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Sayın konuklar sözlerime başlamadan önce muhasebe denetimi sempozyumunda bulunmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyor ve huzurlarınızda siz saygılı konuklarımıza bu güzel sabrınız için
teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 2. günün bu son panelinde sabrınızı çok zorlamak da istemiyorum. Kısa
bir sunum yapmayı planlıyorum. Öncelikle İSMMMO başkanına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Bildiğiniz gibi ben bu panelde olaya biraz sermaye piyasası açısından bakmak istiyorum ve sermaye piyasalarında denetimin ve dolayısıyla ülke ekonomisinin faydasını anlatmak istiyorum. Yatırım ve tasarımların farklı birimlerce verildiği ekonomilerde tasarımların yatırımlara dönüştürülmesi, diğer bir değişle fon
artırımının gerçekleşmesi ve böylece ekonomik kalkınmanın sağlanması işlevi finansal sistem aracılığıyla
yerine getirilmektedir. Finansal sistem sermaye piyasaları ve para piyasalarından oluşmaktadır. Daha çok
kısa vadeli fonların el değiştirdiği para piyasalarında daha çok dolaylı finansman dediğimiz ve pasif yatırımcının yer aldığı bir piyasa olarak tanımlayabiliriz. Burada kararlar daha çok bir aracı vasıtasıyla ki bu
genel de bankalar tarafından yerine getirilmektedir. Sermaye piyasalarında ise daha çok orta ve uzun
vadeli fon arz ve talep edenlerin buluştuğu bir piyasa sistemi vardır. Para piyasalarındaki dolaylı artırım
burada daha çok doğrudan artırıma yerini bırakır. Diğer bir ifadeyle sermaye piyasasındaki yatırımcılar
piyasada kendilerine sunulan araçları risk yatırım değerlendirmelerine göre satın almak suretiyle fonlarını fon talep eden şirketlere aktarmak zorundadırlar. Dolayısıyla aktif yatırımcı konumundadırlar. Aktif
konumda olmaları yatırım konusunda doğru ve zamanında bilgilendirmelerini gerekli kılmaktadır. Doğru
ve zamanında bilgilendirme ihtiyacı esas itibariyle finansal sistemin diğer ayağını oluşturan para piyasaları için de gerekli ve önemlidir. Bununla birlikte sermaye piyasalarında yatırımcıların arz ettikleri fonları
alan şirketlerle doğrudan ortaklık ve borç ilişkisine girmiş olmaları ve fon arz ederken şirketler tarafından
kendilerine sunulan bilgileri esas almaları doğru ve düşük maliyetli bilgilendirme ihtiyacının sermaye piyasalarındaki önemini daha da artırmaktadır. Dolayısıyla hisse senedi fiyatlarının şirketler tarafından açıklanan finansal verilerle doğrudan ilişkili olduğu sermaye piyasalarında şirketlerin açıkladığı durumları ve
performanslarıyla ilgili finansal bilgiler büyük önem taşımaktadır. Finansal bilgi bir şirketin muhasebe ve
dış raporlama sistemiyle üretilen işletmenin finansal durumu faaliyet ve faaliyet sonuçlarıyla ilgili para ile
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ifade edilen ve bağımsız denetimden geçirilerek ya da geçirilmeksizin yetkililere finansal tablo ve raporlarla yetkililere açıklama niteliğinde olan bilgidir. Finansal bilgiler finansal raporlama sistemi vasıtasıyla
üretilir. Yatırım kararlarının yönlendirilmesinde de bu finansal bilgiler en etkili araçlardır. Bu nedenle yatırım kararlarının etkinliği ve sermaye piyasasının verimliliği bu finansal bilgilerin doğruluk ve güvenirliğine oldukça bağlıdır. Sermaye piyasalarında yapılan düzenlemelerin en temel iki amacının yatırımcıların
korunması ve sermaye piyasalarının güven, açıklılık içinde işlemesi için piyasa kalitesinin artırılması olduğu yaygın olarak kabul görmektedir. Günümüzde sermaye piyasalarında yatırım kararlarının verilmesinde kamuyu aydınlatma yaklaşımı benimsenmektedir. Yukarıda da belirttiğim gibi kamuyu aydınlatma
yaklaşımı yatırımın doğruluğuna ilişkin risk ve getirinin değerlendirilmesini yatırımcının sorumluluğuna
bırakmakta ve düzenleyici otorite denetiminde sermaye piyasaları ilgi gruplarının tam doğru ve zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde de 1992 yılından bu yana konuyla ilgili pek çok alt
düzenleme sermaye kurulu piyasası tarafından yapılmış ve bu konuda bir ilerleme kaydedildiği söylenebilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını verebilmelerinde ihtiyaç duydukları temel finansal bilgi kaynakları periyodik finansal dediğimi tablo ve raporlar bunlar sürekli kamuyu aydınlatmayı oluşturmakta
ikincisi sürekli olmayan ve bazen ortaya çıkan özel durum açıklamaları üçüncüsü ise ilk halka arza ve
daha sonra sermaye artırımlarında ortaya çıkan izaname ve sirkülerdir. Sermaye piyasalarında yatırımcılara sunulan finansal bilginin ihtiyaca uygun, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, güvenilebilir olması gereklidir.
Güvenilir finansal bilgi güvenilir bir piyasa ortamının yaratılmasını doğru yatırım kararları ve kıt kaynakların doğru kullanımını, etkin kullanımını ve etkin işleyen ekonomi piyasasını dolayısıyla sermaye piyasasının gelişmesini sağlar. Yani finansal bilgi özel anlamda bireysel tasarrufların etkin değerlendirilmesini
genel anlamda ise ülke kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımını sağlar. Amaçlara uygun doğru ve tutarlı karar vermek için kararı esas teşkil eden finansal bilgilerinde güvenilir olması gerekmektedir. Verilecek
kararların iktisadi hayatta yatırımların dağılımına etki ettiği düşünüldüğünde tasarrufların yanlış alanlarına yönlendirilmesine ve kaynakların verimli kullanılmasını engelleyerek iktisadi kalkınmanın yavaşlamasının nedeni olacaktır. Bu durum piyasaya sunulan finansal bilgiye kamu malı niteliği kazandırmaktadır. Diğer taraftan her geçen gün kamuyu aydınlatma kapsamında sunulan finansal bilginin doğruluğu ve
güvenilirliğine duyulan önem artmaktadır. Söz konusu bilgilerin kullanıcılarıyla hazırlayıcılarının çıkarlarının farklı olması bu bilgilerin doğruluğunun teyidine düzenleyici otoritenin yapması ve bu otoritelerin söz
konusu finansal tabloların doğruluğu konusunda kamu adına denetim yapması gerektiği hususunu ortaya
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çıkarmaktadır. Ancak düzenleyici otoritelerin personel ve teknik yönden kıtlığı ve finansal piyasaların liberalleşmesiyle birlikte düzenleyici otoritelerin bu görevini tam olarak yerine getirememesi bu nedenle söz
konusu görevi yerine getirecek bir ara mekanizmaya gerek olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun doğal sonucu
olarak da yeni bir alan yani finansal tabloların kamu adına da denetimini yapacak yeni bir müessese yani
bağımsız denetim sektörü ortaya çıkmıştır. Bu açıdan baktığımızda bağımsız denetimin finansal tabloları
bütün yönleriyle yürürlükteki finansal raporlama standartları içerisinde hazırlandığı ve önemli nitelikteki
yanlış yansıtmaların bulunmadığı hususunda yüksek derecede güvence içeren görüş beyan etmesi olarak
tanımlanabilir. Bağımsız denetim finansal bilgilerin güvenirliliğini artırarak finansal bilgilerin oluşturulmasında ve kamuya açıklanmasında şirketlere büyük destek sağlamaktadır. Diğer taraftan finansal raporlama sürecinin geliştirilmesi bakımından yararlı çalışmalarda bulunmaktadır. Farklı amaçlar için denetimin
sektörde taşıdığı önemden dolayı finansal piyasaları düzenleyen tüm yasal düzenlemelerde bağımsız
denetime ilişkin hükümler yer almaktadır. Ülkemizi de farklı amaçlar için oluşturulmuş otoriteler kendi
amaçları doğrultusunda bağımsız denetim düzenlemelerini düzenlemektedirler ve denetimin yapmaktadırlar. Bunlara örnek olarak sermaye piyasaları aralarında SPK’nın, bankacılık sektöründe BDDK’nın, sigortacılık sektöründe hazine müsteşarlığının, enerji piyasası sektöründe EPDK’nın ve maliye bakanlığının bu
konuda değişik standart esasları bulunmaktadır. Yeni kanun tasarısında da tüm anonim ve ltd şirketler için
bağımsız denetim bir zorunluluk olarak ortaya konulmaktadır. Bu noktada aslında tüm anonim ve ltd şirketler için ve dolayısıyla halka açık olmayan anonim şirketler için bağımsız denetim bir maliyet olarak
ortaya çıkmış olsa da oldukça önemli sonuçları beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlisi şirket
ortaklarının ve yöneticilerinin şirket hakkında uluslar arası standartlarda bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Bu şekilde bir bağımsız denetim sonucunda şirketin aksayan yönlerinin giderilmesini sağlamaktadır.
Diğer taraftan halka kapalı olan şirketlerde bağımsız denetim bu şirketlerin sermaye piyasalarına fon
temini için iki önemli aşamanın tamamlanmasına da sebep olmaktadır. Bunlardan birincisi kurumsallaşma,
ikincisi de bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardır. Bir şirket bu iki aşamayı geçmiş ise sermaye
piyasalarından artık fon temini için başka önemli bir aşama bulunmamaktadır. Diğer taraftan sadece sermaye piyasalarından değil finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmiş olan şirketler özellikle yenilenen Pazar kuralları çerçevesinde bankalardan da daha kolay kredi temini elde edebilmektedir. Diğer
taraftan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara sahip şirketler yabancı yatırımlar için de yeterli bir
yatırım referansına sahip oluyorlar. Bu da kendilerine daha sonar bir bağımsız denetim bir yabancı ortak-
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lık yolunun kapısını açmaktadır. Bu bakımdan kurulumuzca da bu tür şirketlerin bağımsız denetiminin gerçekten teşvik edilmeye değer olduğunu ve bu konuda bir takım teşviklerinin verilmesi gerektiği konusunda düşüncelere sahibiz. Sermaye piyasasında bağımsız denetim konusunda uluslar arası standartlarda
denetim yapmak istiyoruz, bu çerçevede bir takım tedbirlerimiz var hepinizin bildiği gibi bunların çok
detayına girmek istemiyorum. Şuanda 95 tane kurum bağımsız denetim yapma yetkisine sahip durumda.
Yıllık finansal tablolar için bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer taraftan ara dönem
finansal tablolar için incelemeye tabi tutulmaktadır. Halka açılan finansal tablolar geçmiş 3 yıl için bağımsız özel denetime tabi tutulmaktadır. Bir de birleşme bölümü gibi özel durumlardaki finansal tablolarda
bağımsız denetime tabi olmaktadır. Rakamsal detaylara girmek istemiyorum ama borsa şirketi 323 tane
görünüyor fakat konsolidasyon zorunluluğu sebebiyle yaklaşık bin 500 tane şirkete yakın miktar bağımsız denetimden geçmekte. Diğer sermaye piyasası kurumları da gerek ara dönemde gerekse yılsonunda
ödenenleriyle bağımsız denetime tabi olmaktadırlar. Burada fonlar ve diğer emeklilik fonları önemli bir
yer teşkil etmektedir. Yani bağımsız eğitim faaliyeti finansal piyasanın işlemesine de önemli olan finansal
bilgilerin güvenilirliğini makul ölçüde teyit eden bir kamu hizmetidir. Bu hizmetin görev ve sorumluluk
bilinci içerisinde layıkıyla yerine getirilmesi sadece mevcut ve potansiyel yatırımcıların korunması için
değil, finansal bilgiler vasıtasıyla işleyen piyasaların etkin çalışması için de bir zorunluluktur. Bunun ön
koşuluysa bağımsız denetçilerin kendilerine yüklenen kamu görevlerini beklentileri karşılayacak şekilde
yerine getirilebilecek şekilde olmasıyla olabileceğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak kaynakların etkili kullanılması, büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için etkin finansal piyasalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Piyasaların etkinleşmesi içinse etkin altyapının yanında güvenilir finansal bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Piyasaların etkinleşmesiyle kaynakların etkin dağılımı sağlanmakta, ekonomik büyüme ve gelişme bu
şekilde sağlanmaktadır. Güvenilir bilgi de bağımsız denetimin taşıdığı önem bağımsız denetimin ekonomideki önemini de göstermektedir. Sözlerime burada son verirken bu sempozyumda emeği geçenlere ve
beni dinleyen sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, saygılarımla.
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