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Memduh ÖZARgUN
Oturum Başkanı
Sayın Uzun’a şirketlerde iç kontrolleri yeterli iç denetim konulu verdiği kapsamlı bilgi için çok teşekkür ediyorum. Aslında tam dakik olarak bitirmek üzereyiz ama birkaç soru almak istiyorum. Lütfen kendinizi başta tanıtabilirseniz seviniriz.
SORU: Muzaffer Tosun. Sayın başkanım, Muzaffer beyinde söyledikleri gibi bu sempozyumu düzenleyenleri tebrik ediyorum. Devamını diliyoruz. Şimdi, yemek saati ama ben
sayın Volkan bey kardeşimize, meslektaşımıza küçük bir bilgimi hatırlatma ya da tamamlama sorunu yönelteceğim. Çok güzel çalışmalar yapmışsınız tebrik ediyoruz, acaba dünyanın bu tür işletmeci zihniyetini işletmelerde çağdaş düşünceler evrimini başlatan ülkede
geçen yıl yaşanan büyük krizle 30 küsur firma birden bire devletleştirme ya da buna benzer kolektif bir yardıma ihtiyaç duydu. Buralarda iç kontrol buralarda kurumsallık en çağdaş biçimde yaşanıyordu. Bu bahsettiğimiz iç kontrol yetersiz mi geldi? Yoksa bu bir sistem anlayışımı yani dünyanın kullandığı bir model anlayışımı, sistem mi yetersi geldi? Ya
da bunların iç kontrolleri, kuramsallığı mı yetersizdi? Bu birinci soruydu. İkinci sorum sayın
Ali Kamil beye. Bundan üç önce düzenlenen uluslar arası kongrede bir sistem tavsiye edilmişti. Bu sistem hiçbir yerde anlatılmıyor, izleyemiyorum belki de gözümden kaçıyor. Bu
sisteme dünya da geçildi mi?
CEVAP: Volkan Demir: Teşekkürler sorunuz ve katkınız için. Aslında bana sorduğunuz sorunun cevabını dünya tartışıyor. Dünyadaki sistemlerde yeterli değil miydi de kriz çıktı. Ama naçizane şöyle bir şey
söylemek daha doğru. 1948’den başlıyor iç kontrol ile ilgili çalışmalar. Eğer 1948 yılında çok doğru bir
çalışma yapılsaydı bu zamana kadar geliştirme projeleri olmazdı. Uluslararası finansal raporlama standartlarını uyguluyoruz, dünyada da uygulanıyor. Ama bu finansal raporlama standartlarında, standartlar
kurulunun sayfasına girdiğinizde onlarca düzenleme ve değiştirme projesi var. Çünkü yaşanan finansal
gelişmeler sizi bir takım mecburiyetlere zorluyor. İkincisi ABD örneğini verdiniz. Şuanda dünkü konuşmalardan da dünya da yazılmayan 4 trilyon dolar daha zarar var. Bu zararlar şuanda bilançoların aktifinde.
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Eğer bu zararlar bugün yazılsa biteriz. Aslında bu zararları standartlar parça parça yazdıracak. Ve böylelikle bitirecek. Ama Amerika’nın sorunu etkin pazarı yaşaması yani gelişmiş bir ülke olmanın faydaları da
var ama zararları da var. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke ne sermaye piyasaları açısından doğruyu söylemek gerekirse çok da etkin bir pazar hipotezi yok. Dolayısıyla düzenlemek, sınırlamak krizi kokladığınız an bir takım önlemeleri alabilmek küçük ekonomili ülkelerde daha kolay. Ama Amerika gibi
İngiltere gibi ya da Avrupa’nın büyük ekonomilerinde krizi hissettiğiniz an alacağınız önlem sürüyor, belki
de alamıyorsunuz önlemi. Benim tespitim bu ama dediğim gibi ama temeldeki sorunuzun cevabını dünya
tartışıyor.
CEVAP: Ali Kamil Uzun: Şimdi sistemlere rağmen, önerilen sistemlerle varlıklarına rağmen niçin bu
tür sıkıntılar oluyor. Şuna da dikkat çekmek lazım, aslında sistemler sonuçta bir tasarım. Ve gerek iç kontrollerin tanımı olsun gerek iç denetim faaliyetinin tanımı olsun, hep şu vurgulanır; makul bir güvence sağlamak. Hiçbir zaman hiçbir sistem ve faaliyet aslında yüzde yüz güvenceyi veremiyor. Zaten sıfır risk
mümkün değil. Çünkü fırsatların ortadan kalkması anlamına geliyor. Neden güvence çünkü işin içinde bir
insan faktörü var. Dünya krizinde yaşanan finansal skandallara baktığımızda nasıl oldu diye bakıyoruz
ama görüyoruz ki aslında onları kontrol dışı alanlarda gerçekleştirmişler. Sonrada bu kontrol dışı alanlar
neler, biz bunları nasıl kontrol edebiliriz deniliyor. Bir diğer nokta da işletme öncelikleri, rekabet nedeniyle getirilen tercihler veya bazı kısıtlamalar sistemlerin, güvence mekanizmalarının zayıflatılmasına neden
oluyor. İşte bu nedenle de biz öncelikle farkındalığın toplumsal, şirketler düzeyinde yaygınlaştırılmasını
tavsiye ediyoruz. İkinci nokta işte gerek düzenleyici otoriteler olsun gerek meslek kuruluşları olsun bu
konuda yaratacakları farkındalıkla insanları çekecek ve yardımcı olacaktır. Çünkü her zaman yeni sistemler tasarlanacak yeni önleyici programlar geliştirilecek ama bir şekilde bunların zaman içersinde bir zafiyeti olma riski her zaman olacak. Ona karşıda bizim daha uyanık bir öncelik olarak her zaman aklımızda tutmamız gereken bir husus.
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