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Çok teşekkürler Hüseyin. Sevgili meslektaşlarım sempozyuma çağırdığınız için teşekkür ederim.
Büyük memnuniyet duyuyorum.
Daha öncede belirtildiği gibi denetim görevimizin kalitesi ve ciddiyeti son derece önemlidir. Özellikle
farklı standartlara uyumlaşmak, denetimde farklı hususlara dayanmak önemlidir. Bunu anlamak ve paydaşların anlamasını saplamak şirketlere farklı raporlama çerçevesi sunmakta. Burada sadece uluslar arası
standartlar gerekli değil, aynı zamanda bazı ticari avantajlar da getirmektedir. Burada kalite kontrol ekibi
eğitilmelidir. Bütün standartları bilmelidirler ve böylelikle müşterilerine gerekli olan hizmetleri sunabilirler. Bütün bunların eşit olması gerekmektedir. Dolayısıyla şirketler tek bir denetim uygulaması ile çalışmak zorundadırlar. Herkesin sınır ötesinde de eşit şartlarda aynı standartlarda eğitilmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla gelecekte 5 yıl içersinde bu son derece önemli olacaktır. Çünkü yatırımcılar sınır ötesinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu hizmetler çerçevesinde denetçilerinde uluslar arası son derece mühim bir
konudur.
Önemli olan hususlardan biri de piyasanın güvenliği için denetçinin ön görüsü önemli. Öncelikle birkaç tane sistem yerine tek bir sistemle hareket etmek son derece önemlidir. Böylelikle bazı durumlarda
bazı ülkeler farklı şekilde gelişmekte ve kalkındıklarından dolayı küresel ve kalitesel zayıflılıkları olmaktadır. Bu da denetimi ve maliyeti arttıracağını göstermektedir. Uluslar arası denetimde sadece büyük şirketler işlerini sürdürebilir. Dolayısıyla Türkiye’ye bağımsız denetim yönetmeliğine dahil olması son derece önemlidir. Bu da sınır ötesi ülkelerle beraber iş birliği içinde çalışmayı ön görmektedir.
G20 ülkelerinde ortak çalışmadan bahsedilmektedir. Eğer burada küresel yönetimi göz önünde
bulunduruyorsak sistematik bir şekilde tüm dünyayla aynı zamanda çalışmamız gerekiyor.
Yatırımcılar uluslar arası bir şekilde işletimlerini sürdürmektedir. Benzer hareketleri benzer bazı
ülkelerde gerçekleştirmektedirler. Denetçilerde dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar aynı şekilde hareket
etmek zorundadırlar. Denetçinin uluslar arası standartlarda çalışması yüksek kalite anlamında son derece
önemlidir. Piyasa güvenin sağlamak zorunda ve piyasa bilgilendirmesini doğru yapmak zorundadır. AB
üyesi ülkeler değişik alanlarda bağımsız, değişik sistemler meydana getirmektedir. Bir sistemde belirli
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kuralları karşılama konusunda farklı yöntemler denemektedirler. Peki, buradaki kritik faktörler nelerdir.
Burada denetim kalitesini iyileştirmek son derece önemlidir. Dolayısıyla iyi uygulamaları paylaşmak gerekir ve bu bağlamda da hataların üstesinden gelmek gerekir. Kesin ve katı bir sistem bir denetçinin piyasadaki güvenirliğini sağlamak zorundadır ve bunu desteklemek zorundadır. Bu sistem ulusal ve uluslar
arası bir şekilde koordine edilmelidir. Bu organ aynı zamanda denetim kalitesinin olumlu ve tarafların
üzerinden raporlamalarda bulunmak zorundadır. Kamu raporları son derece detaylı olabilir. Dolayısıyla
burada altında yatan mesajı yok edebilir. Dolayısıyla sermaye piyasalarına yanlış izlenimler sağlayabilir.
Bu bağlamda detaylı bir arama her zaman özel olarak kalmalıdır. Etkin olmak için bu sistem özel araştırma ve yaptırım sistemi ile desteklenmelidir. Herhangi bir yanlış davranışı olursa bunun cezalandırılması
gerekmektedir. Bu organ aynı zamanda denetim firmaları ile beraber çalışarak paylaşılmış bilgileri değerlendirmek durumundadır. Daha öncede söylediğim gibi güvenilirlik son derce önemlidir. Bu da deneyimli
uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gereken bir husustur. Uygulama ekipleri güncel olarak kalmak
zorundadır. Bu şekilde sadece uygulama sistemi içersinde güvenilir olarak kalabilirler. Sadece denetim şirketlerinde özellikle yatırım yapması gereken kaynakları oluşturmaktadır.
Şimdi ise global riskten bahsetmek istiyorum. Bu da denetçinin bağımsızlığıdır. Burada bazı denetim
şirketleri denetledikleri şirketlere çok yakın olabiliyorlar. Dolayısıyla denetçinin fikri çeşitli faktörlerden
dolayı riskli hale gelebilir. Bu yüzden denetçinin bağımsız olması ile ilgili kurallar olmaktadır. Ancak
bağımsızlık kuralları ülkeden ülkeye değişmektedir. Sonuç itibariyle gereksiz bir maliyet ve karışıklığa
neden olmaktadır. IFAC kuralları zaten bu denetim üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin de
bu rotasyona uyması gerekir. Her 7 senede bir bu rotasyona dahil olmak gerekiyor. Bir yatışma süresi
boyunca beklenmesi gerekir. Bazı ülkelerin farklı bir rotasyon anlayışı var. Mesela İngiltere de 5 yıl
boyunca rotasyonun yaptıktan sonra 5 yıllık bir yatışma dönemi oluyor. İspanya da üç yıllık bir yatışma
süresi olurken Fransa da ise 6 yıldan sonra 2 yıllık bir yatışma süresi oluyor. Almanya da ise 7 yıllık bir
rotasyon süresinden sonra 3 yıllık bir yatışma süresi meydana gelmektedir. Burada Avrupa Komisyonu üye
devletlerin bağımsız olmasını gerektirmektedir diyor. Ancak bazı denetim rotasyonlardan bahsetmektedir.
Dolayısıyla IFAC kuralı en iyi uluslar arası kurallar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Denetim bağımsızlığı paydaşlar açısından önemli bir husustur. Aynı zamanda denetim kalite süreci
açısından önemli bir elemanı olarak görülmektedir. Bazıları denetim şirketleri rotasyonunu uygun bir
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çözüm olduğunu düşünmektedirler. Öte yandan da denetim şirketleri rotasyonunu denetim kalitesinin iyileşemediği hususunda henüz bilgiler elimizde yoktur. Burada bağımsız denetim şu anda canlanan bir
mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada paydaşların mesleğin sürekli olarak güvenirliğini korumak
zorundadırlar. Zorunlu denetim şirketleri rotasyonu uygun olmayabilir ve aynı zamanda şirketleri de etkileyebilir. Dolayısıyla piyasayı etkileyebilir. Zorunlu denetim ihaleleri özellikle şirketlerin süreçleri içerisinde aynı denetçi ile beraber çalışmasına sebep olabiliyor. Buna bağlı olarak da çözüm rotasyon gereklilik
olarak görülür.
Sormamız gereken ilk soru şu, kamuya açık olamayan şirketler finansal bilgilerini yayınlamalı mıdırlar? Yoksa sadece finansal bilgilerini hazırlayıp bu bilgileri yatırımcılara mı vermek zorundadırlar?
Herhangi bir kamu kaydı olmadan bu tartışma fayda yarar argümanını beraberinde getirmektedir.
Buradaki finansal bilginin yayımı şirketin ödemeleri içersinde sınırlı bir yükümlülük çerçevesi içinde mi
olmalıdır acaba? Peki, finansal bilgiye kim ulaşmalıdır ve bundan ne fayda elde edecektir. Eğer herhangi
bir finansal bilgi yoksa bu husus özel şirketleri ilgilendirir mi? Bunun çözümü ile ilgili olarak pek çok faktör b ulunmaktadır. Pek çoğu lokal olarak oluşmaktadır. Bazıları bunun uluslar arası standartlar çerçevesinde oluşması gerektiğini söylemektedir. Çünkü tipik olarak özellikle küçük şirketlerde bunun uygulanmaması gerektiğini söylemektedirler. Daha önce de söylediğim gibi bu bir fayda ilişkisidir.
Türkiye de 100 tane kuruluş bulunmaktadır. Bu da 110 Euro gibi bir harcama anlamına gelmektedir. Oransal yükümlülük adildir. Ancak bir denetim şirketinin başarısız olmasını engelleyemeyiz. Oransal
bir yükümlülük finansal bir boşluktan dolayı bir fayda getirebilir. Şimdilik bu kadar soracağınız soru olursa dışarıda olacağım.

61

4 nick jefrey:Layout 1

62

4/28/11

11:59 AM

Page 62

