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bu sempozyuma beni de davet ettiğiniz içinde teşekkür ediyorum. ben birkaç konuya değineceğim.
Muhasebe mesleğinin kendisinden bahsedeceğim. burada bir değişme, adaptasyon önümüzde. önümüzdeki kış sonunda ortaya çıkacak bir dönüşümden bahsetmek istiyorum aslında.
Evet, Ernst’in ab de adaptasyonu başarıyla gerçekleştirdikten sonra birçok diğer ülkede de bu adaptasyon sürecine eklenmeler gördük. yerel yönetimler ve yeler muhasebede de adaptasyon ortada. burada
her ülkenin yasal düzenlemeleri orijinal şartlar ışığında ortaya çıkan düzenlemeler. baktığımız zaman
ortalık ve eş güdüm her zaman önemli. bugün ki haritaya baktığımızda yeşille işaretli olarak gördüğünüz
ülkeler yalnız ab ülkeleri değil ama ab standartlarına gönüllülük gösteren ülkelerde var. Kanada, Kore ve
aynı zamanda Çin’de Ernst sistemini sağlamaya, başlatmaya çalışan ülkeler arasında. Denetleme ile ilgili
söylenenler konuyu gerçekten irdeledik. bu standartları kim koydu, bunlar tatmin ediyor mu, bunların tartışılması gerekiyor. Tabii ki yeşil olmayan bir çok bölge var bu da bir çok ülkenin dahil olması anlamına
geliyor. artık birçok ülke bu sürecin bir pazarı. abD devletleri de dâhil olmak üzere. abD’nin Ersnt standardını kabul etmesi gerçekten çok önemli. bu dönüşüm sürecini bir şekilde gerçekleştirecekler mi, bir
şekilde bekleyip görmemiz gerekiyor.
İsterseniz biraz bu geçmişin biraz arkasını irdeleyelim. Uluslar arası raporlama standartlarının bugüne dek nasıl bir şekle dönüştüğünü görelim. 1973 yılında bir öncü kuruluş kuruluyor. 2001 yılına kadar
bu etkinliğini sürdürüyor. avrupa bölgesinde 9 farklı bölgesinde Ocak 2001 itibariyle tamamlanıyor. yine
ab’deki Maliye bakanlığının yaptığı görüşmeler 2002-2005 yılları arasında finansal raporların halka açık
şirketlerde daha zeminde oluşturulması yönünde kararlar alındı. Daha sonra 2002 yılında Norvong anlaşması imzalandı. avrupa’da raporlama standartlarını daha etkin hale getiren, güçlendiren bir sözleşmeydi
bu. O dönemden itibaren bu dönüşüm sürecini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. burada standartlaştırmaya
girdik. burada tabii ki üye ülkelerin birbiriyle aynı yasal düzenlemeler gerçekleştirmeleri son derece
önemliydi. Eğer farklılıkların ayırtına varırsak, bu farklılıkları doğru bir şekilde değerlendirirsek doğru bir
şekilde çözebileceğimiz şeklinde bir karar aldık. 2007 yılında SIC etkinliği FbI teslim etti. FbI da oluşturduğu ekiple özel konulara daha dikkatle eğildi. amerika dışındaki şirketler yine sermaye risklerine bak-
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tığımız zaman o tarihe kadar bu türden bir uzlaşı platformunda bulaşamamışlardı. yine beyan edilen
figürlerde ortak değerler şirketler tarafından, kurumlar tarafından kullanılabilecekti. 2007 de attığımız
önemli adımlar biri de abD’de sermaye pazarlığının yabancı şirketlerle olan durumunun düzenlenmesiydi. burada yine yerel şirketlerin de desteklenmesi gerekiyordu. O dönem ki süreç içersinde açık olan bir
şey vardı, yerel şirketler abD’de uluslar arası finansal raporlama fırsatlarından yararlanma şansına sahip
olmalıydı. 2008 yılına gelindiğinde seçime hazırlık döneminde bu takvim, izlenecek yol netlik kazandı.
ama en ilginç kısmı SIIC’nin izlediği yol haritasına baktığımız zaman başka yasal düzenleyicilerin yol haritasıyla örtüştüğünü gördük. Tabii başka bir yol haritası elimizde vardı ama 2009 yılında Japonya da yol
haritasını kabul etti. Uluslar arası standartlar sürecini başlattı. Eylül ayında Petsburg’da G20 ülkelerinin
kararlaştırdığı konular ele alındı. şu karara varıldı, yüksek kalitede global standartların oluşturulması son
derece önemliydi. 2010 yılına kadar bu standartların tam olarak hazırlanılması gerekiyordu. Tabii ki işin
içinde politik durumda var. yaşanan kredi krizi bütün dünya genelinde politikaları ve politika yapıcıları
etkilemekte. aynı zamanda muhasebe standartlarını oluşturması bakımından bir gerekliliği de beraberinde getirmekte.
Eski alman maliye bakanın sözlerini burada alıntılamak istiyorum. Norvong sözleşmesine adapte
olma sürecinde önemli hedeflerin gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemişti. bunların arasında muhasebe
standartlarının oluşturulması tabii ki en ön sırada yer alıyordu. Tabii ki uluslar arası raporlama standartları aracılığıyla muhasebe işlemlerinin kalitesini ölçe bilecektik. Muhasebe yol haritalarının daha sağlam
bir şekilde gerçekleştirecektik. Temel olarak şu fikirden yola çıktıklarını görüyoruz, uluslar arası raporlama standartlarını her yönde kaliteyi ortaya çıkartacağı konusunda hem fikirlerdi politikacılar ve bakanlar. Tabii ki hedeflerin birçoğu gerçekleştirildi ve insanlar şunu anlamlı buldular, artık gündem bu dönüşümün kendisi değil, birbirinden bağımsız olarak geliştirilmesi gereken yasal mevzuatlar vardı. Peki, daha
önce söylenenler neydi? Dönüşüm ve uzlaşı süreçlerinde bazı öncelikler vardı. Sonuç her ne olursa olsun
bu hedeflerin gerçekleştirilmesi gerekliydi. Farklı platformlarda 2010 yılına denk standartların oluşturulması, abD de bilançoların açıklanması ve 2005 yılından beri avrupa da hedeflenen stabil bir, değişmeyen
bir platform hedeflerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Çerçeve açısından baktığımız zaman yasal düzenlemeler çözüm gerektiren acil konular uluslar arası standartların gereksinimlerini de kapsamalıydı.
Çok farklı açılardan öneriler, teklifler geldi ve insanlar birçok açından uyarıldı. Dolayısıyla üzerinde
durduğumuz en önemli sorunlardan biri acaba bu dönüşüm sürecini ne kadar bir ağırlık verilmeliydi.
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avrupalı politikacılara baktığımız zaman bu konuda düşüncelerini gözlemlediğimizde bu kadar odaklanmayı ön görmüyorlar. avrupa birliğinde uluslar arası raporlama standartlarını yüzeysel bir biçimde kullanmıyoruz bunu bir adaptasyon sürecinin bir parçası olarak kullanıyoruz. Ve adaptasyon sürecinin anlamı şu, bir grup geliyor, komisyona özel standartlar hakkında önerilerde bulunuyor, komisyonda bu özel
standartları ICb’den alarak bunları yasaya dönüştürüyor. İşte dönüşüm sürecinin adaptasyonla ilgisi bu
şekilde açıklanabilir.
bir senaryo var kafamızda. 39. Maddeyle ilişkin bir çerçeve bu. bütün paragraflar ve maddeler ab
içinde mevzuatta kabul edildi. bazı belirgin özel paragraflara baktığımız zaman örneğin faiz oranları ile
ilgili paragraflarda biz ICb fikirlerini almadık. burada farklı bir yola gittik. Son dönemde ortaya çıkan
finansal krizle birlikte önemini vurgulayan başka bir yola gittik. İnsanlar son 10 içinde küresel ekonomik
krizin etkisiyle muhasebe ve denetim alanlarında farklı gereksinimlerle karşılaştılar. yeni sınıflandırmalar
yapılması gerektiği ortaya çıktı. yine hissedilen siyasi baskıda bu süreçleri etkiledi. Çünkü siyasi süreçler
her zaman çözüme odaklanmıyorlar. ab de 39 kanun taslağı önerildi. İyi bir şey getirirken var olan yapının bir parçası olması gerekiyor. yeni bir şey yapmaya çalıştığınızda problemlerde ortaya çıkıyor. Eğer IFaC
bu önerilen kuralları yasallaştırabilirse gerçekten çok geniş bakış açısına sahip olacağız. ab uluslar arası
anlamda finansal raporlama standartlarının uygunluğunu yitirecek ve büyük sorunlar ortaya çıkacak.
Politik baskı açısından tabii ki misyon son derece önemli ancak bu sayede ab hızlı adımlar atabilir. Peki,
abD’nin durumu nedir? Obama hükümetinin altında çok büyük bir baskı var. Haziran 2009 tarihinde 3
eylem planı belirledi. bunlar doğrudan muhasebe standartları ile ilgiliydi.
acaba bütün bu finansal gereçler bu kadar sıcak bir tartışmanın nesnesi haline geldi. burada tabii ki
satış sırasındaki güvenlikler, işlerin sağlamlığı, uzun vadede olumlu şekilde sonuçlanmaları hedefleniyordu. yine 39 maddenin belirttiği gibi bunlara dikkat etmeliydik. yine burada baktığımız zaman bu konulara dikkat etmezsek ekonomik kriz daha da derinleşecek. İyileşme çok daha yavaş gerçekleşecek. Dünya
genelinde baktığımız zaman finansal krizin 10 aydan tutunda 30 aylık bir döneme kadar uzayabileceği
yorumlar geliyor. Dolayısıyla burada gerçekten yüzeysel olara bir fark var. abD de birçok sorun geçici bir
sorun görüldüğü için bu noktaya geldik. Tabii ki en kötü noktası bu işin politik baskıdan dolayı değiştirilmeye çalışılmasıdır. Ve yaşanan düşüşler bu eylem planlarını gündeme getirmekteydi. Herkes burada
muhasebe standartlarının iyileştirilmesi için bir çağrıda bulundu. Obama hükümetinin üzerindeki baskı bu
şekilde özetlenebilir. Tamamen yenilenmesi gerekiyordu 39 maddenin. Ve bunun ilki bu yıl sona ermeden tamamlanacak. önümüzdeki yılın başında da yapılan yasal düzenlemeler yürürlüğe girecek.
111

1 sven hayn:Layout 1

4/28/11

12:04 PM

Page 112

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 III

bankacılık konuları açısından bakıldığında da 2009 sonu itibariyle büyük bir gelişim sergilenecek.
Hedeflenen bu. Dünya genelinde yüksek kalitede muhasebe standartlarının geliştirilmesini içeren bir adım
aslında.
Hükümet ve devlet üzerindeki baskılardan söz ettim. abD diğer finansal kurumlara gerekli yetkileri
gerekli zamanda veriyor mu? bush yönetimi bir bildirge yayınladı uluslar arası finansal raporlamalara ilişkin yol haritası yayınladı. yol haritasında abD raporlama standartlarını kabul etmesinin ne zaman gerçekleşmesini irdeliyordu. Eğer abD de bu standartları kabul edecekse ne zaman kabul etmeliydi. Çünkü abD
etkilerini sürdüren avrupa temelli şirketlerin farklı türden muhasebe standartlarına tabi tutulduğunu abD
biliyordu ve iki kıta arasındaki farklılıkların giderilmesi açısından girişimi derinden hissetmekteydi. Karar
sürecini biçimlendiren önemli adımlar, abD’de de uygulanacaksa bu gerçekten birleşik Devletler için
önemli bir dönüşüm ve eşgüdüm sürecini de beraberinde getirecek.
Süreç içinde politika tabii ki önemli. ama politikanın beklide olumlu olarak kendini gösterecek alan
bu denetimlerin izlenmesindedir. bu süreçlerin manipülasyonları değil.
şunu da dile getirmek istiyorum, mevzuatların çevirisi son derece önemli ama eğitim ve eğitim programları raporlama standartlarının yerleşik kayıtlar altına alınması açısından son derece önemli. burada
yine hızlandırılmış 2, hızlandırılmamış 3 grup çalışıyor proje kapsamında. Tabii ki süreç başladığı zaman
2011 yılında hızlandırılmış grup, abD’deki yerel şirketlere daha net yanıt verecektir. Hızlı gruba giren şirketler içinde bulundukları tehlikeleri de unutmamalılar. birçok şirket bu farkların ayırdın da değil. Çok
büyük şirketler de hızlandırılmış gruba giriyor. 2011 yılı ticari yıl olacak. Tabii burada bir takım riskler
bekliyor bizi. 2008 de ve 2009 da uluslar arası finansal raporlamaların durumuna ilişkin bir yorumda
bulunabiliriz ama bunu 2011 de yakın gelecekte daha da önem kazanacak. Ortak bir zemin adına başka
bir kriz belki, çünkü önümüzdeki iki aşamada farklı düzeydeki şirketler raporlama standartlarına adapte
olmak adına farklı önlemler almak zorunda kalacak.
bizim konuştuğumuz şey abD’deki eksikliğin bu standartlarla kapanmasından bahsediyoruz. biz
artık boşlukları kullanmıyoruz. Uluslar arası standartları kendi sistemimizin bir parçası yapmaya çalışıyoruz. İkna önemli bir süreç. İnsanlara aktarmamız gerekiyor.
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