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DENETÇİLER AÇISINDAN DÜZENLEME PARADOKSUNUN SONUÇLARI

İhsan Uğur DELİKANLI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Daire Başkanı

ÖZET
Finans sektöründeki gelişmeler, finansal piyasaların daha etkin çalışmasına katkıda bulunduğu kadar
istikrarsızlıklara da yol açmıştır. İstikrarsızlıkları en aza indirmek amacıyla geliştirilen düzenlemeler ise
giderek daha karmaşık kurallar setine dönüşmüş ve bu dönüşüm denetçileri de zor durumda bırakmıştır.
Finansal sektöre yönelik düzenlemelerin hazırlanmasında etkili olan ile bazlı ya da kural bazlı düzenleme yaklaşımları arasındaki geçişlere ya da aynı konuya ilişkin aynı otoritenin farklı düzenlemelerinde
yeralan kuralların veya aynı konu ile ilgili farklı otoritelerce farklı düzenlemelerin öngörülmesine bağlı
olarak ortaya çıkacak çelişkiler hiç şüphesiz uygulayıcılar kadar denetçileri de etkilemektedir. Düzenleme
paradoksu olarak adlandırılan bu durumlar düzenlemelerin kendilerinden beklenen sonuçları doğurmaması veya düzenlemeler sonrası ortaya çıkan sonuçların düzenlemelerin yapılması sırasında amaçlanan
hedefler ile çatışmasına yol açabilecektir.
Denetim, bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda hazırlanan finansal tablo ve diğer finansal
bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve
uygun bağımsız denetim kanıtları ile uluslararası denetim standartlarında öngörülen bağımsız denetim
teknikleri uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuçlarının bir rapora
bağlanmasıdır. Bu çalışmada, belirtilen şekillerde ortaya çıkabilecek düzenleme paradoksunun sözkonusu
raporları düzenleyecek olan denetçiler üzerindeki etkileri değerlendirilmiş ve çözüm önerileri tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Düzenleme Paradoksu, İlke Bazlı Düzenleme, Kural Bazlı Düzenleme.
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1. GİRİŞ
Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki yaratması veya sezgiye karşı bir sonuç yaratması durumu, Türk Dil Kurumu sözlüğünde de kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri
sürülen düşünce şeklinde tanımlanmakta olup, bir nevi çelişki durumunu ifade etmektedir (www.wikipedia.org).
Düzenleme kavramının ise uluslararası alanda genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır.
Sosyal ve ekonomik amaçlara yönelik olarak devlet tarafından yürürlüğe konulan her türlü anayasal,
yasal ve kurumsal düzenlemeler ile diğer her türlü kamusal politikalar ve yapılan uygulamalar düzenleme olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre de, yaptırım tehdidi ile desteklenen ve gerçek ve tüzel
kişilerin kullanabilecekleri takdir yetkileri üzerine getirilen kamu sınırlamalarıdır (Karaosmanoğlu,
2006;7).
Daha geniş anlamıyla ise, her türlü faaliyetin ve sürecin, müeyyide oluşturma imkânına sahip herhangi bir otorite veya mekanizma tarafından oluşturulacak kurallar, telkinler, kısıtlar veya teşvikler yoluyla kontrol altına alınması, yönlendirilmesi veya biçimlendirilmesi düzenleme faaliyeti olarak tanımlanmaktadır (Türkkan, 2001, s. 110-111).
Düzenleme, temel olarak politik ve ekonomik bir kavram olup, farklı ekonomik sistemler ve bunları çevreleyen hukuk formları çerçevesinde ele alınmakta ve devlet, hangi faaliyetleri sunmalı; hangi tür
faaliyetleri nasıl vergilendirmeli; ne tür malların mülkiyetine sahip olmalı; ne tür faaliyetleri nasıl düzenlemeli; sosyal sorunlar ve dışsallıklar karşısında nasıl bir sorumluluk üstlenmeli sorularını içerisinde barındırmaktadır
Tüm dünya örnekleri karşılaştırmalı olarak ele alındığında düzenleyici müdahalelerin en fazla finansal sektörde olduğu görülmektedir. Bunun altında yatan temel gerekçe finansal piyasaların, ekonomi politikalarının temel amacı olan, toplumun refah düzeyini arttırma ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamadaki önemi ve bu piyasaların kaçınılmaz olarak sürekli risk ve belirsizlik altında olmasıdır.
Nitekim, içinden geçmekte olduğumuz küresel finansal kriz ile birlikte finansal piyasaların aşırı
düzenlenmesi gereği veya az düzenlemeye tabi tutulması yönündeki tartışmalar da yeniden ivme kazanmıştır. En uç iki noktayı esas alan bu tartışmalar özünde paradoksal bir duruma da işaret etmektedir. Zira,
finansal kriz öncesi neredeyse hemen herkes tarafından mümkün olduğunca az düzenlemeyi temsil eden
ilke bazlı düzenleme yaklaşımı ile düzenlemelerin hazırlanması önerilmekte iken bu gün aşırı düzenlemeyi temsil eden kural bazlı düzenleme yaklaşımına doğru adeta bir kayma yaşanmaktadır. Dolayısıyla,
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düzenleme paradoksunu da önce düzenleme yaklaşımları ve aynı konuya ilişkin aynı otoritenin ve/veya
farklı otoritelerin düzenlemeleri arasındaki çelişkiler şeklinde algılamak doğru bir yaklaşım olacaktır.
Bu çalışmada da, finansal düzenlemeler bağlamında düzenleme çelişkilerinin denetçiler üzerindeki
etkilerinin neler olabileceği sorusuna cevap geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, öncelikle ilke bazlı ve
kural bazlı düzenleme yaklaşımları ele alınmış, sonrasında da düzenlemelerde bu yaklaşımlar arası geçişlerden ve aynı yaklaşımla hazırlanmış dahi olsa düzenlemelerdeki farklılıklardan kaynaklanabilecek çelişkilerin denetçiler üzerinde yaratabileceği sorunlar değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde de muhtemel
çözüm önerileri tartışılmıştır.
2. DÜZENLEMELERDEKİ ÇELİŞKİLER VE DENETÇİLERE ETKİLERİ
2.1. Düzenleme yaklaşımları ve bu yaklaşımlardaki çelişkilerin etkileri
Finansal düzenlemelerin nedenlerine ait farklı yaklaşımlar vardır. Bu farklı yaklaşımların düzenlemelerin temelindeki nedenleri keşfetme çabası, hem optimal bir düzenleme tasarımına hem de dinamik
sürecin analizi ile değişen şartlara uygun yeni düzenleme yapılarına imkan sağlamaktadır (Yay, Yay ve
Yılmaz, 2001;62).
Finansal piyasaların düzenlenmesinin ekonomik gerekçelerini esas olarak altı ana başlık altında toplamak mümkündür (Kılıç, 2007;54-55):
- Dışsallıklardan kaynaklanan finansal kriz ve istikrarsızlık gibi sistemik sorunlar (Piyasa başarısızlığının özel bir durumu olarak),
- Piyasadaki diğer başarısızlıklar ve eksik rekabet,
- Piyasanın izlenmesi ihtiyacı ve bu faaliyette ortaya çıkan ölçek ekonomileri,
- Ters seçim (adverse selection) ve ahlaki risk (moral hazard) sorunları,
- Yatırımcıların korunması (piyasada yatırımcı güveninin tesis edilmesi, yatırımcıların hileli davranışlardan korunması, tam kamuyu aydınlatma, fiyatların doğru tespit edilmesi, yatırımcılar arasında ayrımcılık yapılmasının önlenmesi vb.)
- Sektörün düzenleme talepleri.
Bu gerekçelere uygun düzenlemeler ilke bazlı ya da kural bazlı olarak geliştirilmektedir.
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2.1.1. İlke bazlı düzenleme
İlke bazlı düzenleme yaklaşımında, düzenleyici otoritelerin hedefi, düzenlenen kişi ya da kuruluşların faaliyetlerini gerçekleştirirken gerekli sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamaktır. Söz
konusu amacın gerçekleşmesi ile ilgili olarak düzenleyici otoritenin kendi performansını değerlendirmesi ve oluşturulacak politikaların bu değerlendirmelerin sonucuna göre belirlenmesi, bahse konu
yaklaşımın başarısının göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
İlkeler ve kurallar arasındaki fark, hız limitleri örneği ile izah edilebilir: Bir ilke, “bütün koşullarda, makul ve ihtiyatlı olan hızdan daha hızlı araç kullanma!” derken, bir kural, “saatte 55
km/saatten daha hızlı araç kullanma!” diyecektir (Ford, 2007;8). Başka bir deyişle, bir kural genel
olarak, bu kuralı koyan kişinin gerçeklere dayanarak belirlediği davranış şeklini zorunlu kılmaktadır.
Bir ilke ise, hem gerekli davranış şeklini hem de karar vericilerin ortaya koyduğu genel gerçeklere
dayanan kuralları açıklamayı ve yorumlamayı gerektirebilir.
Kesin kurallar düzenleyici otoriteler ve düzenlenen kuruluşlar bakımından cazip olmakla birlikte çok katı kurallara bağlı düzenleme yaklaşımı bazı problemlere yol açabilmektedir. Llewellyn
(2001;12-13) bu problemleri aşağıdaki şekilde özetlemektedir.
➢Detaylı kurallara dayalı esnek olmayan bir yaklaşım, düzenlenen kurumların, düzenleyici otoritenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde kendileri için en düşük maliyetli yolu seçmelerini
engelleyebilir.
➢Detaylı ve yoğun kurallar yeniliğin önünü kesebilir.
➢Katı kurallara dayalı bir rejim, düzenleyici otoritenin nihai amaçları ve sonuçlarından ziyade
finansal kurumların işlemleri üzerinde odaklanır. Bu durum, düzenlemelerin özünün hayata geçirilmesini engelleyebilir.
➢Düzenleyici sisteme zamanla yeni kurallar eklenirken, çok az kural sistemden çıkarıldığı için
“kurallarda yığılma” meydana gelebilir.
➢Düzenlenen kurumlar düzenleyici otorite tarafından yaptırıma uğratılabilecekleri endişesiyle
içsel uyumu sağlamaya aşırı zaman ve çaba harcayabilirler. Bu anlamda düzenleme, kural bazlı bir
yaklaşımın ortaya çıkardığı kültür nedeniyle düzenleyici otoritenin planladığından daha katı ve detaylı olabilir.
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➢Detaylı kurallar uygulamada esnek değillerdir ve piyasa koşullarına yeterli karşılık veremezler.
➢Detaylı kurallar düzenlenen alanı ilkeler gibi tam anlamıyla kapsayamaz ve bu durum bazı
finansal kurumlarca düzenlemelerin dolanılması suretiyle potansiyel bir “ahlaki tehlike”ye sebep olabilir.
Hacimli, detaylı ve bu nedenle de anlaşılması güç kurallar sektörün dikkatini düzenlemelerin
özünden ziyade bu kurallar setinin mekanik uygulanmasına yönlendirir ve düzenleyici otoritenin gerçek amacını gerçekleştirmesini engeller görüşü ilke bazlı düzenleme yaklaşımının dayanak gerekçesini oluşturmaktadır.
İlke bazlı düzenleme yaklaşımının, düzenlemelerin hacmini azaltacağı doğrudur, ancak bu azalmanın boyutunun çok fazla olacağı düşünülmemelidir. Zira finansal sektöre ilişkin düzenlemelerin
sadece üst düzey ilkelerden müteşekkil olması mümkün değildir. İlke bazlı yaklaşım, kuralları büsbütün dışlamaz. Aksine, ilkelerin anlaşılmasını kolaylaştıracak ve uygulamanın nasıl olması gerektiğini
gösterecek kurallar her zaman için önemli bir düzenleyici araç olmaya devam edecektir. Yatırımcılara
yeterli, tutarlı ve karşılaştırılabilir bilgilerin sağlanabilmesi amacıyla, kurallar her zaman olacaktır. Bu
anlamda, ilke bazlı yaklaşımın, salt ilkelerden müteşekkil bir yapı olmasından ziyade, ilkeler ve
kuralların birlikteliğinden oluşan karma bir yapı olduğunu söylemek doğru olacaktır (Lenihan ve
Hume, 2003;6-11).
İlke bazlı düzenleme yaklaşımı doğal olarak bazı alanlarda düzenleme boşluklarının doğmasına
neden olabilmektedir. Bu duruma örnek olarak uygulaması şirketlerin ihtiyarına bırakılmış olan
kurumsal yönetim ilkelerinde şirket yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerine bir yıllık dönemde maaş,
prim ve jestiyon şeklinde yapılan ödemeler hakkında faaliyet raporunda açıklama verilmesi istenilmekte iken bugün G-20 toplantılarında finansal kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ile üst yöneticilerine prim, jestiyon şeklinde yapılacak ödemelerin sınırlandırılmasına yönelik kurallar geliştirilmesinin tartışılmakta olması verilebilir. Aynı şekilde, kredi derecelendirme kuruluşlarının çalışma usul ve
esasları için bağımsız denetim standartları gibi bir standartlar seti yerine IOSCO tarafından geliştirilmiş ve hiçi bir yaptırımı bulunmayan prensipler söz konusu iken yine G-20 toplantılarında bu kuruluşların denetim ve gözetime tabi tutulmasına ilişkin karar alınmış olması da bir başka örneği oluşturmaktadır.
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2.1.2. Kural bazlı düzenleme
Centre for the Study of Financial Innovation’ın yapmış olduğu son araştırmada, 54 ülkeden 440 bankacının vermiş olduğu cevaplar neticesinde, düzenlemelerdeki artışın, özellikle banka kaynaklarını aşındıran, risk çeşitlendirmesini azaltan ve yanlış güven algısı oluşturan niteliğiyle bu yılki bankacılık risklerinin en önemlisi olduğu sonucuna varılmıştır. Finansal piyasalarda güvenin tesisi amacıyla yapılan düzenlemelerin bankacılar arasında yapılan araştırmada en önemli bankacılık riski olarak nitelendirilmesi
düzenlemelerdeki fayda-maliyet dengesinin maliyet lehine bozulduğu ve bu bağlamda, düzenlemeler ile
amaçlanan hususların, düzenlemelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkan durumdan çok farklı olduğunu (düzenleme paradoksu) gösterir niteliktedir.
Modern ekonomilerde düzenlemelerden bağımsız bir piyasa ortamı düşünülemeyeceği gibi detaylı
kurallar içeren düzenlemelerin de en az piyasa başarısızlıkları kadar ciddi maliyetlere neden olacağı bir
gerçektir. Özellikle sermaye akışkanlığının çok arttığı günümüz finansal piyasaları, bu niteliği gereği
detaylı kurallara karşı çok duyarlıdır. İhtiyaca uygun düzenlemeler yabancı sermaye çekerek finansal
piyasaları ve yurtiçi ekonomiyi güçlendirici etkiye sahipken, detaylı kuralları belirleyen aşırı düzenlemeler ek maliyetlere neden olduğu için sermaye ve şirketlerin başka ülkelere kaçmasına neden olacak ters
etkilere neden olabilmektedir.
Düzenlemeler, esas olarak piyasa başarısızlıklarının ortadan kaldırılması ve piyasada oluşması muhtemel belirsizliklerin yasal düzlemde giderilerek güven ortamının tesis edilmesi amaçlı konulan kuralları
temsil etmektedir. Ancak, konulan her bir kural, taşıdığı amaçların yanı sıra ilgili taraflar açısından bir
kısım maliyetlere de neden olmaktadır. Düzenleme arbitrajları, düzenlemeler ile gelen ahlaki riziko problemleri, esnek olmayan ve yenilikleri engelleyici düzenleme yaklaşımları, rekabeti bozucu nitelikteki
kurallar, düzenlemelerdeki karmaşıklıklar, düzenlemeler neticesinde ortaya çıkan sorunları yine ek
düzenlemelerle çözme refleksi düzenleme başarısızlıklarının en belirgin örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çerçevede, detaylı kurallar ile düzenleme olgusu ilgili taraflara düzenlemelerden amaçlanan faydaları sağlamaktan ziyade bunların çok üstünde maliyetlere neden olmaktadır. Nitekim, Kılıç tarafından
Türk sermaye piyasasında faaliyette bulunan 1.055 adet kuruluşun sermaye piyasası düzenlemelerine
uyum maliyetlerine ilişkin yapılan araştırmada düzenlemelerde sadeleştirme ve değişiklik önerilerinin
hayata geçirilmesi suretiyle, kısa vadede yıllık bazda toplam 28,5 milyon YTL maliyet tasarrufu sağlana-
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bileceği ve bu miktarının ölçülen uyum maliyetlerinin yaklaşık % 9’una tekabül ettiği sonucuna ulaşılmıştır (Kılıç, 2007; 287).
Bunun yanı sıra, detaylı kurallar ile ortaya çıkabilecek düzenleme karmaşıklıkları, düzenleme
çelişkileri ya da düzenleme örtüşmeleri denetimin etkinliğini de engelleyebilmektedir.
Detaylı kurallar geliştirilmesi ihtiyacının gerekçeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
➢Ortaya çıkan istikrarsızlıkların kaynağından hareketle ulusal ya da küresel seviyede getirilen
çözüm amaçlı düzenlemeler
Yaşanan son finansal kriz sonrası özellikle G-20’ye üye ülke temsilcileri sıklıkla toplanarak söz
konusu krizin nasıl aşılabileceği yönünde çalışmalar yapmakta, krize neden olan sebeplerin tespit edilerek bunların birer düzenleme konusu yapılması çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. Bu yönüyle,
yine bir kriz sonrası, krize neden olan hususlar ek düzenleme ve dolayısıyla ek maliyetlerle düzenlemelere kaynak teşkil edecek gözükmektedir.
Finansal piyasalar, değişen yapıları ve dinamikliği dikkate alındığında yeniliklerin devamlı surette güncellendiği, devamlı yeni ürünlerin ortaya çıktığı bir piyasa niteliğine bürünmüştür. Bu dinamik
yapı neticesinde gerek ulusal düzeyde gerek küresel düzeyde ortaya çıkan finansal krizlerde de farklılaşmalar görülmektedir.
Finansal piyasalarda ortaya çıkan istikrarsızlıklar, istikrarsızlığın kaynağından hareketle çözümlere odaklanılmasına ve uluslar arası kuruluşlar nezdinde ortak çözüm arayışları, yeni kurallar geliştirilmesine neden olmakta, bu kuruluşlar nezdinde hazırlanan çözüm önerilerinin, ilgisine bakılmaksızın o kuruluşlara üye her ülkeye uygulanması ilgili ülkeler özelinde detaylı kurallar seti ile aşırı
düzenlemeye neden olan bir etki oluşturmaktadır.
Diğer taraftan, istikrarsızlıklara ve özellikle krizlere tepki olarak düzenlenen hususlar genel olarak krizin şiddetine bağlı olarak oldukça sıkı düzenlemelere kaynak oluşturmaktadır. Bu konuların
aslında olağanüstü dönemleri ilgilendirdiği gerçeği göz ardı edilerek normal piyasa koşullarındaki
mevcut düzenleme çerçevesinin doğal bir parçası haline getirilebilmektedir.
Bu çerçevede, yapılan düzenlemelerin kazuistik nitelik taşıması ve uluslar arası kuruluşlarca
hazırlanan çözüm önerilerinin tüm üye ülkelere yansıtılması ülkelerin genel düzenleme çerçevesinin
bozulması ve düzenlemeler arasında gereksiz örtüşmelere neden olabilmektedir.
➢Düzenleyici kurumların görev ve yetki alanlarındaki örtüşmeler
Finansal sektör içinde yer alan piyasaların gerek uluslar arası entegrasyonu gerek piyasaların etki-
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leşimi ve piyasalar arası kaybolan sınırlar neticesinde farklı piyasaları düzenleyen kurumların sorumluluk alanlarında da bu kurumlar arasında görev ve yetki alanlarındaki örtüşmeler (overlaps accross agencies and jurisdictions) ya da bu kurumlar arası görev ve yetki alanlarındaki çatışmaların (contradictions
across agencies and jurisdictions) yaşandığı bölümlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Ülkemiz finansal sistemi incelendiğinde, sermaye piyasasında faaliyette bulunan kuruluşlar,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından; sigortacılık faaliyetleriyle uğraşan kuruluşlar, Hazine
Müsteşarlığı tarafından; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansman
şirketleri, varlık yönetim şirketleri ile kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma
yapma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunan kuruluşlar Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Öte yandan, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan ya da halka açık olan bankalar ayrıca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde SPK düzenleme ve denetimine tabidir. Bu anlamda, ülkemiz finansal sisteminin düzenleme ve
denetim yapısı fonksiyonel bir ayrıma tabi tutulmuş bulunmaktadır.
Söz konusu ayrım neticesinde, her bir düzenleme otoritesi kendi görev ve yetki alanına giren
konularda, uluslararası düzenlemeleri de dikkate almak suretiyle düzenleme ve denetim yapmakta
olup, bazı ortak konularda ise her bir kurum ilgili alanı kendi görev alanı bağlamında ve benimsediği politikalar çerçevesinde ayrı olarak düzenlemektedir. Örneğim, bağımsız denetim, derecelendirme
ve değerleme faaliyetleri gibi konularda gerek BDDK’nın gerek SPK’nın ayrı düzenlemeleri bulunmaktadır. Her iki kurumun kendi öncelikleri yönünden geliştirebileceği kurallar her iki kurum tarafından da yetkilendirilmek isteyecek bağımsız denetim, derecelendirme ya da değerleme kuruluşları
üzerinde ilave maliyet unsuru oluşturabilmektedir.
➢İhtiyatlı yaklaşımlar
Düzenleyici kurumlar bazı durumlarda gereğinden fazla ihtiyatlı yaklaşım benimsemek suretiyle optimum düzenleme ihtiyacının ötesine geçerek düzenlemeler hazırlayabilmektedirler. Örneğin, bir
bankanın ya da bir finansal şirketin hiç yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimali, çok yüksek sermaye yükümlülüğü ve çok sıkı kurallar getirilerek neredeyse sıfıra düşürülebilir. Ancak, bu finansal
hizmetlerin maliyetlerini artıracaktır. Burada bir bankanın iflas ihtimali ile finansal aracılık maliyetleri arasında bir değiş tokuş bulunmaktadır. Optimum düzenleme seviyesinin ve ihtiyatlılığın sınırlarının
yanlış belirlenmesi detaylı kurallar geliştirilmesine yol açmaktadır. Bu durum doğal olarak da gereksiz denetim alanlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
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➢Düzenlemelerdeki karmaşıklıklar
Detaylı kurallar geliştirme düzenleme sayısında fazlalığa ve düzenlemelerde karmaşıklığa yol
açmaktadır. Bu durum, gerek ilgili tarafların gerekse denetçilerin düzenleme amaçlarını tam olarak algılamasını zorlaştırabilmektedir.
2.1.3. Kural bazlı düzenleme mi ? İlke bazlı düzenleme mi ?
Piyasaların etkin çalışabilmesi, şirketlerin mali tablolarında yer alan bilgiler ile bağımsız denetim
raporlarında yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olmasına bağlıdır. Nitekim, enerji devi Enron’u takiben
Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco, AOL Time Warner, Rite Aid, Xerox, Imclone, Worldcom ve
Qwest şirketleri ile Vivendi Universal ve France Telecom’da ortaya çıkan muhasebe skandalları tüm piyasaları derinden etkilemiştir.
Amerika'da meydana gelen muhasebe skandalları sonrasında aslında güven kaybına uğrayan, hisseleri borsada işlem gören şirketler değil, bu şirketlerin hesaplarını inceleyen bağımsız dış denetim şirketleri ve denetçiler olmuştur. Bundan daha da önemlisi, kamuoyunda denetçilerin uygulamış olduğu ve şirketlerin performanslarını ölçen muhasebe standartları sorgulanır hale gelmiştir (Özyürek, 2002).
Bu nedenle, özellikle Enron sonrasında denetçiler yürürlükte bulunan muhasebe düzenlemelerinin ele
alınması gereğini işaret etmiştir (Bratton, 2004;9). Denetçilere göre, Enron’un iflasına giden yoldaki en
önemli kilometre taşlarından birisi, uygulanan bazı muhasebe işlemleri neticesinde, Enron dışında kurulmuş bulunan Özel Amaçlı Kuruluşlar (Special Purpose Entities) aracılığıyla risklerin ve zararların bilanço
dışına çıkarılarak gizlenmesi ve böylece, şirketin olduğundan daha kârlı gösterilmesine imkan veren kurallar seti olmuştur.
Sorun, kuralların olmayışından değil, tersine aşırı kurallar geliştirilmiş olmasından kaynaklanmıştır.
US GAAP (Amerikan Muhasebe Standartları)’ın aşırı kural bazlı yaklaşımla hazırlanmış olması, düzenlemelerin işlevselliğini ortadan kaldırmıştır. Şirketler ve bağımsız denetçiler tarafından düzenlemelerin ruhu
tamamen ihmal edilmiş, bunun yerine kurallar mekanik olarak uygulanmaya çalışılmıştır. Şirketler işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmemiş, kural bazlı düzenlemeler, uygulamada
düzenlenen kuruluşlar ile düzenleyicilerin algısı arasında bir uyumsuzluk meydana getirmiştir.
ABD’deki muhasebe uygulamasında belki de en büyük problem, denetçilerin, finansal raporların doğruluğunun US GAAP’e uygunluğuna göre saptamaları olmuştur. Diğer bir ifadeyle, finansal tabloların
denetlemesinde, “özün önceliği” kavramı yerine “US GAAP’e uygunluk” ön planda tutulmuştur (Balsarı ve
Dalkılıç, 2007;111).
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Enron ve diğer şirketlerde görülen denetim zafiyetlerinin ve raporlama sahtekarlıklarının kural bazlı
düzenlemelerden kaynaklandığı gibi bir inanışa götürmüştür. Bu nedenle, ilke bazlı düzenlemelere bir
nevi “kurtarıcı bir araç” olarak sarılınmıştır.
Böyle bir ortamda Temmuz 2002’de Sarbanes-Oxley Kanunu yürürlüğe konulmuştur. SarbanesOxley Kanunu özellikle bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma alanlarında getirdiği düzenlemelerle
yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. İlke bazlı finansal raporlama sistemine geçiş ile ilgili olarak kural
bazlı düzenleme yaklaşımının terk edilmesi hususunda SEC’in gerekli çalışmaları yapması öngörülmüştür
(Nelson,2002;1).
Hiçbir kural bazlı düzenlemenin gelecekte olması muhtemel tüm durumları öngörmesi beklenemez.
Kural bazlı düzenlemeler daha şekilci bir yapı sergilemekte olup, düzenlemelerin özünün ikinci planda
kalabilmesi sonucunu beraberinde getirebilmektedir. Kuralların yöneticiler, denetçiler ya da danışmanlar
tarafından kolayca olmasa da manipüle edilebilmesi mümkündür. İlkeler ise birbirinden farklı durumlara
yanıt verebilme ve esnek olabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle, ilke bazlı düzenlemelerin daha zor
manipüle edilebileceği görüşü ileri sürülmüştür.
Kural bazlı düzenlemelerin manipüle edilebilmesi finansal raporlamaların kalitesinin önemli ölçüde
yitirilmesine neden olduğu, ilke bazlı düzenlemelerin ise, kural bazlı düzenlemelerden kaynaklanabilecek
“finansal raporlama patolojisi”ni daha kaliteli raporlar hazırlanmasını sağlamak suretiyle ortadan kaldırdığı kabul edilmiştir.
Ancak, son küresel finansal krizde ilke bazlı düzenleme olan IAS ve IFRS (Uluslararası Muhasebe
Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)’ı uygulayan ve uluslararası ölçekte faaliyet
gösteren finansal kuruluşların açıkladıkları finansal raporlara birbirlerine güven duymamalarına bağlı olarak merkez bankaları finansal sisteme likidite enjekte etmek zorunda kalmışlardır.
Özellikle eşik altı ipotekli konut kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi (sub-prime mortgage) sürecinde nitel ve nicel bilgi eksikliğinin had safhada olduğu, Enron örneğinde olduğu gibi, büyük yatırım bankalarının yoğun olarak gayri nakdi ve sözleşmesel taahhütler, özel amaçlı kuruluşlar vasıtasıyla bilanço
dışı işlemlerin hacmini arttırabildikleri bir kez daha görülmüştür.
Aynı şekilde IAS ve IFRS ile gerçeğe uygun değer yaklaşımı zorunlu hale getirilmiş olsa da finansal
piyasalarda dalgalanma sürecinde finansal araçların gerçeğe uygun değer ile değerlemenin güçlükleri
ortaya çıkmıştır. Zira, aktif bir piyasa ortadan kalkmıştır. Fiyatlamanın zorlaştığı, likiditenin ve güvenin
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kaybolduğu koşullarda değerleme yapmanın güç olacağı ve gerçeğe uygun değerleme yönteminin kullanılmasının problemlerin derinleşmesine hatta gelecek dönemlere aktarılmasına yol açacağı görüşü kabul
görmeye başlamıştır.
Bu gelişmeler, ilke bazlı düzenlemenin de “finansal raporlama patolojisi”ni ortadan kaldırmada ve
finansal raporlara güveni sağlamada yetersiz kalabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, bir
düzenleme yaklaşımı taraftarı olmak yerine ülke koşullarının ve düzenleme geliştirilecek sektörde faaliyet gösteren kişi ya da kuruluşların yapıları dikkate alınarak optimum bir yaklaşımla düzenlemelerin
hazırlanmasının doğru olacağı düşünülmektedir.
2.1.4. Düzenleme yaklaşımlarından kaynaklanabilecek çelişkilerin etkileri
İlke bazlı düzenleme yaklaşımında her faaliyet alanına ilişkin düzenleme geliştirilmesi gibi bir amaçla hareket edilmeyeceği için daha önce getirilen kuralların kaldırılması ya da yeni alanların bilinçli olarak
düzenlenmemesi yolunun seçilmesi nedeniyle bazı faaliyet konularına ilişkin düzenleme boşluklarının doğması muhtemeldir. Bu durum doğal olarak daha önce açık ve az ya da çok detaylı kuralları bulunan bir
konuda denetimlerini gerçekleştiren denetçiler üzerinde hem yaklaşım değişikliği hem de denetimlerde
esas alınan kurallar bağlamında bir çelişki yaratabilecektir. Denetim riski oluşturabilecek bu durumu
aşmak için denetçiler denetim riskinin alt bileşenlerinden olan özellikle bulgu riskini azaltmaya odaklanacaklardır. Bulgu riski kontrol sistemleri sayesinde önlenemeyen veya bulunamayan hatalardan kalan ve
denetçinin de denetim teknikleri uygulayarak ortaya çıkarabileceği, ancak çıkaramadığı hata ve hilelerden doğan risk olarak tanımlanmakta olup, bu riski azaltmak için denetçilerce daha fazla miktarda ve
nitelikte denetim tekniği planlanacak, yapılacak çalışmaların hacmi ve niteliği artacaktır (Kaval, 2005;9192). Bu durum, denetçiler üzerinde ilave zaman ve iş gücü maliyeti yaratacaktır.
Kural bazlı düzenleme yaklaşımında ise faaliyet alanlarına ilişkin az ya da çok açık kurallar getirilmesi esasıyla hareket edileceği için kural bazlı düzenlemeden ilke bazlı düzenlemeye geçişte olduğu gibi
ilke bazlı düzenlemeden kural bazlı düzenlemeye geçişte de yaklaşım değişikliğine bağlı bir çelişki oluşabilecektir. Benzer bir çelişki, daha önce belirlenmiş bulunan kuralların hafifletilmesi halinde de yaşanabilecektir. Böyle bir durumda, denetçiler bu kez denetim riskinin alt bileşenlerinden kontrol riskinin tespitine yoğunlaşacaktır. Kontrol riski iç kontrol ve muhasebe sistemi sayesinde önlenemeyen veya fark edilemeyen hatalardan kaynaklanan riskler olarak tanımlanmakta ve iç kontrol sisteminin etkinliği azaldığı
sürece bu risklerin artacağı kabul edilmektedir (Kaval, 2005;91). Dolayısıyla, kuralları belli olan düzenle-
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me ya da düzenlemelere uyum sağlayacak bir iç kontrol sistemi bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine odaklanılacaktır.
Düzenleme Yaklaşımlarından Kaynaklanabilecek Denetim Riski Unsurları

2.2. Düzenlemelerdeki çelişkiler ve etkileri
Aynı otoritenin aynı konuya ilişkin farklı düzenlemelerinden ve/veya farklı otoritelerin aynı konu ile
ilgili farklı düzenlemelerine bağlı olarak da düzenleme çelişkilerinin ortaya çıkması mümkündür.
Aynı otoritenin aynı konu ile ilgili farklı düzenlemelerinin bulunması durumunda denetçiler mali tablolar bakımından istenilen sonuçları doğuracak düzenlemeleri esas alacaklardır. Bu duruma örnek olarak,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca finansal raporlamaların IAS ve IFRS uygun yapılması zorunlu tutulmasına karşın repo ya da ters repo niteliğindeki işlemlerin finansal raporlamasına ilişkin olarak SPKr’nun Seri:V No:7
sayılı “Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ”in 13 üncü
maddesinde öngörülen özel hüküm verilebilir. Bu hükme göre, repo ve ters repo işlemlerinden doğan taahhüt ve sorumlulukların bilançoda aktif ve pasif hesapların altında ayrı birer kalem olarak gösterilerek izlenmesi ve ayrıca, bu taahhüt ve sorumlulukların dipnotlarda vadeleri itibariyle ayrıntılı bir şekilde açıklanması zorunlu tutulmaktadır. Dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nca, repo ve ters repo işlemleri kesin alış –
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satış gibi değerlendirilmesine karşın IAS 39’a göre ise repo işlemine konu edilen menkul kıymetlerin bilanço dışına çıkarılmaması öngörülmekte olup IAS’e uygun olmayan bir durum söz konusu olmaktadır.
Aynı konuya ilişkin farklı otoritelerce farklı düzenlemeler öngörülmesinden kaynaklanabilecek çelişkiler ise otoritelerin farklı yaklaşımlar (bir otoritenin ilke bazlı diğerinin kural bazlı yaklaşım) ile ve/veya
kendi önceliklerine göre hazırladıkları düzenlemelere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu duruma örnek olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun yetkilendirilecek
bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme kuruluşları için öngördükleri farklı kriterler verilebilir.
Böyle durumların denetçiler üzerinde ilave maliyet yaratacağı açıktır. Bir başka örnek ise denetim konusuna ilişkin olarak verilebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca faktöring, finansman şirketleri ve finansal kiralama şirketleri için bankalara benzer şekilde tahsili şüpheli alacaklarını dikkate alarak karşılık yükümlülüğü öngörülmesine karşın bankalarda olduğu ayrılacak karşılıklar kurumlar vergisi
matrahının tespitinde indirim kalemi olarak kabul edilmemektedir. Bu durumda denetçiler Maliye
Bakanlığı’na sunulacak mali tablolar için farklı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na sunulacak finansal raporlar için farklı düzenlemeleri esas alacaklardır. Dolayısıyla, mükerrer çalışmalar yapılması bir zorunluluk ortaya çıkacaktır. Ayrıca, farklı otoritelerin düzenlemelerini sürekli yakından takip etme
ve değişikliklere hızla adapte olma gibi bir zorunluluk da söz konusudur.
Ancak, aynı otoritenin aynı konuya ilişkin çelişen düzenlemelerinin bulunması ya da aynı konu ile
ilgili farklı otoritelerce farklı düzenlemeler öngörülmesi durumunda düzenleme yaklaşımlarında olduğu
gibi denetim riskinin alt unsurlarını oluşturan kontrol riski ya da bulgu riski gibi durumların oluşabileceğini söylemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Buna karşın, bahsekonu durumların doğru algılanmaması
halinde ilgili otoriteler nezdinde denetçi açısından itibar riski yaratabileceği de kabul edilmelidir.
3. SONUÇ
Düzenleme paradoksu, düzenlemelerin kendilerinden beklenen sonuçları doğurmaması veya düzenlemeler sonrası ortaya çıkan sonuçların düzenlemelerin yapılması sırasında amaçlanan hedefler ile çatışmasına yol açabilecek bir süreci ifade etmektedir. Bu durum ilke bazlı düzenlemeden kural bazlı düzenlemelere geçişte ya da tersi bir duruma bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi aynı otoritenin aynı konuya ilişkin farklı düzenlemeleri ile ya da farklı otoritelerin aynı konuya ilişkin farklı düzenlemelerinin bulunması durumunda da gerçekleşebilir.
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Böyle bir sürecin ne düzenlemeleri yapan otoritelerce ne de denetçilerce arzu edilmeyeceği tabiidir.
Bu nedenle, düzenlemelerin hazırlanmasında düzenleyici otoriteler ile denetçilerin diyalog içerisinde hareket etmesi ve düzenlemelerin bir danışma mekanizması sürecinden geçirilerek yürürlüğe konulması doğru
bir yaklaşım olacaktır. Danışma mekanizması, düzenleme yapmaktan sorumlu olan kurum ile düzenlemelerden etkilenen veya düzenlemelerle ilgilenen taraflar arasında görüş alışverişi sağlayan bir süreçtir. Bu
görüş alışverişi, düzenlenen sektörün kendi düşünce, tecrübe ve uzmanlıklarını düzenlemelere yansıtmasını sağlar. Danışma aynı zamanda düzenlemenin uygulanabilir olup olmadığı ve denetlenmesinin iyi
tasarlanıp tasarlanmadığı konusunda düzenleyicilere önemli bilgiler sunar.
Öte yandan, düzenlemelerin uluslararası kurallar dikkate alınarak gerektiğinde yerel koşullara göre
yorumlarda bulunarak hazırlanması gereği de gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle, denetçilerin de en az
düzenleyici otoriteler kadar uluslararası gelişmeleri takip etmeleri ve bu takip işlemini sorgulayıcı bir mantıkla gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Böyle bir mantığın gelişmesi düzenleyici otoritelerin düzenlemeleri hazırlama sürecinde amaçladıkları hedeflerin kavranmasına da yardımcı olacaktır. Bu hedeflere uygun
olarak denetimlerin gerçekleştirilmesi halinde denetimden beklenen etkinliğin en üst düzeyde sağlanması mümkün olacaktır.
Düzenlemelerdeki paradoksal durumların denetçiler üzerindeki etkilerinin minimize edilmesinin tekdüzeliğin sağlanması ile mümkün olabileceği ve bunu sağlayacak başlıca mekanizmanın da denetim yapılan kişi ya da kuruluşlar nezdinde varlığı sorgulanan iç kontrol sistemlerine benzer şekilde amaca hizmet
edecek nitelikte kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ile mümkün olabileceği hususu da gözden kaçırılmamalıdır.
Farklı kurumların aynı konuya ilişkin farklı düzenlemelerinden kaynaklanabilecek çelişkili durumların ise öncelikle ilgili kurumlar arasında ortak politikalar uygulanmasına ilişkin alınacak ilke kararları ile
çözülebileceği düşünülmektedir. Böyle bir ortamın oluşturulmasını sağlama bakımından denetçilere de
görevler düşmektedir.
Diğer taraftan, denetçilerin ve dolayısıyla, bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin farklı kurumlarca usul ve esaslar geliştirilmesi yerine bu sorumluluğun tek kuruma verilmesi belki de en rasyonel çözüm olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak, burada gözden kaçırılmaması gerektiği düşünülen birincil husus denetimin esas itibarıyla muhasebe denetimi olduğu ve bahsekonu sorumluluğu üstlenecek kurumun da bu denetimin ihtisasına uygun olması zorunluluğudur. Aksi takdirde, denetim hizmeti alınmasını
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zorunlu tutan kurumların önceliklerine uygun olarak kurallar geliştirmeye devam etmeleri ihtimali söz
konusu olacaktır. Fakat, her halükarda ilgili kurumların ilave bağımsızlık kriterleri geliştirilebileceği de
gözden kaçırılmamalıdır.
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