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Sayın Başkan teşekkür ederim. Ben de adet olduğu üzere değil içtenlikle İstanbul odasına ve değerli başkanına, yönetimine, organizasyonu yapan çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu sempozyumların önemini ve değerini biz de yaptığımız için iyi biliyorum. Ve burada konunun değerinin de çok iyi anlaşıldığını bu kalabalık bir kez daha gösteriyor ve bu beni mutlu yapıyor. Çünkü mesleğimiz ancak bu şekilde gelişebilecek. Birlikte bu sempozyumları paylaştıkça güçlenecek. O bakımdan tekrarını diliyor, tekrar kendim
ve katılımcılar adına teşekkür ediyorum.
Konu başlığı Ülke ekonomisinde denetimin yeri, ama bu yeri belirlemek pek kolay değil. Ben öncelikle şunu söyleyeyim, ben hem nasıl bir ilişki olduğunu vurgulamaya çalışacağım, hem de bu ilişkiyi saptamaya çalışırken bir yandan da şimdiye kadar bu 2 günlük çalışmamıza da konu içinde yer vermeye çalışacağım. Çünkü bu paneller bir değerleme anlamına da geliyor, yani 2 gündür ne yaptık ne ettik gibi bir
sonuç bildirgesi bile buradan çıkabilir. Öncelikle şöyle tartışmalı bir noktadan başlamak istiyorum, bu tartışmalı noktayı tartışmakta bir yarar olabilir diye düşünüyorum, denetimin ülke ekonomisi açısından bağlantısı mutlaka var ama denetim ülke ekonomisi iyi olsun diye yapılmaz. Yani denetim yapalım da ülke
ekonomisi iyi olsun gibi bir anlayış bana doğru gelmiyor. Biz başka bir şey yapıyoruz. Tabi ki yaptığımız
işin sonuçları ülke ekonomisi açısından önemlidir ve yansımaları olacaktır ama asıl olarak biz kamuyu
aydınlatıyoruz. Bizim görevimiz bu. Bu görevin sonunda buradan çıkan sonuçları ekonomiyi düzeltmek
durumunda olan hükümetler yaparlar ve yapmazlar. Ama dediğim gibi bizim en önemli görevimiz kamuyu aydınlatmaktır. Bunu şunun için söylüyorum bakış açımızı denetimciye doğru çevirmek zorundayız. Bir
dönem hala da yer yer muhasebe bilgi sisteminin amacı vergi toplamaktır gibi bir anlayış vardı. Şükürler
olsun bundan büyük ölçüde kurtulduk. O zaman konuya şöyle bakmak gerek: Denetim ne yapıyor, yani
ülke ekonomisi açısından ne tür sonuçları olabilir ve ekonomi için neden önemlidir diye sormak gerek.
Hemen toparlayalım. Bildiğiniz gibi denetim finansal tablolar üzerinde bir çalışma yapar, bunun ötesinde
uygunluk ve faaliyet denetimi yapar. Yani etkinlik ve denetimle ilgili faaliyetler gerçekleştirir. Burada
yapılan şey bu yapılanların bilgi kullanıcılarına bir şekilde iletilmesidir. Bu bilgiler o kadar önemlidir ki
bilgi kullanıcılar bu bilgiye göre karar alma davranışlarını düzenlerler. Bu bakımdan da zaman zaman
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burada ya da yayınlarımızda önemlilik kavramını tartışıyoruz. Önemlilik kavramıyla tüm finansal kalemleri hatta tek tek göz önünde tutarak bu kalemin önemi nedir ve karar alıcıyı ne şekilde etkiler diyerek
önemlilik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sonuca göre zaten denetçi diyecektir ki, sen bu sonuca göre
yatırım yapabilirsin, kredi alabilirsin, faaliyetlerini şu şekilde sürdürecek olabilirsin. Ve bunun dolaylı bir
etkisi elbette ki olacaktır. Artık çok farklı bir dünyada yaşıyoruz ve bu yaşadığımız dünya bizim farklılıklarına tanıklık edebileceğimiz bir dünya. Hiç de kuşakları içine alan bir dünya yok. Küresellik olgusunda
bahsediyorum, bu küresel dünyayı ilginç bir şekilde başından başlayarak yaşamaya devam ediyoruz. Çok
farklı ve renkli bir dünya da yaşıyoruz. 3G’ler High defination TVler, son model arabalar, moda, medya
birçok şeyi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Ve her gün çıkan yeni bir teknoloji karşısında şaşkınlık
yaşıyoruz. Bir yandan da açlık, yoksulluk da diz boyu. Abartısız yüz milyonlarca insan açlık ve sefaletle
uğraşıyor. Yani küreselleşme bir takım nimetler sunmakla birlikte ne yazık ki bu nimetleri herkes eşit ve
adil bir biçimde paylaşmıyor. Şimdi böyle bir dünyada birçok kesimin çok etkilendiği bir dünyada büyüklükler üzerinde biraz kalmak istiyorum. Yani bu dünya nasıl bir dünya, arkadaşlar 82 bin uluslar arası şirket dünya da faaliyet gösteriyor. Ve bunların 810 bin bağlı yabancı şirketi var. Yani öyle bir dünya düşünün ki 810 bin nokta dünyaya yayılmış ve bu noktalar birbirleriyle çok farklı şekilde ilişkili bir ağ oluşturmuş şekilde, Nasıl bir ağ: Fon akımları, meta hareketleri ve tabi iletişim olmak üzere dünyayı çevrelemiş durumda. 7 trilyon bir sıcak para dünyayı dolaşır durumda. Oradan giriyor öbür taraftan çıkıyor.
Oradan birileri bu paradan pay kapmaya çalışıyor. Dünyanın küresel varlıklarının kompozisyonu da çok
ilginç. Hisse senetlerinden oluşan kamu ve özel sektör borçlanma senetlerinden, banka mevduatlarından
oluşan 200 trilyon dolarlık bir yapıdan söz ediyorum. Baktığımızda Unktad’ın verilerine göre uluslar arası
doğrudan yatırımların miktarı 1. 7 trilyon dolar civarında. Çok önemli bir rakam ve herkes bu yatırımlardan pay kapmaya çalışıyor. Türkiye 2007 yılında uluslar arası doğrudan yatırımlardan 22 milyon dolarlık
bir pay almış, 2008’de bu krize karşın 18.2 milyon dolar almış. Ve Türkiye bunu 152 ülkeden alıyor.
Türkiye başka ülkelere de 2.6 milyon dolar uluslar arası doğrudan yatırım yapıyor. Böyle bir yapıyı düşünelim, kafamızda canlandıralım diye bu bilgileri paylaşıyorum. Bunlar belli başlı veriler çok daha farklı
verilerden söz edilebilir. İlginç gelecek bir başka veri de Türkiye de Temmuz sonu itibariyle 22 bin 616 çok
uluslu şirket var. Ve tabi ki bu yatırımlardan Dünyada herkes pay alabilir durumda. Yani bir şekilde en
küçük yatırımcıya kadar birçok kişinin kurumun bu yatırımlardan bir şekilde bir pay alabilme durumu var
ama bu ne şekilde mümkün bunu bilemiyoruz. Peki, bunu kim mümkün kılacak? Asıl soru burada ortaya
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çıkıyor. Böyle bir yapı herkesin pay alması gibi bir durumu, sermayenin hareketlerini, gösteriyor ama bir
yandan da çok kırılgan bir yapı var. Bu kırılgan yapı da zaman zaman kendisini krizler olarak gösteriyor
ve bir kelebek etkisi gibi ya da bir domino etkisi gibi dünyanın bir tarafındaki bir finansal hareket çok kısa
bir sürede hepimizi hem de çok derinden belki de acı bir şekilde etkileyebiliyor. İşte yaşadığımız gibi.
Zaman zaman krizler Meksika da olduğu gibi kendi içine çöküyor belki çok fazla etkisi olmayabiliyor ama
bazen de hepimiz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İşte hepimiz bu sempozyumun başından beri kriz konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Bu Lemon Brothers’ın iflas açıklamasıyla başlayan bir süreç değil tabi
arkadaşlarım buna biraz önce değindiler, Çok daha önceden başlamış bir şeyler bu noktaya geldi. Böyle
bir zamanda sermaye piyasasındaki yatırımcıların en önemli desteği bilgi. Bu bilgiyi tanımlayacak olursak
belki birkaç nitelik unsuru katabiliriz. Diyebiliriz ki bu bilgi doğru olmalı, bu bilgi tam olmalı, tutarlı olmalı, çelişkileri olmamalı, belki de en önemlisi güvenilir olmalı ve bu bilgi zamanında elde edilmeli.
Arkadaşlar bu şu demek: bu bilgi denetlenmiş olmalı. Burada çok kritik bir iş yaptığını denetimin bir kez
daha görüyoruz. Bunu sağlayacak olan çok iyi bir bilgi sistemi ve bağımsız denetim. Görevimiz bu ve mesleğimiz gerçekten son derece önemli. Evet ben bu etkiyi, ülke ekonomisine dolaylı yönden olan bu etkiyi
belirtmiştim ve bunu iki ana ayrımda ele alıyorum: öznel etkisi ve nesnel etkisi. Yani denetim yaptığınız
zaman bu ekonomiye bu iki biçimde yansıyacaktır. Nesnel olarak şunu kastediyorum biz işletme denetimini mikro bazda yapıyoruz ve böylelikle, biz işletmenin iç kontrol yapısını güçlendirerek en uygun maliyetlerin doğru saptanmasını sağlayarak, etkinliğin ve performansın doğru artışını sağlayarak işletmelerin
kar amaçlarına hizmet etmiş oluyoruz ve işletmelerin aktif yapılarını güçlendirmiş oluyoruz.
Vergilendirme bu karlar üzerinden alınıyor. Toplamda mikro etkilerin toplamda etkisi ülke ekonomisiyle bu bakımdan çok ilgili doğru bilgiyle etkin bir planlama yapmak mümkün kamu harcamalarında ve
gelirlerinde kredi politikalarında teşviklerde ekonomik politikaların gerçekçi bir biçimde saptanmasında
hepsinde bu bilgi gerekli. Finansal sistemlerin gelişmesi ancak denetlenebilirlikleriyle olanaklı ve bu denetlenebilirlik finansal sistemlerinde aynı zamanda gelişmişliği anlamına geliyor. Mesleğimizin istihdam
yaratması bir yazılım pazarı bunlarda ekonomik etkiler olarak görülebilir. 25 milyar dolarlık dünyada
iyarpi pazarı sadece bir örnek ikinci ayrım öznel ayrım aslında bunu nesnel yapıdan ayrı tutmuyoruz tutmamız mümkün değil. Öznel ayrımda algılamalardan ve psikolojik etkilerden bahsediyorum ve bunu 3e
ayırıyorum. Bunlardan bir tanesi güven unsuru 2.si caydırıcılık 3.sü de çok önemli gördüğüm bir nokta risk
öğesi güvenilirlik olarak kamunun aydınlatılması denetçinin bağımsızlığı denetçinin dürüstlüğü etik değer-
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ler saydamlık şeffaflık gibi unsuru saymak mümkün denetçinin bağımsızlığının çok temel olduğunu vurgulamak isterim. Bağımsızlıklarla ilgili birçok çalışmada zaten bu nedenle yapılıyor. Caydırıcılıkla ilgili olarak sabahleyin de arkadaşlarım değindiler. Akfenin raporuna atfen bazı şeyleri söylemek mümkün olabiliyor. Amerika da şirketlerin mesleki yolsuzluklar hileler nedeniyle yıllık kaybı dokuz yüz doksan dört milyar dolar bu inanılmaz bir nokta 2008 sonu için bu varlıkların kayba uğratılması ücret ve finansal tablolarla gerçekleşiyor. Bu kuruluş 125 ülkede 45 bin üyeyle yaşıyor. Türkiye de böyle bir saptama yapamıyoruz. Ben bilmiyorum Türkiye de böyle bir rakam var mı, varsa ne kadar ama IMF’de dünya bankası da
yolsuzluklarla mücadele edin deyip duruyorlar her nedense. Burada son bir nokta risk noktası şu riskten
bahsediyorum işletme riskinden veya işletme sermayesi riskinden söz etmiyorum denetçinin riskinden söz
ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak bir çok şey iç kontrolle ilgili söylendi ama asıl risk veya yapısal risk
veya kontrol riskinin üzerinde duruldu ama denetçiye söylenen bir şey benim çok dikkatimi çekiyor.
Denetçiye deniliyor ki sen kendin bizzat denetim yaparken yetersiz kalabilirsin veya zaman baskısı gibi
birçok nedenlerle denetimini gerektiği gibi yapamayabilirsin. Yani sen kendinde bir risk unsurusun bunun
için kendini bir risk unsuru olarak işin içine hesaba kat teknik deyimi ile beta ve alfa riskleri öngör bu riskleri öngörürsen o zaman çok iyi sonuç alırsın burada bir teknikten bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim
bunun arkasında yatan felsefedir. Bu felsefeyi içselleştirilmiş bir bağımsız denetim inanılmaz bir mesafe
alacaktır. Bu söylediğim noktada öznel ve nesnel alanların gerçekleştirebilirliği ve bağımsız denetimin
yerine getirilmesi birkaç noktaya bağlı 1.si mesleğimizde küreselleşiyor. Yabancı sunuş yapan meslektaşlarımızda vardı. Son derece uygulama açısından meslektaş arkadaşlarımla akademisyen arkadaşlarımla
gurur duydum gayet güzel hepsi artık uluslar arası bir kimlik kazanmış durumdayız. Denetim standartlarının sürekli gözden geçirilmesi ve dünyayla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Dünya standartları bağlamında bizimde kendi standartlarımızı oluşturmamız oluşturmaya devam etmemiz ve bunlar üzerinden
önemseyerek gitmemiz gerekiyor. Ekonominin kayıt altına alınması gerekiyor. Türk Ticaret Kanunun
gerektiği gibi yasalaşması gerekiyor. Üniversitelerimizin sermaye piyasası kurumunun TMSF’nin çalışmaları ve güven vermeleri gerekiyor. Yargı bağımsızlığı gerekiyor. Ve bütün bunların yapılabilmesi için bilimin öncülüğüne inanan uygar bir ortamın oluşması gerekiyor.
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