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Avrupa Muhasebeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı

Hepinize iyi öğlenden sonraları diliyorum. Bu nazik davet için organizatörlere teşekkür etmek istiyorum. Bu konuşmayı yapmak gerçekten büyük mutluluk. Bu konuşma bana verildiğinde aklıma şu geldi;
bugün benim doğum günümdü.
Böyle planlamamıştım, doğum günümü bu şekilde geçirmeyecektim İstanbul’da. Ama böyle bir
plan ortaya çıktı. Bu uluslararası sempozyumda doğum günümü kutluyorum bu gerçekten mutlu ediyor.
Eşimde çok mutlu. Bu harika şehrinize yaptığım yolculukta kendisi bana eşlik etti ve mutluluğumu paylaştı. Yalnızda şehrin tarihi değil, kültürü de bizi derinden etkiledi. Bunun içinde teşekkür ediyoruz. Şunu da
umuyorum, bu konferansın başarısına katkım olacaktır bir şekilde. Birçok konuşmacının da değindiği gibi,
ben farklı komitelerde çalıştım. Ve bu çalıştığım FEE kuruluşu genel olarak baktığımız zaman değişik politikaların geliştirilmesi açısından büyük adımlar attı. 30 yıllık bir geçmişim var Deloitte’de. İnsanlar o
dönemlerde şöyle söylerdi, Deloitte gerçekten büyük bir şirket. Denetleme konularında söyleyeceği çok
olan bir kurum. Ama ben daha küçük şirketlerde eğitim aldım. Oralarda piştim. Daha küçük ölçekli kuruluşlarda çalışarak büyük şirketlere girdim. Tabii ki çok duyarlı olduğum noktalar var. Bunlar arasında her
düzeyde karşılaştığımız sorunlar var. Denetleme sürecinde karşılaştığımız sorunlara karşı son derece
duyarlıyım. Öncelikle bahsetmek istediğim, meslek mensuplarının bağlı bulundukları federasyonlar. 43
tane kuruluşu Avrupa genelinde temsil ediyoruz. 32 Avrupa ülkesini kapsayan 27 AB ülkesi bizimle işbirliği içinde ve 5000 bin muhasebe meslek mensubu da kendi çerçevemiz ekseninde barındırıyoruz. Burada
söyleyeceklerimizi insanlar dinliyorlar. Sadece Avrupa düzeyinde değil, dünyadaki büyük kuruluşlar bizim
raporlarımıza, söyleyeceklerimize kulak kesiyorlar. Çünkü burada etki alanımız çok büyük. Muhasebe alanındaki etki alanımız son derece önemli. Yalnızca Avrupa da muhasebe açısından değil, yasal düzenlemeler açısından da yeniden biçimlendirme anlamında da büyük adımlar atıyoruz.
Mesleğimiz farklı süreçlerden geçiyor. Bu sabah farklı konuşmalar dinledik, bankacılık sektöründeki yasal düzenlemelerin bir değişiminden söz ettik. Bir değişimden bahsedildi. Bu her alanda var. Finansal
raporlamalardan tutunda kurumsal işletmeleri alın. Daha sadeleşmeye çalışırsak uluslar arası muhasebe
standartlarına kadar bu aşamaları mesleğimizin her boyutunda görebilirsiniz.
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Finansal kriz, tabii ki denetçileri etkiledi, etkilemeye de devam edecek. İlk soru burada şu; UFRS
suçlu olabilir mi? Benim kişisel görüşürüm, sorunun ortaya çıkışı açısından evet. Çok karmaşık değer
kuralları var. Burada çok kolay bir süreç içinden geçmedik. Kolay bir standart değil. Ama değer oluşturma değerleme açısından baktığımız zaman, tarihsel ve gider açısından gerçekleri yansıtması gerekiyor.
Aktiflere ilişkin yapılan beyanlarda, mortgagede sorunlar yaşandı. Bunlarından doğru bir şekilde yansıtılması gerekiyor. Finansal kriz politik bir boyutta içeriyor kendi içinde. Burada bir politik alan var. Sarkozy
İngiltere’ye yaptığı bir ziyarette 20 dakika boyunca finansal raporlama standartlarından bahsetti. Bu bir
yıl önceydi ve halkın geneline soracak olsanız finansal raporlama nedir diye haberleri bile yoktu.
Dolayısıyla politik bir baskı da var. Denetim süreçlerinin düşüşüne ilişkin. Finansal raporların daha sağlıklı yapılmasına ilişkin baskı oluşmuş durumda. Özellikle Avrupa’da ve Amerika’da Devletlerinde. Bu ülkelerde de göreceğiz, etkisini göreceğiz. Bir küresel kuraldan bir diğerine geçiş içindeyiz aslında. Finansal
raporlama bunun tek unsuru değil, denetleme de bunun bir ayağını oluşturuyor.
Biraz daha Avrupa odaklı bakmaya çalışalım. Avrupa’daki finansal krizin raporlamadaki etkileri,
denetleme süreçleri 2006 yılından bu yana etkilenmeye ve değişmeye başladı. 2008 Temmuz tarihi itibariyle Temmuz 2009’a kadar olan bir yıllık süre içinde bu standartların, yasal düzenlemelerin, revizyon olarak gerçekleştirilmediğini görüyoruz. 2009 yılı boyunca da bir çok sorunla karşılaştık. Norveç Avrupa
Birliğinin üye devletlerinden biri olarak bu yasal direktifleri uygulamayı kabul etti. Bu alandaki çalışmalarını başlattı. Avrupa’da herkesin umut ettiği gibi hızlı işlemiyor işler. Bir süreç var ve zaman alıyor.
Burada dönüşümün başlamış olduğunu bilmek bizim için önemli. Avrupa Komisyonu politik güvence anlamında yasal direktifinde bazı düzenlemelerin önünü açtı. Üye ülkeler bütün bu düzenlemelerin kamu
yararına olduğu konusunda bir uzlaşı içindeler. Bu ülkelerin dışında başka denetçi rejimler ve politikalar
kullanılmakta. Muhasebe alanında, şirketlerin yönetiminde, icra kurullarında ve temel olarak baktığımız
zaman Avrupa Birliği üye ülkeleri bu yeni düzenlemelerin kamu yararı üzerine olduğunda uzlaşmışlar. Ve
bir eş güdüm içersinde yasal düzenlemeleri denetçi şirketler için yapmaya başlamışlar. Tabii ki her ülke
için yapılması gerekenler ayrı olacaktır. Bir ülke için çıkan yasal düzenleme diğeri için aynı sonuçları getiremeyebilir. Dolayısıyla üye ülkeler birçok denetim sonucunda farklı ülkelerin doğru olan yasal düzenlemeleri oluşturacaktır. Bu da tabii ki Avrupa Birliği üye ülkeleri dışında Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelecek desteği de gerekli kılmaktadır.
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Aynı zamanda kanun teklifleri gerçekleşti. Burada yükümlülüğün azaltılmasına ilişkin kılavuzlar
hazırlandı. Yine bu kılavuzlar işletmelerin denetimlerini kapsadı. Üye ülkeler Avrupa Komisyonunda attıkları adımlar konusundan Haziran 2010’a kadar bilgilendirmek zorundalar.
Açıklık projesinin tamamlanması ve muhasebecilik uygulamalarının da ortaya konması önemli bir
süreç. Burada Mart 2009 tarihinde bitmiş ve revize edilmiş bir açıklık projesi var. IAASB’nin koyduğu bir
proje. Yine 15 Aralık 2009 tarihinden sonrada bu finansal raporlar, periyodik olarak hazırlanmaya devam
edecek. Yine en büyük 20 muhasebe firması da bu networku kapsayan firmalar formu çerçevesinde üyelerinin bu süreç sonunda bu sisteme eklemlenmesini bekliyor. Dediği gibi burada açıklık kazan muhasebe
standartlarının önemi çok büyük. Uluslar arası muhasebe standartları Avrupa’da farklı tarihlerde uygulamaya geçmiş durumda.
Ülkeler şuanda nasıl bir pozisyon içersindeler, şuanda 19 ülkenin denetleme standartları mevcut
durumda. Buralar tabii ki revize edilmiş ve yenilenmiş standartlardan oluşuyor. Polonya için daha uzun
bir yolculuktan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü burada ilke bazlı bir standart denetim söz konusu. Oradaki
standartların ISA’lara eş güdümlü gitmesi daha zorlu gözüküyor. Yine ISA’ların adaptasyonu hakkında
Avrupa Komisyonu istişaresinde de bazı maddeler yayınlandı. Avrupa Komisyonu bu yayınladığı maddelerde yine ISA’ların adaptasyonu hakkında Avrupa Komisyonu istişaresinin dikkate alınması gerektiğini
söyledi. Temel olarak vurgulan şey ISA’ların adaptasyonu, AB ülkeleri çerçevesinde güvenirliğine ve kalitesine ilişkin güven oluşturmasında yatıyordu. Şunu da tamamıyla anlamamız gerekiyor. Yarar sözcüğüne
baktığımız zaman tabii ki belli bazı konular gündeme giriyor. Düşünmemiz gereken başka noktalar var,
yarar sözcüğünü düşünürken. Hiç kuşkusuz bunların bir bedeli gideri olacak. Bu standartların yerleşiklik
kazanması, uygulanmaya başlaması zaman ve emek dışında parayı da gerekli hale getirecek. Uluslar arası
finansal raporların kabul edilmesi denetim sürecinin kalitesini arttıracaktır. Yalnızca sermaye piyasaları
açısından önemli değil bu, bütün ülkeler, şirketler açısından önemli.
Süreç odaklı baktığımız zaman AB, en önemli unsurlarından biri kanunların prosedür sağlanmadır.
Avrupa Komisyonu bu dönüşümü uygulanabilir bulmakta. Ve FEE’yi de desteklemektedir. Tabii ki bağımsız denetçilerin önemi burada anlaşılmış gözüküyor. Uluslar arası kabul edilebilirlik son derece önemli.
Bütün üye ülkelerin bu standartları kullanıyor olması çok önemli. AB’nin, Avrupa Komisyonun bu süreci
desteklemesi son derece önemli.
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Son olarak AB sınırları içindeki ülkelerin ISA standartlarını dört gözle de beklediğini biliyoruz. Yani
burada karşı çıkan ülke yok. Standartlara güven tam olarak var. Bu sevindirici bir durum. Sonuç olarak
baktığımız zaman bütün bu uluslar arası muhasebe standartlarının Avrupa sınırındaki ülkelerde tamamen
kabul edileceğini görüyoruz. Almanya’da 2012 yılında bu standartlar tamamen kabul edilmiş olacak.
ISA’ların adaptasyonu açısından tartışmaya devam edecek olursak, burada yine çok önemli başka
bir unsur var. Bu yolculuk şuanda başlamış durumda ve 2010’da da devam edecek. Bu standartların yerel
dillere çevrilmesi vazgeçilmez bir süreçti. Uluslar arası muhasebe standartlarının farklı metotlara eklemlenmesi, politika yapıcıların farkındalığına sunulması gerekiyor. Bu açıdan güncellemeler son derece
önemli.
Büyük şirketlere baktığımız zaman kendi kurumları içersinde kendi çözüm olanaklarını kullanarak
bu uluslar arası muhasebe standartlarının adaptasyonlarını sağlayacak yazılımlarını kendileri geliştirebilirler. Daha küçük ölçekli şirketlerin de bu açıdan desteğe ihtiyaçları olabilir.
Bizim yapmamız gereken bir görev timi oluşturmak. Küçük kuruluşlara daha küçük şirketlere bu
standartlara hazır hale gelme konusunda yardım etmeyi hedefleyen görev tipi. Bunun üzerinde de hali
hazırda çalışmaya devam ediyoruz.
Değişmekte olan bir başka alanda etik ve bağımsız denetçiler alanı. IFAC bir etik çerçeve oluşturdu, bir
kurallar dizgisi oluşturdu. Bu uluslar arası denetçiler açısından önemli olduğu gibi uluslar arası etik kurallara
da uyumlu bir çerçeve. Ocak 2011 tarihi itibariyle de AB ülkelerince kabul edilecek. Avrupa Komisyonu şu
anda bir uzlaşıya sahip değil. Ama şu uyarıda da bulunmak istiyorum. Uluslar arası muhasebe standartları tek
başına yeterli olmayacaktır. Bunun yanında bir etik kılavuzuna da ihtiyacınız olacaktır. Etik çerçeve aslında tüm
alanları kapsıyor. Önemli bir belge olarak bu dönüşüm sürecinin içinde yer alıyor.
Muhasebe mesleğine baktığımız zaman bütün bu değişimler acaba ne gibi sonuçlar getirecek.
Gelecekte gerçekten gelişecek miyiz? Büyüme sağlayabilecek miyiz? Küresel düzeyde bir eş güdüm sağlanabilecek mi bu standartlar açısından? Benim buna yanıtım, evet. 12 ile 18 aylık bir süre boyunca bunun
gerekliliğin zaten gördük. Küresel ekonomik kriz zaten bu standartların gerekliliğini ortaya koydu. Peki,
yasa koyucular, mevzuatları toparlayanlara bunlara nasıl yaklaşıyor? Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya gibi
yeni gelişmekte olan pazarlara baktığımız zaman bu standartların ekonomi dünyasını küresel baz da nasıl
etkileyeceğini de sorabiliriz? Etkileme süreci güçlü bir etkileme olacaktır.
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Muhasebe açısından denetleme konusunda hız kazanmak önemli. Olan biteni yakından izlememiz
çok önemli. İstanbul’da dolaşırken bir sürü ilan gördüm ve sürdürülebilirlik odağında ilanlardı.
Peki, bizi bekleyen dönüşümlere, değişimlere hazır mıyız? Değindiğim birkaç alandan biri bence
gerçekten değişecek. Ve finansal raporlama standartlarını değiştirecek olmamız yeni denetleme standartlarına sahip olmamız ekonomik kriz durumundan daha büyük bir etki doğuracak. Meslek bunlara hazır
mı? Bütün bunların adaptasyonların gerçekleşmesi gerekiyor. Sorunları çözmek ve refah istiyorsak.
Teşekkürler.
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