciddi denetimlerimiz oldu
Fatih Üstad›mla beraber,

fiimdi hiç kuflkusuz onu yapal›m, bunu yapal›m, flunu yapal›m. Ama her
birinden sorumluluklar›m›z var. Sonuçta biz, flirketin avukatlar›na faaliyetleriyle
ilgili, flirket faaliyetleriyle ilgili yanl›fl ve yan›lt›c› bilgiler verirsek, sonuçta
genel tazmin hükümlerine göre, bunun sorumlulu¤unu da üstleniriz.
Oysa ba¤›ms›z denetim kuruluflu denetiminden, Kanun’da bahsediliyor. O halde,
o takdirde bunun dedi¤i s›n›rlar› oturtmak durumunday›z.
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Dedik ki biz, faaliyet, yani iflletmelerin içinde bulundu¤u sektörlerin tüm detaylar›n› bilemeyiz. Bu konuda bizden ahkâm kesilmesini, hüküm verilmesini istemeyiz. Bu, hem iflletme ortaklar›na, iflletmeye haks›zl›k olur, hem kamuya olan
güven noktas›nda ciddi bir zaaflar oluflturur. O nedenle bunu bize yüklemeyin.
Tamam, bu ayr› bir faaliyet, bu denetim türüdür ama bunu bize vermeyin. Peki,
ne yapal›m? Faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, denetlenmifl finansal
raporlara uygunlu¤u noktas›nda bir denetim yapal›m.
fiimdi de¤erli arkadafllar, uygulamalar öylesine enteresan konudan ç›k›yor ki.
Gerçekten ortaklar, flirket sahipleri, yöneticileri ortaklar› da manipüle etmek için
onlar› yan›ltmak için bazen denetlenmifl, onaylanm›fl faaliyet raporu sonuçlar›n›
manipüle ederek faaliyet raporlar›na yans›tabiliyorlar.
Bazen de denetlenmifl, onaylanm›fl finansal tablolar› ilan ederken bunu böyle
yap›yorlar. Yani ilan edilen, özellikle bankac›l›k uygulamas›nda ben de yakinen
flahit oldum, ilan edilen finansal tablolarla, onaylanan finansal tablolar aras›nda
fark oldu. Kamuyu manipüle etme, ayd›nlatma ilkesini zaafa u¤ratma, orada bir
sahtecilik.

fiimdi o noktada, BDDK uygulamas›nda söz gelimi böyle bir olayda, ba¤›ms›z
denetime bir görev verildi. Onaylanan finansal raporlarla ilan edilenlerin
aras›nda tutars›zl›k olup olmad›¤›na da bak›lmad›, denildi. Böyle bir fley yap›ld›.
fiimdi bu aç›dan bakt›¤›m›z zaman Ticaret Kanunu’na göre yap›lacak faaliyet
denetimi; onaylanan, denetlenen finansal raporlarla, faaliyet raporunda yer alan
finansal bilgilerin karfl›laflt›r›lmas›ndan ibaret.

Dördüncü istenen denetim. Dördüncü istenen denetim de iflletmelerde risk
odakl› yönetim sisteminin olup olmad›¤›. ‹flte erken teflhis komitelerinin kurulmas›na ihtiyaç duyulup duyulmad›¤› noktas›nda bir denetim.
Bu dört alanda çerçevesi çizilmifl bir denetim söz konusudur. Mali müflavirlik ve
vergi dan›flmanl›¤›, vergi tasdiki, ba¤›ms›zl›k noktas›nda, ba¤›ms›zl›¤› halel
getirici ifller olarak kabul edilmemifltir.

‹flletmelerde ba¤›ms›z denetim yapan meslek mensuplar› ve/veya onlar›n
oluflturduklar› ba¤›ms›z denetim kurulufllar› ayn› zamanda vergi dan›flmanl›¤›,
vergi tahsil ifllemlerini de üstlenebileceklerdir.
Teflekkür ediyorum, sa¤ olun.

OTURUM BAfiKANI- Say›n Y›lmaz Uçak, buyurun.

YILMAZ UÇAK- Y›lmaz Uçak, Yeminli Mali Müflavir.

2004 y›l›ndan bu yana mesleki etik aç›s›ndan ciddi bir geliflme oldu¤u kan›s›yla,
bütün arkadafllar›m›n yapm›fl oldu¤u katk›lara teflekkür ediyorum.
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Bunu söylememden kast›m fludur. 2004 y›l›nda ilk kez, faaliyetin denetimi
konusunda, Bankac›l›k Düzenleme Denetleme Kurulu 2’nci Denetim
Yönetmeli¤ini ç›kard›. 2’nci Denetim Yönetmeli¤i’nde, o gün denetlenecek
olan firmalar bunu etik bulmad›. O y›ldan sonra da bu yönetmeli¤in hükümlerine iliflkin ikinci denetimler yap›lmad›. Bu güne kadar da yap›lmad›.
Acaba o gün mü Kanun etik de¤ildi? Yoksa bugün geldi¤imiz noktada, içinde
bulundu¤umuz durum etik de¤erlerin yükselmesi aç›s›ndan m› önemli.

TÜRMOB’un yapm›fl oldu¤u bu çal›flma, ülke genelinde uygulamaya konulacak
olan denetimin kalite güvencesinin art›r›lmas› konusundaki bu örgütlenmelerin,
örgüt çat›s› alt›nda meslek mensuplar›na örgütlü bir flekilde getirilmesinin
gerçekten övgüyle de¤er bir katk› olarak düflünüyorum.
Teflekkür ederim

OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederim ben de. Oturumu kapatmadan önce bir
iki cümlede ben de bir fley söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Hocalar mikrofonu
ald›¤›nda çok uzat›r ama, çok uzatmadan.

Ben ilk yap›lan sempozyumda flöyle buradan kuflbak›fl› sizlere bakt›¤›m vakit,
nerelere geldi¤imizi gördüm ve sizlerle gerçekten gurur duydum. Hiç bir meslek
mensubunda Türkiye’de, böyle bir geliflme olmam›flt›r benim izledi¤im kadar.
Gerçekten bizim arkadafllar›m›z çok büyük bir aflamadan geçmifller. Bence iyi
bir düzeye geldi. Bu düzey, sadece bizim mesle¤imizi de¤il, meslektafllar›m›z›n
birbirini de ba¤l›yor.

Sizleri kutluyorum, daima böyle beraber ve keyifle, ayn› baflar›y› devam ettirmenizi diliyor ve hatta büyü¤ünüz olarak bunu ö¤ütlüyorum.
Teflekkür ederiz.

SUNUCU- Say›n kat›l›mc›lar, de¤erli konuflmac›lar›m›za teflekkür belgelerini
vermek istiyoruz.

Oturumu Baflkan›m›z Say›n Yüksel Koç Yalk›n’a teflekkür belgesini vermek
üzere Say›n Hüseyin F›rat’› kürsüye davet ediyorum. ‹SMMMO Baflkan
Yard›mc›s›.
De¤erli konuflmac›m›z Say›n fiaban Uzay’a teflekkür belgesini vermek üzere
Say›n Baflkan› kürsüye davet ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Say›n Tuba fiavl›’ya teflekkür belgesini vermek üzere
Say›n Sami Kaz›c›’y› Ankara Yeminli Mali Müflavirler Odas› Baflkan›. Kürsüye
davet ediyorum.

De¤erli konuflmac›m›z Say›n Nail Sanl›’ya teflekkür belgesini vermek üzere
‹SMMMO Denetleme Kurulu Baflkan›n› kürsüye davet ediyorum.
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De¤erli kat›l›mc›lar, hemen bir iki dakika aradan sonra, 3’üncü Genel Oturum’a
bafllayaca¤›z, ‹kinci günün 3’üncü Genel Oturumu. Zamanla yar›fl›yoruz.
Katk›lar›n›za teflekkür ediyorum. Ö¤leden önce yetifltirmemiz gerekiyor. Bir, iki
dakika aradan sonra, 3’üncü Genel Oturum’u hemen bafllatal›m.
Çok teflekkür ediyorum.
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