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Günaydın bayanlar baylar. Öncelikle sayın Claudio Sciliotti’nin özürlerini iletmek istiyorum. Kendisi
aslında bugün bu konuşmayı yapacaktı. Ancak ne yazık ki kendisi son dakikada maliye bakanlığından
çağrı alıp Avrupa direktifleri ile ilgili olarak görüşmesi gerekiyordu. Bu zaten İtalyan hükümetine uygulanacak standartları kapsamakta olan bir husustu. Dolayısıyla İstanbul’da sizinle beraber olamadı. Kendisi
yerine benim burada sunuşu gerçekleştirmemi istedi. Gerçekten büyük özürlerini diledi. Uzun zamandan
beri Türk ve İtalyan muhasebecileri olarak bir dostluk sürdürmekteyiz. Gerçekten de böyle bir dostluğu
geliştirmekten ve devam ettirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dostluk demek zaten zor zamanlarda
birlikte olmak demektir. Dolayısıyla TÜRMOB’a ve Türk meslek birliğine çok teşekkür etmek istiyorum.
Geçen bahar ayındaki İtalya’daki depremden dolayı yıkılmış olan yerine yenilerinin yapılması hususunda
yaptıkları katkılarından dolayı TÜRMOB’a çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir dostluğun devamını diliyorum. Gerçekten çok ciddi hasara yol açtı bu deprem. Pek çok meslektaşımız yerlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Kayıplar oldu şimdi yeni evler ve ofisler yapılmaktadır, bu da sizin sayenizde gerçekleşti. Çok minnettarız.
Hemen konumuza geçelim. Gelecek için meyvesini toplayacağımız bir konuşma gerçekleştireceğim.
Şu anda denetim mesleğinde çok fazla riskler bulunmaktadır. Bunu pek çoğumuzda bilmekteyiz. Özellikle de bir denetçinin katma değeri ne yazık ki göz ardı edilmektedir. Bunlar iş yerleri, kanun yapıcılar tarafından da göz ardı edilmektedir. Beklenti aralığı çok derinleşmiş hale geldi, elbette ki finans krizin oluşması da çeşitli güvensizlik ortamının oluşmasına sebep oldu. Buna bağlı olarak da hizmetlerdeki taleplerde düşük oldu. Ve aynı zamanda denetimin mevcut olan kurallar etkisini belirlemede denetçinin rolü ve
performansı finansal olayların mimarisini oluşturmaktadır. Aynı zamanda bazı basitleştirme seviyeleri
bulunmaktadır. AB içersinde. Bu tabii AB denetçilerini etkilemektedir özellikle de. Sorunlardan bir başkası ise çok ciddi miktarda denetim piyasasında geniş bir konsantrasyon söz konusudur, bu da kalite açısından bir risk oluşturmaktadır. Doğru cevabı bulmak gerçekten zor bu riske bakacak olursak. Ve ekonomik
krizinde getireceklerini görmek oldukça zor. Pek çok yerde merkez bankaların hemen cevapları, hükümetlerce kuralların oluşumu daha fazla riskin ve yanlışlıkların üstesinden gelmemize yardımcı olmuştur
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ancak, şimdi geleceğin stratejilerini oluşturmamız gerekmektedir. Böylelikle son derece ciddi değişiklikler,
finansal denetim için yeni modellerin oluşmasına neden olacaktır. Bu değişikliklerde küresel anlamda olacaktır. Burada bir birleşik hareketten bahsetmemiz gerekecektir. Daha iyi kanunların oluşturulması AB
kurumlarından, G20’den, ulusal hükümetlerden, meslek kuruluşlarından ve denetimin hizmetini kullanan
kişiler tarafından gelmektedir. Tabii ki daha iyi kurallar, daha iyi yönetim nedir, bunu açıklamak oldukça
zor. Burada dengenin oluşturulması, ekonomik özgürlüğün serbestliği, küresel rekabet, basitleştirme ve
tabii kuralların kesinliği, herkese eşit muamelede bulunulması gerekiyor. Peki, hatalar yaptık mı şu andaki mevcut kanunlarla? Mevcut standart sistemi içersinde yanlış yaptık mı? Muhtemelen yapmadık.
Geleceğe bakacak olursak ve bizim dönemimize dönüp bakacak olursak eminim ki son derece önemli
sonuçlar elde etmiş olduğumuz konusunda ortak bir fikre ulaşacağız. Biz gerçekten global standartlar oluşturduk, muhasebe ve denetim alanında yaptığımız ilk standartlardır. Bu bağlamda da yüksek kaliteli
gereklilikleri karşıladık, şeffaflığı ortaya çıkarttık. Bizim global standartlarımız yoktu. Şimdi ise çok daha
geniş çerçeveli dağılım söz konusudur. AB içersinde İSO’ları Avrupa çapında genişletmeyi amaçlıyoruz. Bu
da zaten yüksek kalite standartlarımızı daha şeffaf bir sürece bağlayarak gerekliliklerimizi yerine getirmek durumundayız. Gerçekten önemli bir değişiklik. Peki, iyi kanun nedir? Aslında çeşitli oyuncuların ayrıca meslek kuruluşlarının katıldığı paylaşılmış bir yetkinliktir. Bu içersinde ulusal, bölgesel, uluslar arası iş
birliği ve adaletli olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Aynı zamanda kullanıcı ihtiyaçları tabanlı ve maliyet etkinlikli olmalıdır. Bunu içersinde şeffaflık, oranlık olmalıdır. Temel tabanlı olması gerekiyor. Kural
tabanlı olması yerine temel tabanlı olması gerekiyor. Burada İtalya’nın kuruluşları şunu söylemektedir, üç
tane basit kurallardan başlar deriz. Yani öncelikli konuşun deriz. Benim bugün ki konumun ana temasını da bu oluşturuyor. Biz gelecek için oluşturulacak kurallarda neleri değiştirebiliriz. Eğer rakamlara bakacak olursak, muhtemelen yukardan aşağıya yazılmış öncelikle, büyük listeler içinde yer alan şirketleri
koymaktayız. Bu sırada üstesinden gelinecek gibi değildi. Çünkü bu büyük şirketler, gerçekten uluslar
arası çerçevede kalite standartlarına sahip olması gerekiyordu. Uluslar arası standartların oluşturulmasında bu şirketlerin iteklemesi vardır, ancak bundan 10-20 sene sonrasına bakaca olursak şimdi ise aşağıdan
yukarı bir yaklaşım çizmemiz gerekmektedir. Bunu sebebi de günümüzde mevcut standartlar, KOBİ’ler,
hali hazırda genişleme konusunda büyük çabalar, efor sarf etmektedir. KOBİ’ler dünyanın pek çok ülkesindeki ekonominin bir kısmını oluşturmaktadır. Aynı zamanda KOBİ’ler çok daha ekonomik büyümeler
içersinde çok güvenilirlerdir. Muhtemelen bu KOBİ’lerde kendini hemen yenileyebilecek yapıya sahiptir.
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Her ekonomi de bu geçerlidir. O yüzden küçük düşünmemizde fayda var. Sebeplerden birisi de bu. Bu
kuralların, yasaların karanlık bir tarafı var mı? Mevcut standartların kendi içersinde karanlık tarafları
mevcut elbette ki. İlk etapta bu şekilde olacak diye düşünülmemiş tabii ki. Yukardan aşağıya oluşturulan
standartlar çerçevesinde ve AB Komisyonu tarafından yürütülen bir çalışmada, duisburgessen üniversitesinde yapılan çalışmada, şu anda küçük ve orta uygulamaların daha büyük bir dezavantajına sebep olacağı bilinmektedir. Gerçekten bu Avrupa için çok önemli. Biz örgütümüzle İtalya’daki meslektaşlarımızı
temsil etmekteyiz. Biz burada ciddi maliyette dezavantajı rekabet koşullarını değiştirdiğinin farkındayız.
Bunu bir an önce değiştirmemiz gerekmektedir. Aynı zaman da denetim içinde küçük ve orta şekilli uygulamaları sürdürmek onların büyümelerini sağlayacaktır. Piyasa içerisinde uygun rekabet koşullarını sağlayacaktır. Ve hizmet kalitesini iyileştirecektir. Biz elbette ki burada KOBİ’leri çok önemseyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Eğer geleceğe bakacak olursak kendimize standartları gelecekte nasıl ortaya koyabileceğimizi soracak olursak, dünya ekonomisi ve KOBİ’ler için daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz diye
soracak olursak, o zaman birkaç tane meseleye odaklanmamız gerekiyor. Öncelikle aşağıdan yukarıya bir
yaklaşım çizmemiz gerekiyor. Tek birleşik çerçevemizin olması gerekmektedir. Bu çerçevede şu anda
denetlenmiş bir KOBİ için olabilir, temel bir takım basit kurallar üzerinden başlayarak daha sonra daha
modüler daha yaptırım odaklı gereklilikleri koyup kamuoyuna sunulur. Bu da küçük düşünün prensibi içinde yer almaktadır. Bunu neden yapmalıyız? Çünkü ölçülebilir modüler muhasebe ve denetim standartları
KOBİ müşterilerinin piyasa içersinde kalmalarını sağlayacaktır. Buna bağlı olarak da gelişme sürecine yardımcı olacaktır. Tamamıyla farklı standartlar zamanda büyüme süreci içersinde yüksek maliyetli değişimleri engelleyebilir. Biz şu anda maliyet farklılıkları yaşıyoruz. Bu maliyet farklılıkları KOBİ’ler içinde çok
zordur. Burada dolayısıyla standartlara belirli bir sınır koymak gerekiyor ve üstüne geçmemek gerekiyor.
Aynı zamanda standart maliyeti düşürüyoruz. Muhasebe kurumları, uygulayıcıları ve müşterileri için. Daha
düşük maliyetler oluşturmamız gerekiyor.
Uygulama etkinlikleri ve yardım etkinliği çok büyük masraf ve zamana sebep olmaktadır. Çok daha
güçlü küçük ve orta ölçekli bir seviyenin uluslar arası standartları kurulları içersinde yer alması gerekmektedir. Burada küçük ve orta ölçekli uygulamalar standart içersinde yer almalıdır. Ve daha proaktif şekilde
standart sürecinde yer alarak küresel denetleme mesleği içersinde bir ses sahibi olmalıdır. Aynı zamanda
denetim mesleğinin pozisyonuna ve sosyal durumuna bir göz atalım. Daha etkin bir şekilde temel değişiklikleri etkileyen etkinliklerin içersinde yer almalıyız.
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Nasıl denetim yapmamız konusunda ortak bir yargıya varmamız gerekiyor. Burada KOBİ’ler ve
küçük ölçekli uygulamaları değiştiren hususlara bakacak olursak KOBİ’ler gerçekten kamunun çok önemli bir parçasıdır. Burada oranlılık oluşturmak gerekiyor. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Ve adil rekabet
ortamının yaratılması gerekiyor. Bütün bunlar küçük düşünme biçiminden ortaya çıkan hususlar.
Değişimi temelde tetikleyen nelerdir? Muhtemelen KOBİ’ler ve küçük ve orta ölçekli uygulamalar için
gerekli temsiliyeti oluşturmamız gerekiyor. Burada yürütme sistemini belirli standartlar üzerinde kurmalıyız. Öte yandan da yönetimin kurallarını güçlendirip yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Gelecek için
daha geniş bir kurumsal hükümet alanına bakmamız gerekiyor. Burada kurum yönetimi nasıl daha iyi
organize olabilir, bununla ilgili konuşmalıyız. Sadece burada denetim üyelerini bulundurmamız gerekiyor,
aynı zamanda kurumsal bir takım şeyleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İçersindeki çıkar çatışmalarına, dâhili öngörülere bakmamız gerekiyor. Ve kurumsal organizasyonu içersindeki karşılaştırmanın
yanlışlarının çoğuna baktığımız zaman bu şirketlerin mesleki açıdan üyeler tarafından yapılmadığını görmekteyiz. Gerçekten de denetim ve muhasebe hakkında herhangi bir uzmanlığı olmayan kişiler kurumsal şirketlerle beraber çalışmaktadırlar. Bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Karşılıklı tanıma sistemlerini bilmemiz gerekiyor. Ve eğitim süreci içersinde burada meslekten kişilerin farklı yerlerde çalışmalarını
sağlamamız gerekiyor. Aynı zamanda alternatif bir garantiye ihtiyacımız olabilir. Bazı basitleştirme seviyeleri olabilir, özellikle AB içersinde pek çok şirketin denetim dışında kalmasına sebep olabilir. Öte yandan
çok farklı teklifler var. Bükreş’te yapılan konferansta denetimin bir bağımsız güven sigortası haline döndüğü söylendi. Burada denetim bağımsız hizmetler tarafından yürütüldüğü dile getirildi.
Sorunları paylaşmamız gerekmektedir. Aynı zamanda öneriler getirerek standart oluşturmak zorundayız. Kuralları böyle geliştirip, şirketlerin gelişmesine katkılarda bulunuruz. Ama öte taraftan da
KOBİ’leri göz önünde bulundurmalıyız. Çünkü ülkelerin ortalama yüzde 85’ni oluşturmaktadır. Söylemek
istediklerim bunlardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.
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