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MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN
TÜRK‹YE DENET‹M STANDARTLARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Meslek mensuplar› aç›s›ndan “Türkiye Denetim Standartlar›”n›n de¤erlendirilmesini, mali müflavirlik ve muhasebecilik mesle¤inde yaflanan güçlükler, yap›lan mücadeleler ve ortaya ç›kan f›rsatlar› düflünme ve de¤erlendirme anlay›fl›yla birlikte yapman›n yararl› olaca¤› görüflündeyim. Dünya çap›nda bir meslek
olan muhasebecilik ve denetçilik mesle¤inin mensuplar› olarak nerede durup ve
nereye gidece¤imizi aç›k olarak bilmeli, flu anki durumumuzu iyi anlamal› ve
analiz etmeliyiz. Böylece, do¤ru anlay›fl ve uygun gereçlerle gelecekle yüzleflme flans›n› elde edebilelim. Dünyan›n içinde bulundu¤u konjonktür muhasebeci
ve denetçilerin tüm enerjilerini, yeteneklerini ve kaynaklar›n› harekete geçirmeyi zorunlu k›lmaktad›r. Toplumlar›n ekonomik ve sosyal yönden karfl›laflt›¤›
zorluklara muhasebeci ve denetçilerin verece¤i yan›tlar mesle¤in devaml›l›¤›n›
ve de¤erini art›racakt›r. Hem kamu ve hem de özel sektörde güvenilir ve fleffaf
bilgi sa¤lamada önemli bir rol oynayan muhasebecilik ve denetçilik mesle¤i, bütünleyici bir anlay›flla kamunun yarar›n› koruyarak ekonomik faaliyetlere her seviyede katk› sunmaya devam edecektir. Hedeflerin ve amaçlar›n iyi tan›mland›¤› ve toplumun meslek mensuplar›ndan beklentilerinin iyi anlafl›ld›¤› görüfllere
gereksinim vard›r.
Meslek mensuplar›, mesleki rollerini üstlenmeden önce, etkili ve uygun e¤itim
çal›flmas›na sahip olmay›, mesleki kariyerlerinde sürekli e¤itimin sa¤lanmas›n›
ve yüksek kalitede faaliyetlerini sürdürebilmeyi hedef edinmektedirler. Muhasebecilik ve denetçilik mesle¤i, daha iyi gelecek kurmak için yeni alanlara yönelmeli, hizmetlerin sunumunda ve yerine getirilmesinde daha etkili yollar tespit
etmeli ve tasarlamal›, pazar›n de¤iflen isteklerine yan›t veren yeni hizmetler
üretmeli ve h›zla de¤iflen yeni teknolojik çevreye uygun hizmetler sa¤lamaya
haz›rl›kl› olmal›d›r. Tüm dünyada ekonomik özgürlük ve zenginli¤in oluflmas›
için, dürüstlük, fleffafl›k ve uzmanl›k gibi de¤erlerin kullan›lmas›nda ›srarc›
olunmal›d›r.
Bu genel de¤erlendirmeden sonra, “Türkiye Denetim Standartlar›”n›n meslek
mensuplar› aç›s›ndan de¤erlendirilmesinde, denetim standartlar›n›n denetim
mesle¤inin düzenlenmesinde önemli bir faktör oldu¤unu görüyoruz. Kamu yarar›na daha kaliteli bir ifl sergilenmesinde, kamunun ilgisiyle belirlenmifl yüksek
kalitedeki standartlar›n olmas› denetçiler aç›s›ndan vazgeçilemez bir unsur olarak ortaya ç›kmaktad›r. Denetçilerin bafll›ca görevi de, nerede çal›fl›rlarsa çal›fls›nlar kamu yarar›na hizmet etmeyi hedef edinme olmal›d›r. Uzman denetçinin
kaliteli denetim standartlar›n›n uygulanmas›ndaki mesleki baflar›s›, toplumda
güven yaratacak ve sayg› uyand›racak görüfllere temel oluflturacakt›r. Bu bak›mdan, uygulamaya konulan denetim standartlar›n›n yüksek kalitesinden emin ol389
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mak, küresel uyumlaflman›n bir ön koflulu olarak büyük önem tafl›maktad›r. Türkiye Denetim Standartlar›’n›n aç›k, anlafl›labilir ve dünya genelinde uygulanabilir olma kapasitesini tafl›mas› etkinli¤i art›racakt›r. Yüksek kalitede denetim
standartlar›n›n oluflturulmas› ve denetçinin geliflimi, aç›kl›k ve uyumlaflma konular›ndaki birlikteli¤in baflar›s› ile do¤ru orant›l›d›r. Karfl›l›kl› onay ve güven
ortam›n›n yarat›lmas› gerekmektedir.
Standartlar›n haz›rlanmas›nda “Bir ölçü hepsine uyar” çözümü yoktur. “Hangi
seçenek en iyisidir” sorusunun yan›t› önemlidir. Denetçiler aç›s›ndan kavram
kargaflas›na neden olmamak, zamandan kazanmak ve maliyetleri düflürmek
için, Türkiye Denetim Standartlar›’n›n, Türkiye Muhasebe Standartlar›’nda oldu¤u gibi yetkili bir tek kurum taraf›ndan sunulmas›nda yarar vard›r. Denetçilerin beklentileri de bu do¤rultudad›r. Dünyadaki uygulamalara bakt›¤›m›zda,
ulusal denetim standartlar›n›n meslek örgütleri ya da meslek örgütleri taraf›ndan
oluflturulan kurullar taraf›ndan yay›nland›¤›n› görüyoruz. Türkiye’de de muhasebecilik ve denetim mesle¤inin yasal temsilcisi konumunda olan TÜRMOB taraf›ndan yay›nlanmas› ve uygulanmas› gerekiyor. TÜRMOB taraf›ndan bu
amaçla oluflturulan ve devredilmifl yetkilere sahip Türkiye Denetim Standartlar›
Kurulu (TÜDESK) taraf›ndan bu görev yerine getirilmektedir. Uluslararas› Denetim Standartlar›’na tam anlam›yla dayal› Türkiye Denetim Standartlar›’n›n
uygulamaya konulmas› ba¤›ms›z denetim alan›nda beklenen uyumu sa¤layacakt›r. TÜDESK taraf›ndan bu amaçla haz›rlanan Uluslararas› Denetim Standartlar› önümüzdeki günlerde Türkiye Denetim Standartlar› olarak yay›nlanacakt›r.
Baz› kurum ve kurulufllar taraf›ndan zaman zaman TÜRMOB’un bu konuda yetkisinin olmad›¤› belirtilmektedir. TÜRMOB’un bu konuda yetkili oldu¤u, gerek
3568 say›l› yasa ve gerekse bu yasaya ba¤l› olarak yay›nlanan yönetmeliklerde
düzenlenmifltir. Elbette, Sermaye Piyasas› Kurulu ve Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurulu gibi kurullarda kendi özel uygulamalar› ile ilgili konularda
Türkiye Denetim Standartlar›’ndan ek standart talep edebilmelidirler.
Denetim mesle¤inin düzenlenmesine iliflkin kurallar›n meslek kurulufllar›n›n
kendisi taraf›ndan belirlenmesine iliflkin tercih, istenen ifllevlerin daha verimli
bir flekilde yerine getirilmesini sa¤layacakt›r. Ancak, ilgili kurum ve kurulufllarla birlikte çal›flmal›, ortak kararlar al›nmal› ve karfl›l›kl› güven sözleflmesi yarat›lmal›d›r. Denetçilerin TÜRMOB’dan ruhsat alan meslek mensuplar›ndan oluflmas›, denetim faaliyetlerinde yap›lan mesleki kusur nedeniyle TÜRMOB Disiplin Kurulu taraf›ndan meslekten ihraç boyutuna kadar cezaland›r›lmalar› yetkisi
sadece TÜRMOB’da vard›r. SPK ve BDDK gibi kurullar›n böyle bir yetkisi olmay›p, denetim yetkisini iptal edebilmektedirler ve bunun yan›nda denetçinin
cezaland›r›lmas› gerekti¤ini TÜRMOB’dan talep etmektedirler.
Denetimde ba¤›ms›zl›¤›n, mesle¤in kendi kendini yönetmesiyle sa¤lanabilece¤i
gerçe¤inden hareket ederek, denetim iflinin bilimsel yan› olan teknik bir ifl oldu390
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¤unu unutmadan mesle¤in kurallar›n› yerine getirmek, ba¤›ms›z denetimde istenilen baflar›y› sa¤layacakt›r. Denetim standartlar›n›n , hedefleri, yükümlülükleri
ve uygulama materyallerinin Uluslararas› Denetim Standartlar› ile yeknesakl›¤›
denetçilerin beklentileri içindedir. Unutulmamas› gerekir ki, ba¤›ms›z denetim
sonuçta insan kayna¤›na dayanmaktad›r.
Sonuç olarak, tüm denetçi ve muhasebecilerin, uluslararas› meslek ahlak kurallar› olan, dürüstlük ve tarafs›zl›k, mesleki yeterlilik, gizlilik, ba¤›ms›zl›k, mesleki faaliyetle ba¤daflmayan uygulamalar, ücret ve komisyon. reklam ve tan›t›m
ve di¤er meslek mensuplar› ile iliflkiler konusunda hiçbir ödün vermeden mesle¤ini yapmas›, muhasebe ve denetim mesle¤inin dünya çap›nda güçlenmesine
büyük katk› sa¤layacakt›r.
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