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Prof. Dr. Arnold SchilDer
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu Başkanı

Sayın başkan Arıkan, onursal başkanım ve sevgili meslektaşlarım hepinize merhaba. Bir süre önce
İstanbul’u bir kongre için ziyaret etmiştim bu ilk gelişim değil. yine burada yapılan kongreler, yapılan toplantılar bu mesleğe ilgiliyi açıkça gözler önüne seriyor. hollanda da son derece etkin çalışan türk bankaları var. türkiye bankacılığının bu kuruluşlar aracılığı ile de izleme şansı buluyoruz. yine yakın ilişkiler
bakımından bakacak olursak sayın türker torunlarımıza ilişkin bir yaklaşımda bulundu. Bizim yapacağımız ekonomik yakınlaşma torunlarımızı etkileyecek. ekonomik çevrelerde yapılacak yakınlaşmaya değindi. oğlumun bir kız arkadaşı Kayseri’de yaşamaktaydı. Bir süre önce onu ziyaret etmiştim. Burada çalıştım. Anadolu da derin bir tarih yatmakta. Şu anda burada kişisel olarak ne kadar mutluluk duyduğumu
anlatmak istedim.
Şimdi konuma geçmek istiyorum. temel alanlı 5 konu kapsıyor benim işleyeceklerim. Denetim riskine bakacak olursak çok basit bir tanım var. hepiniz biliyorsunuz. Denetim riski finansal raporlarda yanlış
olarak beyan edilen verilerin ortaya çıkabileceği risk olarak tanımlanabilir. Bu risklerin işlevlerine baktığımız zaman yanlış beyanlar, bu beyanların doğruluğu sırasında ortaya bazı yanlışlar ortaya çıkabiliyor.
Sayın meslektaşlarım bu riski iyi yönetebilirseniz, küresel kriz hakkında çok şey söyleniyor tabi ki
ama krizin bize öğrettiği bir şey de finansal raporlara güven duymamız gerektiğiydi. Dolayısıyla finansal
raporların güven duyan bir biçimde hazırlanması bizim için son derece önemli. eğer gerçeklere sadık kalmazsak ve bu verileri doğru şekilde gösteremezsek sonumuz gerçekten kötü olacak ve sonuçlarında ekonomik zorlukların altında kalacağız. iAASB’nin açıklık projesine baktığımız zaman aslında açıklık sözcüğü
kendi kendini açık eden bir sözcük. Bütün süreçleri daha açık hale getiren bir durumu hedefliyoruz. Bütün
süreç içindeki işlemleri kabul edilebilir ve yasal düzenekler içine oturtabilmeyi istiyoruz. Benden önceki
arkadaşların yaptıkları projenin devamını aldım ve bunu tamamlamaya çalıştım. yine kurulumuzu tarafından nihai standartlar çerçevesinde kabul gördü bu projenin sonlanmış hali. Gelişmelere baktığımız
zaman uluslararası denetim standartlarının yerleştirilmesi açısından çok çaba gösterildi. Bu motivasyonumuz sayesinde nihai olarak tutarlı bir süreç oluşturmuş durumdayız. Bütün bu sürece baktığımız zaman
36 uluslararası standart belirledik. Bu 36 uluslararası standart gerçekten açık taslaklar biçiminde oluştu-
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rulmuş ve üye taraflara sunulmuştur. Bu standartların amacı denetim faaliyetlerini etkinleştirmek, finansla raporları 15 Aralık 2009 itibariyle bu standartlara uyma yönünde de bir karar aldık. Bu açıklık projesinin sonuçlarına değinecek olursak, tabii ki bir yeni yapımız var. yeni uzlaşılar oluşturulmuş durumda.
hedef çok açık bir şekilde belirtilmiş durumda. Daha sonra tanımlar standartlar açısından son derece
önemlidir. Gereklilikler ve kılavuzlar sağlanmıştır farklı birimlerde. Bu kılavuzlar yine anlaşılabilirlik ilkesi göz önüne alınarak hazırlanmışlardır. Çok kolay bir biçimde kendi çalıştığınız model içinde bu kılavuza
bakarak ne gibi gereksinimlere ihtiyaç duyuyorsunuz, süreçlerinizi ne şekillerde etkin yönetirsiniz bunu
görebilirsiniz. Önceki süreçlere bakıldığında önce bu standartların nasıl olduğu önemli değil, bu standartların bu kılavuzlar çerçevesinde nasıl bir bütünlük içinde hazırlandığını anlamamız son derece önemli.
yine bu gereksinimlere ve kılavuzlara baktığımız zaman, bunların yeniden gözden geçirildiğini görüyoruz. herhangi bir yanlış anlamaya yer vermemesi bakımından bu kılavuzdaki maddeler yeniden gözden geçirildi. Ben tabii ki bu sürecin sona erdiğini söylemiyorum. Kılavuzlarda hala anlaşılmayan bazı noktalar olabilir ama biz sürecin içindeyiz ve sürekli tüm maddeleri tüm içeriği yeniden gözden geçiriyoruz.
türkiye’deki meslektaşlarım açısından baktığım zaman çok özel bazı konular var. Uygulama bazından KoBİ’lerin karşılaştığı sorunlar var. Kamu sektörünün karşılaştığı sorunlar var. Özellikle KoBİ’lerle son
10 yıldır yakın ilişki içindeyim, gerçekten çok sayıda denetçiyle çalışma fırsatı buldum. KoBİ’lerle birlikte
çalıştık. KoBİ’lere baktığımız zaman burada iyi gerekçelendirilmiş ve KoBİ’lerin gereksinimlerini bir şekilde karşılayabilecek kılavuzlar gereklidir sonucunu çıkardık. yine bütün bu uluslararası denetleme standartları çok temel olarak revize edildi. Gereksinimlere bakacak olursak uygulama adına uluslararası
düzeyde bir çalışma hazırladık. Buradaki listeye bakacak olursak, odak noktamız özellikle risk değerlendirme alanında. Daha yüksek risk unsuru içeren konularla da ilinti kurmaya çalıştık. Sabah ki konuşmacılarımızı dinledik. Özellikle finansal kurumların kendilerini dengeye sokma biçimlerini dinledik. finansal
araçların ve ürünlerin yeni biçimlerde kullanılmaya başlanmasından bahsettiler. yeni yapılanma içinde
yeni gereklilikler var. Bu yeni yapı içinde bireysel olarak muhasebecinin kalitesi son derece önemli.
Muhasebeci bireysel gereksinimlerini optimal şekilde yerine getirmek durumunda.
yine çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir konu var. Dünyanın çeşitli yerlerin de işbirliğini yürüten taraflar olabilir. yine birbirileri ile iş ilişkisi içinde olan tarafların da bu kılavuzlar ve proje kapsamına
almaya çalıştık. Bütün bu durumlar yeniden tasarlandı, revize edildi. Buradaki amaç tabii ki güvenilir
kanıtları finansal raporlara etkin bir şekilde sunabilmekti. Denetleme sırasında uzmanlardan yardım
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almak aynı zamanda uzmanlar arasında, meslektaşlar arasında, farklı şirketlerde arasında bu standartların eş düzlemde kullanılabilmesini hedefledik.
Bir diğer konuda, şirket yönetimleri ile iletişimin geliştirilmesiydi. Bu meslek aslında tamamen iletişimle ilgili. ne kadar eski bir meslek olduğunu biliyoruz muhasebeciliğin. Ama İtalya’dan doğmuş bir meslek bu. roma imparatorluğundan ortaya çıkmış. roma’da Pazar alanında denetçiler ve muhasebeciler gelir
ve pazardaki ticari etkinlikleri denetlerlerdi. Burada dinlemek de son derece önemli. Bir şey duymuşsanız
ya da olmayan başka bir şey duymuşsanız yaptığınız denetleme süreci içinde bunu onaylamanız gerekiyor. roma’da halk içinde yapılan denetim şeffaflık çerçevesinde ne kadar sağlıklı yürütüldüğünü de görebiliriz. Çünkü yanlış bir ifade kullanıldığında halktan biri ayağa kalkar ve buna karşı çıkabilirdi. Biz de
bütün finansal raporlarımızda bu şeffaflık ilkesini denetçiler olarak kullanmak durumundayız.
yine şirketlerin iç denetimlerinde karşılaştığınız durumlarında raporlara şeffaflık açısından kayıt
altında tutulması önemli. olaylara baktığımız zaman bir sürü skandal finansal haberler duyuyoruz her
gün. Kısa bir süre içinde bunlar dünyanın her yerinde önemli bir hale geldi. Bu sorunların medya da yayınlanması ve kamuya açıklanması tabii ki beraberinde olumlu sonuçları da getirmektedir.
Somutluk ilkesi de son derece önemli. Birçok kişi aslında bu konuyu iyi anlayamıyor. Bu konuda standartların getirilmesi önemli. Açıklık projesi kapsamında yapmaya çalıştıklarımızı özetliyor size. Konuma
dönmek istiyorum.
Ürün mağaza da insanların arzına sunulmuş, ama o ürünü satın alamayacak bir sürü insan var. finansal
krizin oluşturduğu tablo böyle bir şey. Ama finansal kriz hem muhasebeciler, hem denetçiler hem de bu sektördeki oyuncular için bir dönüşüm fırsatı da sağlıyor. G20 ülkelerinin yürüttüğü toplantılarda da bunlar geniş
olarak değerlendirildi. G20‘nin uluslararası muhasebe standartlarının sağlamlaştırılmasına yönelik çağrısı
tarafımızca desteklenmekte. Bu standartlar sayesinde hayatımız daha da kolaylaşacak. ifAc bu standartları
benimsemeye hazır tüm kuruluşları destekleme yönünde de istekli. Bu standartların evrenselleşmesi hepimizin çıkarınadır. hepimiz bu dönüşüm sürecini küresel nitelikte desteklemeye hazırız.
Peki nasıl bir süreç içinde çalışıyoruz, şunu söyleyebilirim, şu anda 100’den fazla ülke uluslararası
muhasebe standartlarını kullanıyor. Açıklık projesini ilk kabul eden ülke de yeni Zellanda’ydı. yerel düzlemde kullanma farklılıkları olabiliyor. 25 büyük sermaye pazarı içinden 23 tanesinin bu standartları
kabul ettiğini söyleyebiliriz. Çin’in muhasebeden sorumlu devlet bakanı standartları Çin’ceye çevirtti. Kısa
bir süre içinde bu standartlar tamamen uygulanmaya başlayacak.
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Muhasebe denetçileri açısından bakıldığında birçok kuruluşun yönetim kurulu bu standartları kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Karşılıklı diyalogla bu dönüşümü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gelecekte de
bu standartlardan sapmalar olmaması için çalışmalarımız var. yakında Washington’a gideceğim, dünyanın
farklı ülkelerine gideceğim. Bu standartların uygulanabilirliği açısından da çabalarımızı esirgemiyoruz.
Dünya Bankası ve sermaye kuruluşlarının da gereksinimlerini dikkate alıyoruz. yunanistan ve İzlanda ile
de görüşmelerimiz sürüyor. Dünya Bankası ve Basel Komitesi etkin olarak yanımızda.
Bütün bunların ışığında uluslararası muhasebe standartları dünyanın her yerinde kabul görmeye başladı. Sizin türkiye’deki kuruluşlarında bir an önce bu standartları türkçeye çevirip kabul etmesi ve bunları uyum sürecinde uygulamaya başlayarak kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. türkiye AB’nin üyesi
olduğunda kendi uzmanlığım çerçevesinde şunu söyleyebilirim, AB’de de o zamana dek bu standartlar
kabul edilmiş olacak, ve türkiye’de tam üyelik sürecini gerçekleştirdiğinde bu standartları önceden gerçekleştirirse çok büyük kolaylıklar yaşayacaktır.
iAASB uygulaması tabii dönüşüm sürecini destekleyen bir uygulama burada özel bir uygulama izleme görev timi oluşturduk. Bunun için belki biraz erken ama dünyanın her tarafından dönüşüm sürecini
görmemiz gerekiyor. Şu anda bunu kabul eden ülkelerde bu nasıl uygulanıyor, uygularlarken nelerden
yararlanıyorlar bunları görmek ve izlemek istiyoruz. Böylece ilgili taraflara da yardım edeceğiz. Bu standartları kabul etmeye hazır ülkelere çeviri desteğimiz de var. Kendi dillerine çevirme konusunda destek
veriyoruz. İnternet sitemizde var, projeye ilişkin ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. iAASB uluslararası muhasebe standartları modülleri oluşturdu. Bu modüllerde videolarda var. eğitim amaçlı. yine ekibimize ilişkin
güncellemeler, duyurular var web sitesinde.
Bu sürecin karmaşık olduğunu biliyoruz özellikle büyük şirketlerin denetim sürecini farklı kılan
unsurlar olduğunu da biliyoruz. Burada başka bir odak noktamızda belgeleme. Bu meslek kesinlikle uygulamaya yöneliktir. Uygulama bazında siz ve diğer meslektaşlarımız karar vermek zorunda. Bütün bu
kayıtlarda ve belgelemelerde standartları yansıtacak olan da sizlersiniz. Dolayısıyla muhasebeciler açısından bunların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bütün bu konuştuğum unsurlar tabii ki denetleme süreçleri ile ilgiliydi. Bu standartlar uluslararası
düzeyde ilgililere sunulacaktır. Kural koyucular ve yasaları düzenleyenlerle denetçiler arasında sağlıklı
diyalogun kurulmasını sağlamaktır. hepimiz burada üye taraflara yardım etmek zorundayız. Diğer ülkelere yardım etmek durumundayız. fransa’da yapılan bir uygulama fransızca’nın konuşulduğu diğer yerlerde yayılmalı.
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Son olarak yaptığımız iş kamu yararına yaptığımız bir iş. halk yaptığımız işin kalitesine güvenmek
durumunda. İşte bu yüzden de bu kurulumuz adına burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duydum.
hepinize başarılı bir denetim düzeni diliyorum. teşekkürler.
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