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Kürşad Sait BaBuçcu
SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı

Değerli konuklar, böyle bir sempozyumda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.
Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Oturumda kısaca denetim kavramı ve denetimin sermaye piyasasındaki öneminden bahsetmek istiyorum. Burada bahsettiğimiz bağımsız denetim belli bir ekonomik birikim veya döneme ait rakamlarla
ifade edilebilir bilgilerin önceden tespit edilmiş kurallara uygun derecesini belirlemek ve bu konuda rapor
vermek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerlendirme işidir.
Bağımsız denetim çok değişik faydaları bulunmakla birlikte üç durumun altını çizmekte yarar var.
Kamuya açıklanacak bilgilere ilişkin güvence sağlamak, vergi hesaplarında usulsüzlük yapılmadığına ilişkin güvence sağlamak, finansal kurumların ve çeşitli şirket tiplerinin finansal yeterlilikleri hakkında
güvence sağlamak.
Kamunun tam ve doğru aydınlatılması ve hesap verilebilirliğinin sağlanması için finansal tabloların
bağımsız üçüncü kişilerce denetlenmesinin önemi 2000 yıllarda dünya da yaşanan Eron, parmalat skandalları veya ülkemizde yaşadığımız İmar Bankaları olayıyla perçinlenmiştir. Sermaye piyasaları için kanunun aydınlatılmasının ilkesinin önemi, hepimizce malumdur. Kamuyu aydınlatma unsurunun en önemli
tarafı bilginin temel kaynağı şirketlerin finansal tablolarıdır. Finansal raporlama bu nedenle kamuyu
aydınlatmanın en temel unsuru haline gelmiştir. Yüksek kalitede finansal raporlama aracının kamuyu
aydınlatmada önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Ancak finansal raporlama standartları ne kadar kaliteli
de olsa denetimden geçmiş, hesap verebilir bir sistemde üretilen bilginin sağlıklı ve şeffaf işleyen bir sermaye piyasasının oluşturulmasındaki katkısı inkar edilemez.
Bu noktada devreye bağımsız denetim fonksiyonu girmektedir. Bağımsız denetim sermaye piyasaları için olmazsa olmaz bir kavramdır. Oturum başlığında yer alan paradoks kelimesine baktığımızda Türk
Dil Kurumu büyük sözlüğünde üç tane tanım yapılmıştır. İlk tanım aykırı düşünce, ikincisi çelişki, üçüncüsü de düşünceler arasında tartışmaya açık kesin yargı içermeyen karşıtlık olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde bağımsız denetimle ilgili yargılara bakıldığında ilk akla gelenler 3568 sayılı kanun, sermaye piyasası
mevzuatı, bankacılık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, enerji piyasasına ilişkin mevzuat. Bunun yanı sıra
birçok yasal düzenlemede bir şekilde bağımsız denetimle ilgili hükümler yer alıyor. Bu hükümlere baktı-

73

2 ku?rsad sait babuccu:Layout 1

4/28/11

12:01 PM

Page 74

IX. TÜRKİYE MuHaSEBE DENETİMİ SEMPOZYuMu
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. uLuSLaRaRaSI TÜRKİYE MuHaSEBE DENETİMİ SEMPOZYuMu
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Genel Oturum II

ğınız zaman mevzuat paradoksu başlığında ilk akla gelen bağımsız denetim mevzuatında önemli çelişkiler olduğu. Ancak bu düzenlemeleri biraz detaylı incelediğimizde biraz önceki tanımlardan keskin çelişkilerden ziyade tartışmaya açık karşıtlıklar bulunduğu tanımını kullanmak daha doğru olur. Bağımsız denetime ilişkin mevzuatımızdaki genel sorunlar, parçalı bir yapı olması, benzer fakat farklı mevzuatlar olması, bir takım gri alanların bulunması ve en önemli sorunda koordinasyon eksikliği. Sermaye piyasası mevzuatına baktığımızda bağımsız denetime ilişkin düzenlemeler özellikle 2006 yılında yürürlüğe konulan
tebliğ ile uluslar arası denetim standartlarıyla büyük ölçüde uyum sağlamıştır. Benzer şekilde, diğer mevzuatlara da bakıldığında, uluslar arası standartlara büyük ölçüde uyum sağlanmıştır.
Kurulumuzla ilgili AB müzakereleri kapsamında Almanya sermaye piyasası otoritesiyle yapılan eşleştirme çalışmasında SPK’nın bağımsız denetime ilişkin büyük ölçüde AB’nin 8 nolu direktifiyle uyumlu çıkmıştır. Bu eylül ayı içersinde uluslar arası bağımsız denetim forumu da SPK’nın yapısını sekizinci direktife
uygun bularak bizleri kabul etmiştir. Mevcut durumda bağımsız denetim konusunda ülkemizdeki en önemli ve acil eksiklikler ülke genelinde uygulanabilecek uluslar arası standartlarla uyumlu bir standart setinin
bulunmaması, bağımsız denetim alanında yetkili, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği
ve bu konudaki düzenlemelerin temelini oluşturan bağımsız denetim kuruluşlarının gözetiminin düzenli
bir şekilde yapılamaması olarak sıralanabilir.
Bu çeşitli mevzuatlar yanında ülkemizde halen bağımsız denetimdeki yasal düzenleme çeşitliliğini
gidermek amacıyla yeni yasal düzenleme çalışmaları da devam etmektedir. Halen meclis gündeminde yer
alan TCK ülkemizde bağımsız denetim konusunda önemli değişlikler çıkmasın ayol açacak düzenleme
çalışmasıdır. Bu tasarının en önemli özelliği bağımsız denetim konusunda tek bir otorite oluşturmak istemesidir. Düzenleme ile bağımsız denetçiler, kuruluşlar tek bir otorite tarafından yetkilendirilecek ve aslında bu söyleyeceğim kamuya çok yansıtılmayan bir olay, meslek örgütü olan TÜRMOB’un faaliyetleri yeni
kurulacak TÜDEKS’în gözetimi altında alınacaktır. TÜDEKS’in en önemli faaliyetlerinden birisi meslek örgütünün faaliyetlerini denetlemektir.
Sonuç olarak ülkemizde bağımsız denetim mevzuatını ve uygulamalarını, uluslar arası alanda kabul
gören bir hale getirebilmek için gerekli çalışmaları yapmak hususunda, gerekli tüm tarafların azami çabayı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun ilk ve en güzel adımı da, bu hususların TÜRMOB, diğer sivil
toplum örgütleri, üniversiteler başta olmak üzere kamuoyu tarafından tartışarak bir sonuca ulaşmaktır.
Konuşmama son verirken güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
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