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Prof. Dr. Nejat Bozkurt
Oturum Başkanı

Teşekkürler İdil hanım. Bu bildiride ayrıca dünya da denetçilerin bilgisayar destekli ne denli kullanması gerektiğini ve ne kadar yararlı olduğunu da görmüş olduk.
Soru: 4 konuşmacıya da teşekkürlerini sunmak istiyorum. Prof. Dr. Nuran Cömert
Marmara Üniversitesi. Şimdi Evren hanınım en çok yolsuzluk muhasebe departmanında
yapılıyor demesine bende biraz takıldım. Aslında burada muhasebeciler bu durum alet oluyorlar diye düşünüyorum. Çünkü, muhasebe politikalarına karar veren işletmenin yöneticileridir. Hangi muhasebe politikasını uygulayacaklarsa veya özellikle hileli finanslar raporlama da ortaya çıkan sonuç yönetici yolsuzluğu olarak adlandırılıyor. Aslı sorumu 4 konuşmacıda cevap verebilir ama oturum başkanından rica ediyorum. Acaba bu toplantının da
izleyicilerinin önemli bir kısmı bağımlı ve bağımsız muhasebeciler olduğuna göre acaba işletmelerde en önemli risk olan hile riskinin yönetiminde ya da denetiminde muhasebeciler nasıl
bir rol alabilirler? onu öğrenmek istedim teşekkür ediyorum.
CEVAP: Şimdi biraz evvel bahsettiğimiz gibi, hile denetimi, hile incelemecisi ve adli muhasebe denen
kavramlar var. Hile denetçisi ile hile incelemecisi biraz karıştırılıyor. Esasen bu kavram konuşulduğu
zaman biraz daha geniş bakılıyor bu duruma. Hile denetiminde veya hile denetçisinde işletmeyi hileden
korumaya yönelik önlemleri almadan başlayıp hile raporunu yazmaya kadar giden bir süreç var. Hile
araştırmacısı ve adli muhasebe dediğimiz daha çok hile ortaya çıktıktan sonra devreye giriyor. İşin daha
çok araştırmasında görev alıyor. Şimdi birincisi özel istisnaları kenarda tutmak üzere, normal bir denetim
eğitimi almış kişinin doğrudan doğruya hile denetimi yapması neredeyse sıfır. Hile denetçilerinin çok daha
özel bilgi yapılarının olması lazım. Ama şu gerçekte var, bugün artık dünya da hile savaşta yalnızca muhasebeciler yalnızca denetçiler görev almıyor. İş hayatındaki patrondan, kapıdaki görevliye kadar her insanın rol almasının sağlanması gerekiyor. Bir serviste hile yapanı onu yanında oturan diğer arkadaşı yakalıyor. O bakımdan iş hayatı ile ilgili herkesin bu eğitimi alması gerekiyor ki yarın başı ağrımasın. Bu işe
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gönül verdik. Mümkün olduğu kadar bu işin eğitimini, yayınını, tezini, doktorasını her şeyini yapmaya çalışıyoruz. Türkiye de ilk defa Hilde denetimi dersini Marmara Üniversitesinde denetim yüksek lisans programına koyduk. Dünya kadar tez yazdırdık. Şimdi de bu işi İSMMMO Akademi de yapacağız. Sizler istedikten sonra bizler hazırız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu iş biraz da paranoyaklık haline geldi.
Eskiden bir firmaya gittiğimde, muhasebe müdürü yıllardır izin yapmadan çalışıyorum dediğimde vah vah
diyordum. Şimdi ise ne kadar götürdün diyorum. Varsanız biz varız.
Soru: Nuri Değer. Çok faydalı bilgiler edindik. Şimdi işletmelerde dönen hileler belki
iki grup etrafında toplanabilir. Bir sahiplerinin yaptığı hileler bir de çalışanların yaptığı hileler. Muhasebe departmanlarının sahiplerinin yaptığı hilede etkili olacağını düşünmüyorum.
Çünkü onlar kararları alır ve o kararlar muhasebeye yansır. Ama eğer işletme sahibi kendi
işletmesinde bu hileler ile mücadele etmek istiyorsa benim kişisel kanaatim muhasebe birimini biraz daha ön plana çıkartmak lazım. Muhasebe sadece kayıtların döndüğü yer değil.
Aksi takdirde o aşamada görmek, saptamak sonuçlara, şansa bağlı kalacaktır.
CEVAP: Nejat Bozkurt: Zaten bu dediğinizi destekleyen dünya da adli muhasebeciliktir. Adli muhasebe araştırmacı muhasebeci olarak çalışılar. Bir polis kadar soruşturma yapabilirler. Bir hukukçu kadar
bilgiye sahiptirler. Daha doğrusu şu denir, normal muhasebeciler rakamların önündeyken, adli muhasebeciler rakamların arkasına bakar derler. Bunları daha sonra konuşuruz.
Soru: turgut Arı, İstanbul. Ülkemizde ve birçok ülke de denetimin en yaygın olduğu
şey devletin ortak olduğu vergi idaresidir. Ülkemize 1950’den beri, kayıt sistemi ile vergilendiriliyoruz ama hemen hemen her yıl devletin değerli insanları incelemeler yapıyor,
raporlar hazırlıyorlar ve zaman zaman da bu raporların sayısal sonuçları açıklanıyor.
2010’a geliyoruz, yaklaşık 60 yıldır yapılan incelemelerde hata türleri belirtilmiyor, söylenmiyor. Bir tek defa ilan edildi, o da başkanı olduğum derneği üzerine vergi levhalarının
kötüye kullanılmasında ilan edildi. Sayıyı hatırlıyorum, ocak ayında 110 bin kaçak işyeri
yeni açtım diye bildirdi. Sadece ben 10 tanesini kaydettim. Mayısa kadar ilan süresi var, o
110 bin belki 150 bini çok aşmış olabilir. Şimdi diğer hata türleri de var. Eğer bu hata tür-
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leri zaman zaman ilan edilirse gerek meslek içindeki, gerek iş adamları bu hatalardan sakınmaya başlar. Ama herkes kendine göre bir hata türü yaratıyor, ben bunu yuttururum diyor.
Açıklıkta bir zarar değil, bir fayda vardır. Maliye Bakanlığını hata tiplerini her yıl ilan etmesinde hem devlet hem de iş alanında adı kötü çıkarılan meslektaşlar bakımından güçlü bir
yarar olacağını düşünüyorum. Bu konuda konuşmacılarında görüşlerini almak isterim.
CEVAP: Nejat Bozkurt: Maliyenin bulmadıkları bulursak hatalı olur diye bakılıyordur. Belki o yüzden kapalı kalmasında yarar var. Başka.
Soru: Merhabalar. Adım Doğan. konuşmalar arasında Dilek hanım biz çalışanların
maillerine ve cep telefonlarına bakıyoruz. onların geri döndürebiliyoruz dedi. Merak ediyorum acaba türkiye’deki kanuni düzenlemeler bu tip çalışmalara izin veriyor mu?
CEVAP: Öncelikle bu telefonlar, bilgisayarlar şirketin bilgisayar ve telefonları. O yüzden alabiliyoruz. Gidip yahoo adresindeki kişinin özel maillerine bakamıyoruz. O ancak mahkemeden icra izni alarak
bakılabilecek bir şey. Suç duyurusundan sonra. Onları da yaptıklarımız oldu fakat kişinin suçlu olduğu
anlaşıldıktan sonra yapabildik.

205

5 soru-cevap:Layout 1

206

4/28/11

12:14 PM

Page 206

