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Ben en son konuşmamın doğru olacağını düşünmüştüm ki iyi ki öyle yapmışım. Katılımcılara ve sempozyumu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum ama bazı yüzlerin düşmekte olduğunu görüyorum o yüzden ben sunum yapmayacağım. Ben konuya biraz daha değişik bakacağım çünkü ben bağımsız denetimden para kazanan bir insanım. Ben 25 yıldır bu meslekteyim ve burada epey meslektaşım da var. Bizlerin
bu mesleği yaşarken edindiği geri dönümlerden mesleğin Türkiye’de nasıl göründüğünü irdelemek istiyorum bir iki noktadan. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum bağımsız denetim ne değildir: sıkılmazsanız
ben daha gençken başımdan geçen bir şeyi anlatmak istiyorum. Bir nedenden ötürü Konya’dan Antalya’ya
otobüsle gitmek durumundaydım. O yolculukta ördekçi tabirini öğrendim. Yolda kimi görse alan otobüse
ördekçi deniyormuş. Otobüste tek takım elbiseli olan bendim. Bu olay 1990’ların başında olmuştu ve ben
şuna dikkat ettim, otobüste muavin binen yolculara bilet kesmiyordu. Muavini çağırıp sordum, niye bilet
kesmiyorsunuz diye. Sana ne dedi. Ben bağımsız denetçiyim dedim muavine ve İSMMMO kartını gösterdim. Muavin koşa koşa şoföre gitti ve bir şeyler konuştular. Sonra yanıma gelerek büyük hata ettiğini söyledi ve özür diledi. Ve çocuk en baştan başlayarak otobüse bilet kesmeye başladı. Otobüste bir toparlanma başladı, sohbet kesildi, ben tuhaf bir şekilde durumdan hoşnut oldum açıkçası. Biraz sonra arkamdan
bir köylü beyefendi çok saygılı bir şekilde omzuma dokundu ve benim ziraat bankasında bir kredim vardı
dedi, orada bir sıkıntı var dedi ve bana bir kâğıt gösterdi. Bir şeyler sordu ve ben cevap verdim kendime
göre. Onun arkasından otobüsteki 40 kişi tek tek bana gelerek işte zirai kredi borçları, vergiden ötürü
sıkıntılar ve bir buçuk saat boyunca unutamayacağım bir şey yaşadım. Hatta muavin bana acıdı ve beni
kabul yeri gibi olan arkadaki altı kişilik koltuğa aldı. Çay molasında şoför gelip vergiden ötürü derdini
anlattı. Şimdi bu ufak örnekten yola çıkarak şunu söylemek istiyorum bağımsız denetçi polis demek değildir. Hiçbir şekilde bir işletmeye iyi veya kötü diyebilecek bir konumda değildir. Bana göre dilimizde bazı
kelimeler biraz montaj duruyor. Mesela sürpriz kelimesinin tam Türkçe karşılığı yok bence çünkü biz her
şeye her an hazır bir milletiz. Ama hesap verilebilirlik kelimesi negatif bir şey gibi geliyor ama batı dillerinde şeffaf olmanın açıklanması demektir. Türkiye’de denetim dediğimizde olumsuz kötü bir ciddiyet işin
içine giriyor. Bence bu çok yanlış. O yüzden bağımsız denetimin hala batıda olduğu gibi algılanmadığını
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düşünüyorum. Belki bu değişiyor ama belki yeterince hızlı değişmiyor. Yani denetlenmek hep hesap verip
almak gibi algılanıyor bilgi paylaşımı gibi değil. Aslında STK’yı düşünürseniz biz bağımsız denetimlerle resmen 1980’lerde tanıştık. Bağımsız denetimin çıkışı 1800’lerin ortasında İngiliz tüccarların Amerika’daki
stokların kendilerine bildirilmemesinden dolayı yediği kazıklardan dolayı oradaki insanların onlar adına
yaptığı inceleme teftiş ve stok sayımıdır. Yani 1870’de doğan bir ihtiyaç Türkiye’ye ancak 110 yıl sonra
gelmiş. Ve toplumun tam anlamadığı bir şey kurumsal olarak gelmiş oluyor. Dolayısıyla kavram karmaşasının çıkması çok anlaşılabilir. Bağımsız denetim bir işletmenin ekonomik faaliyetlerinin sonuçlarında
hazırlanan mali tabloların önceden belirlenmiş standartlar çerçevesinde onların doğruluğunu makul
güvence sağlayacak şekilde denetim kanıtı sağlayacak ve önceden belirlenmiş standartlarca öngörülen
gerekli işlemlerin yapılması sonucu oluşan inceleme. Burada en önemli iki kelime bağımsız denetim ve
standart. Çünkü bu işlem illa ülke ekonomisi iyi olsun diye yapılmaz. Dolaylı olarak oraya gidecektir ama
bir denetim yaparken ülkenin iyiliği ve kötülüğü için bağdaştıramazsınız. Çünkü bağımsız bir fikir beyan
ediyorsunuz. 1980’lerin başında çok büyük bir kamu kuruluşunun özelleştirilmesi sırasında ilk defa
bağımsız denetim yapılmıştır o kuruluşa ve uluslar arası kurallara göre kıdem tazminatını muhasebeleştirince şirket zarara geçti. Ve ben ve ekibim vatan haini ilan edilip, tehditlerle oradan gönderilmiştik bunu
iyi hatırlıyorum. Ama gerçek olan buydu ve o kuruluşa yatırım yapacak olan yabancı kuruluşlar bizden o
standartlara göre bir inceleme istediği için biz bunu yapmak zorundaydık. Yani bağımsız denetim rapor
sonuçları ülke ekonomisi için bazen kötü de olabilir ama asıl önemli olan standartlara uygun ve bağımsız
olmasıdır. Peki bu raporları kim kullanıyor: hissedarlar, şirketin sahipleri, şirkete yatırım yapanlar, bankalar ya da şirkete bir şekilde mali kaynak sağlayan kuruluşlar, reyting şirketi gibi şeffaf ve doğrudan
rakamlara ihtiyacı olan kuruluşlar ve regülatörler tabi ki. Yani burada zaten birbirinden farklı beklentiler
içinde bir paydaş grubu var. Tabi ki hissedar karlı çıkmak isteyecektir dolayısıyla bu aşamada bağımsız
denetçinin bağımsız olması çok önemli. Herhangi bir paydaşa yararlı sonuç çıkarmak gayreti olmadan
durum ne gerektiriyorsa onu yapmak çok önemli. Bağımsız denetim kesin bir disiplin getiriyor denetlemelere. O şirketin kendi yöneticileri ve sahibinin de ya biz bunu niye böyle yapmıştık deyip de dönüp bakacağı dokümanların var olmasına sebep oluyor, kolaylık sağlıyor. Ve şirketi kurumsallaşmaya itiyor.
Dolayısıyla kurumsallaşmaya yardım eden bir faktör haline geliyor. Ve bence denetlenen olmak caydırıcılığı getiriyor belli hatalar ve ihlaller konusunda. Ayrıca denetçi bir şirkete girdiği zaman orada uzun yıllardır duran bireylerin meslek körlüğünden dolayı ortaya çıkacak bulgular içeriyor. Dolayısıyla şirkete çok
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faydalı bulgular meydana geliyor. Zaten şirketin çok değer verdiği diğer bir yan ürün de bu tür tavsiyelerdir. Türkiye’de biraz önceki konuşmacıların da söylediği sebep ve rakamlardan ötürü ciddi bir denetim
ihtiyacı doğuyor ve örneğin bir şirket bir başka şirketi almaya başladıktan sonra bir data bilgisine ihtiyaç
duyuyor ve orada bize ihtiyaç başlıyor. Aldıktan sonra da denetlenmiş rakamlar üzerinden inceleme yapılıyor. Aldıktan sonra şirketin açılış bilançosunu denetliyorsunuz, alan şirketin aldığına ödediğini muhasebeleştiriyorsunuz yani her aşamada bağımsız denetimcilerin orada olması mutlaka gerekiyor. Türkiye’de
de batıyla bütünleşmenin de getirdiği bu özelleştirmeler ve bütünleşmeler olsun bu tür işlemlerde bağımsız denetim iyice vazgeçilmez hale geliyor ve bu iyi bir şey. Size kendimizden bir örnek vereceğim. Bizim
şirketimizin Türkiye’de 4 tane ofisi var. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa. Türkiye 70 milyon kişi. Ama
bizim 12 milyon nüfuslu İsveç’te 53 ofisimiz var. Bu bizim benzerimiz olan şirketlerde de böyle. Bence
durumun batı dünyasında ne kadar olağan olduğunu gösteren iyi bir örnek bu. Denetçinin neler yaptığını
göstermesi açısından son bir örnek daha vereceğim. Bu yılın müzik ödüllerini veren EMMY ödüllerini biz
denetliyoruz. Bu jüri ödüllerini denetlememiz ciddi para ödenen bir hizmet. Bunun yanında bir haber
kanalında Türkiye de yayınlanıyor Tüketici güven endeksi yayınlanıyor ayda bir kere onun ilk başlangıcında biz denetimini yaptık. İki örnek daha vereceğim: Müttefik kuvvetler Irak’ı tamamen ele geçirdikten
sonra Irak devlet sistemi tamamiyle çöktüğü ve tahrip edildiği için Irak’ın devlet hesapları ortadan kayboldu ve Irak devleti diğer ülkelere alacak ve borçlarını bilemez hale geldi. Bizim ve diğer şirketlerin oluşturduğu bir şirketler birliği Irak’ın borçlarını yeniden ortaya çıkardı. Ve bu çalışmalar sonucunda Irak resmen diğer devletlerle temasa geçerek alacağım var borcum var diyaloglarına başladı. Bu yaklaşık 6 ay
süren çok ciddi bir çalışmaydı. Bizim direkt ilgilendiğimiz bir başka örnek daha vermek istiyorum. Bosna
Hersek iç savaşından hemen sonra Dünya bankası çok acil fonlar yolladı Bosna hersek e, ve o fonların
dağıtılmasının kayıtlarını biz orada inceledik. Yani savaştan hemen sonra biz oradaydık. Bunlar bağımsız
denetçilerin neler yapabileceğini gösteren değişik örnekler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum
mesleğim adına hepinize.
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