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Hüseyin GÜRER
Oturum Başkanı
Çok teşekkürler sayın Jeffrey tek bir sistemden bahsettiniz, bütün dünya üzerinde kullanılacak bir
sistemden. Bu Türkiye’de her zaman bir soruna sebep olmaktadır. Eminim ki uluslar arası anlamda bu
daha da zor bir hale gelmektedir. Aynı zamanda da denetçilerin rotasyonlarından bahsettiniz, AB gibi
olmasa da bizimde 8 yılık bir rotasyon kurallarımız bulunmaktadır, bankalar için. 7 yıllık şirket rotasyonumuz var kamu şirketleri içersinde. Çok teşekkürler. Birkaç soru almak için vaktimiz bulunmaktadır, soru
alabiliriz. Herhangi bir soru soracak olursanız lütfen mikrofonu bekleyiniz. Öncelikle kendisini tanıtın daha
sonrada sorunuzu iletin.
SORU: Teşekkürler sayın başkan. İtalya da bağımsız denetim nasıl işliyor?
CEVAP: Sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Korkarım ki çok hızlı davrandım. Sunumumun sonuna
doğru toparlamak zorunda kaldım. Zamanım kalmadığı için. Bunun içinde katılımcılardan özür diliyorum.
İtalya’da karşılaştığımız durum şu aslında, biz burada bağımsız denetim kurumunun bir dönüşüm içinde
olduğunu görüyoruz. Yine yasal düzenlemelerin İtalya’ya tam olarak uyarlanması gerekiyor. Yine kurumsal yönetim departmanlarının yeniden yapılanması gerektiğini biliyoruz. Yine çalıştığımız şirketin içindeki
genel kurul bağımsız denetçilerin yetiştirilmesinde son derece duyarlı yaklaşıyor. Burada üzerinde çalıştığımız şirkette bir denetleme kurulu var. Bu denetleme kurulu aynı zamanda yönetim kurulu ile birlikte
çalışıyor. Bu tabii ki doğal olarak içsel bir denetimi de sağlıyor. Ama yine de bu bağımsız denetleme kurulu, bağımsız bir denetim sürecini de denetleyecektir. Bu süreç yılsonu itibariyle finansal raporların sunulduğu dönemin sonunda yine çalışmalarını yürütecektir. Şirket bazlı baktığımızda bu denetleme kurulunun
bütün yönetim kurulu toplantılarında genel müdürlerle birlikte toplantılara ve tartışmalara katılıyorlar.
Gidişatı izliyorlar, karar verme sürecinde aktif olarak rol alıyorlar. Konuşmacı pozisyonunda bu toplantılara katılıyorlar. Yönetim kurulu toplantılarında ve genel kurul toplantılarında bu şirketleri gerektiğinde
muhasebe tarafından bilgi veriyorlar ve tabii ki İtalya’da çok yeni bir şey değil. Ama İtalya’da özellikle
birkaç yüzyıl önce Venedik de tacirlerin muhasebe alanında gerçekleştirdiklerine baktığımız zaman birçok
ilginç uygulama görüyoruz. İtalya’da muhasebenin kurucusu aslında Venedik de yaşamış bir rahipti.
Buradaki süreçler şuandaki süreçlerden çok da farklı değildi aslında. Bir denetim kurulu kurularak tacir-
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leri bu denetim kurullarıyla kurumsal olarak denetlemeye çalışmışlardır. Tarihte kurulan ilk denetim kurulu 6. Yüzyıla dair tarihlendirilebilir. Dolayısıyla İtalya’da kurumsal şirketlere baktığımız da bu türden
bağımsız denetim kurumlarına aslında çok da yabancı olmadığımızı görüyoruz. Burada acaba ticari ilişkilerimize baktığımız zaman 1818’de ilk İtalyan kanunu kaleme alınmıştır. Burada yine kurumsal şirketlerin, denetim kurumlarının yapmaları gerekenler çerçevelenmiştir. Umarın sorunuza yanıt vermişimdir.
SORU: Merhaba adım Ali Altuğ Biçer. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden katılıyorum.
Bütün katılımcılara öncelikle burada bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Bay
Attolini’ninde dile getirdiği düşüncelerden dolayı KOBİ’ler hakkında bir soru sormak istiyorum. Bu denetim standartları büyük kuruluşlar, büyük şirketler göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Acaba aynı standartlar KOBİ’ler içinde geçerli mi? Standartları büyük şirketlerde
olduğu gibi KOBİ’ler içinde uygulayabilir miyiz? Burada tabii ki KOBİ’lerin uygulamaları,
finansal yapıları süreçlerini de kastediyorum. Başka bir sorum daha olacak. Yine sigorta
açısından baktığımız zaman burada denetim yerine başka süreçler gelebiliyor. Burada alternatif ne olabilir. Ulusal ve uluslar arası boyutlarda farklı yorumlanabilir mi?
CEVAP: Çok teşekkürler sorularınız için. KOBİ’lere ilişkin sizinle aynı fikirde değilim. Birkaç noktada karşı çıkmak durumundayım. Öncelikle tabii ki bütün bu denetim standartları büyük şirketler göz
önüne alınarak hazırlanmadı. Uzun bir zamandır bunlar üzerinde çalışıyor ve dediklerinize katılmıyorum.
İkinci olarak standartlara baktığımız zaman çok önemli bir nokta var. Bu standartlar KOBİ’lere odaklanmış durumda. Zaten KOBİ’lerin gereksinimleri düşünerek bu standartlar hazırlandı. Burada büyük ve
küçük işletmeleri birbirinden ayıramayız. İlk sunumum bu konu ile ilgili Almanya’daydı. Yönetim kuruluna yaptığım bir sunumdu, orada da yöneticiler bu konuya büyük bir ihtiyatla yaklaştılar. Kuşkular vardı
içinde, açıkladıkça anladılar. Olumlu düşünmeye başladılar. Tabii ki kusursuz olduğunu söylemiyorum ama
KOBİ’ler için yeni standartlarda olumlu olan çok şey var. Yine komite olarak, KOBİ’lerin denetim mekanizmalarının geliştirilmesine ilişkin adımlar attık. Bu bence bir sorun değil ama KOBİ’lerinde alabileceği
çok destek var. Güvence düzeyinde de sigorta düzeyinde de çalışıyoruz. Bazı şirketlere muafiyetler tanınıyor. wBu gündemimizde tuttuğumuz başka bir proje ve bu konuda da gelişime açığız. Üzerinde çalışıyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum, IFAC bir kurum olarak gerçekten stratejik bir öncelik tanıyor bu
türden sorunlara. KOBİ’ler bizim için çok önemli.
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