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ÖNSÖZ
Yatırımcıların finansal tablolara bakarak doğru karar alabilmesi, finansal tabloların
gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde sunulmasına bağlıdır. Yatırımcıların finansal tabloların
gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde sunulduğuna dair en büyük güvenceleri bağımsız denetim
fonksiyonudur.
Bağımsız denetimin amacı işletme tarafından hazırlanmış olan finansal tabloların
muhasebe standartlarına uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığına dair görüş
oluşturmaktır. Bağımsız denetim işletme tarafından yayınlanmış olan finansal tablolarda
önemli yanlışlıklar olmadığında dair makul güvence verir. Bağımsız denetimden geçmiş
finansal tablolar, finansal tablo kullanıcılarının güvenini artırmakta ve finansal tabloları
kullanarak doğru kararlar alınması sonucunu doğurmaktadır. Makro düzeyde bakıldığında ise
bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar yurtdışı yatırımcılarının güveninin artmasını
sağlayarak ekonominin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Türkiye’de uzun yıllardır önemini koruyan bağımsız denetim fonksiyonunun önemi
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü ile birlikte daha da artmıştır.
Kitabın amacı bağımsız denetim ile ilgili temel kavramları açıklamak ve öğrencilere
bağımsız denetim sırasında risk değerleme, kanıt toplama, kanıtları değerlendirme ve denetim
görüşü oluşturma konularında yol göstermektir.
Bağımsız
denetim
Bağımsız
Denetim
Standartları’na
uygun
olarak
gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle bu kitabın temel kaynağı Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim
Standartlarıdır. İleride bağımsız denetçi olmak isteyen öğrencilerin, bu standartları okuyarak
bilgi düzeylerini artırmaları önerilmektedir.
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YAZAR NOTU
Kitabın amacı bağımsız denetim ile ilgili temel kavramları açıklamak ve öğrencilere
bağımsız denetim sırasında risk değerleme, kanıt toplama, kanıtları değerlendirme ve denetim
görüşü oluşturma konularında yol göstermektir.
Bağımsız
denetim,
Bağımsız
Denetim
Standartları’na
uygun
olarak
gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle bu kitabın temel kaynağı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim
Standartları’dır. İleride bağımsız denetçi olmak isteyen öğrencilerin bu standartları okuyarak
bilgi düzeylerini artırmaları önerilmektedir.
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1. GÜVENİLİR BİLGİYE DUYULAN İHTİYAÇ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Denetimin Gelişim Süreci
1.2. Güvenilir Bilgiye Duyulan İhtiyaç
1.3. Güvence Hizmeti
1.3.1. Güvence Hizmetlerinin Unsurları
1.3.2. Güvence Hizmeti Türleri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bilgi riski nedir?
a) Bilgisayar sisteminin bozulma riskidir.
b) İşletme yönetimi tarafından üçüncü kişilere sunulan bilgilerin eksik veya yanlış
olma riskidir.
c) İşletme yönetiminin muhasebe konularında bilgi eksikliği olmasıdır.
d) Bağımsız denetçinin muhasebe konularında bilgi eksikliğinin olmasıdır.
e) İşletme çalışanlarının bilgisayara bilgiyi yanlış girme riskidir.
2) Güvence hizmeti nedir?
a) Güvence hizmeti, karar alıcılar için bilginin güvenilirliğini artıran bağımsız
profesyonel hizmetlerdir.
b) Güvence hizmeti, bir bağımsız denetim çeşididir.
c) Güvence hizmeti, bir iç denetim çeşididir.
d) Güvence hizmeti, bağımsız denetçinin kamunun güvenini kazanmasıdır.
e) Güvence hizmeti, bağımsız denetim firmasının güvenilir bir firma olduğuna dair
reklam yapmasıdır.
3) Bağımsız denetim ne tür bir güvence hizmetidir?
a) Tam güvence hizmeti
b) Sıfır güvence hizmeti
c) Sınırlı güvence hizmeti
d) Makul güvence hizmeti
e) Mutlak güvence hizmeti
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Denetimin Gelişim Süreci

Denetimin tarihsel gelişim Okuyarak
sürecini kavrayabilmek

elde
veya

Güvenilir Bilgiye Duyulan Bağımsız
denetim Okuyarak
İhtiyaç
fonksiyonuna neden ihtiyaç
duyulduğunu anlayabilmek
Güvence Hizmeti

Güvence hizmeti kavramını Okuyarak
anlayabilmek

Güvence Hizmeti

Güvence
hizmetinin Okuyarak
unsurlarını açıklayabilmek

Güvence Hizmeti

Güvence hizmeti türlerini Okuyarak
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
 Temsil (Vekalet) Teorisi: İşletme sahiplerinin işletmeyi yönetme sorumluluğunu
profesyonel yöneticilere devretmesi sonucunda, işletme sahipleri (ortak) ve yöneticiler
(temsilci) arasında ortaya çıkabilecek problemleri açıklayan ve bu problemlerin giderilmesine
odaklanan bir teoridir.
 Bilgi Asimetrisi: Yöneticilerin işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları
hakkında işletme sahiplerinden daha fazla bilgiye sahip olmasıdır.
 Bilgi Riski:İşletme yönetimi tarafından üçüncü kişilere sunulan bilgilerin eksik
veya yanlış olma olasılığıdır.
 Güvence Hizmetleri: Karar alıcılar için bilginin güvenilirliğini artıran bağımsız
profesyonel hizmetlerdir.

5

Giriş
İşletmeler tarafından yayınlanan finansal tablolar, çeşitli tarafları ilgilendirmektedir.
Bunlara finansal tablo kullanıcıları denilmektedir. Finansal tablo kullanıcıları, işletmenin
yayınlanmış finansal tablolarını inceleyip analiz ederek çeşitli kararlar almaktadırlar. Finansal
tablo kullanıcılarının alacakları kararların doğru olması, finansal tablolar aracılığı ile sunulan
bilgilerin doğru olmasına bağlıdır. Bu nedenle finansal tablo kullanıcıları, finansal tabloların
doğru ve güvenilir bilgi sunduğundan emin olmak isterler.
Finansal tabloları hazırlama sorumluluğu işletme yönetimindedir. İşletme yönetimi,
doğru ve güvenilir finansal tabloların hazırlanarak sunulmasından sorumludur. Ancak bazen
yanlışlık veya hile gibi nedenlerle finansal tablolarda yanlışlıklar söz konusu olabilmektedir.
Finansal tablo kullanıcılarının işletmenin yayınladığı finansal tabloların doğru ve güvenilir
olup olmadığını değerlendirmeleri mümkün değildir. Bunun çeşitli nedenleri vardır.
Bunlardan en önemlisi her bir finansal tablo kullanıcısının ayrı ayrı işletme bilgi ve
belgelerine ulaşarak inceleme yapması mümkün değildir. Ayrıca bazı finansal tablo
kullanıcılarının bilgisi bu tabloların doğru olup olmadığını değerlendirmeye yetecek düzeyde
olmayabilir. Bu nedenle bağımsız denetim fonksiyonuna ihtiyaç duyulmuştur.
Bağımsız denetim; işletme tarafından yayınlanan finansal tabloların finansal raporlama
(muhasebe) standartlarına uygun, doğru ve dürüst bir şekilde hazırlandığına dair inceleme
yaparak, ulaştığı görüşünü denetim raporu aracılığı ile finansal tablo kullanıcılarına sunar.
Bağımsız denetim finansal tablolarda önemli yanlışlıklar olmadığına dair güvence verir ve
finansal tabloların güvenilirliğini artırır.
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1.1. Denetimin Gelişim Süreci
Denetim kelimesinin Anglo-Sakson ülkelerindeki karşılığı “auditing” kelimesidir.
Auditing kavramının kökeni, Latince “işitme” veya “dinleme” anlamına gelen “audire” fiiline
dayanmaktadır. Bunun anlamı eski tarihlere dayanan toplumlarda seçilmiş uzmanların,
görevli kişilerin yaptıkları işleri dinleyerek doğruları bulmaya çalışmalarıdır.
Denetim uygulama olarak eski dönemlere dayanmasına karşın, günümüzdeki
anlamıyla gelişimini Sanayi Devrimi’nden sonra tamamlamıştır. Sanayi Devrimi ile başlayan
hızlı gelişim, günümüze dört aşamadan geçerek gelmiştir.
 Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası 1900’lü yıllara kadar işletme yapılarında önemli
sayılabilecek gelişmeler ortaya çıkmıştır. Ekonomideki gelişmelerin etkisiyle işletmeler
giderek kurumsallaşmaya ve yönetimleri profesyonel yöneticiler devralmaya başlamıştır.
Bunun sonucu sermaye sahiplerinin işletmelerinden doğru bilgi alma gereksinimleri
denetimin gelişimini hızlandırmıştır. Bu dönemde denetçiler, çalışmalarını belge
incelemesinde yoğunlaştırmışlardır. Bu dönemde yapılan denetim çalışmalarında amaç,
işletmenin belge ve kayıtlarının %100’ünün incelenerek belge ve kayıtların hatalı veya hileli
olup olmadıklarının araştırılmasıdır. Bu dönemde denetçilerin amacı; işletme sahipleri için
belge ve kayıtlardaki hata ve hileleri bulmaktır.
 1900-1930 döneminde Sanayi Devrimi ile beraber çok ortaklı büyük işletmelerin
kurulması, sahip yönetici ayrımının meydana gelmesi, işletme ile ilgilenen kişi ve
kuruluşların sayısında artış olması, büyüyen işletmelerin artan kredi ihtiyacı nedeniyle
finansman şirketlerinin güvenilir bilgiye ihtiyaç duyması gibi gelişmeler, denetçileri
işletmelerin finansal tablolarını bir bütün olarak denetlemeye yönlendirmiştir. Bu dönemde
gerçekleştirilen denetim çalışmalarında amaç, işletme kayıt ve belgelerindeki hata ve hilelerin
ortaya çıkartılması yerine, finansal tablolar hakkında genel bir denetim görüşüne varmak
olmuştur. Böylece bu dönemde günümüz modern denetim anlayışının temelleri atılmıştır.
Bu dönemde, işletmenin muhasebe belge ve kayıtlarının tümünün incelenmesi
yöntemi, yerini örnekleme çalışmalarına bırakmıştır. Bu dönemde belgelerin %100
incelenmesinin yanı sıra, örnekleme tekniklerine de başvurulduğu görülmektedir.
 1930-1950 döneminde muhasebe denetiminin finansal tabloların doğruluğu ve
güvenilirliği konusunda görüş oluşturmak üzere, örnekleme tekniklerine dayalı olarak
yapılmaya başlandığı görülmektedir. Bu dönemde özellikle örnekleme çalışmalarında gelişme
olmuş, iradi (yargısal) örnekleme çalışmalarından istatistiki örnekleme yöntemlerinin
uygulamasına geçilmiştir.
Bu dönemde yaşanan bir diğer önemli gelişme ise işletmelerde iç kontrol sisteminin
kurulmaya başlanmasıdır. İşletme kayıt ve belgelerinde yapılan hata veya hilelerin önlenmesi
veya erken tespit edilmesi amacı ile oluşturulan iç kontrol sistemi, işletme içerisinde daha
güvenilir bilgi akışının gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Etkin iç kontrol sistemi finansal
tablolarda yer alan bilgilerde yanlışlık olmasını önlemekte veya yanlışlıkların daha erken
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tespit edilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bu dönemde işletmelerde iç kontrol sistemi
kurulmaya başlanması, bağımsız denetim çalışmalarının kapsamını da etkilemeye başlamıştır.
 1950’den sonra günümüze kadar gelen dönemde de bağımsız denetiminin amacı,
finansal tablolarla ilgili makul güvence verecek bir görüş oluşturmaktır. 1950’den sonra
günümüze kadar gelen dönemde, denetim uygulamalarında aşağıdaki gelişmeler meydana
gelmiştir.
a) Elektronik bilgi işlem sistemlerinde ortaya çıkan gelişmeler sonucunda denetim
çalışmalarında bilgisayar programlarından yararlanılmaya başlanmıştır.
b) Çeşitli istatistiki ve matematik yöntemler denetimin vazgeçilmez parçası
olmuştur.
c) Analitik inceleme prosedürleri, denetim çalışmalarında önemli bir yer almaya
başlamıştır.
d) Denetim çalışmalarının alanı genişlemiş ve denetçiler işletmelere muhasebe
dışındaki yönetim işlevleri konusunda da hizmet verir duruma gelmişlerdir.
e) Risk odaklı denetim yaklaşımı kullanılmaya başlanmıştır.

1.2. Güvenilir Bilgiye Duyulan İhtiyaç
18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarına kadar işletmeler genellikle işletme sahibi
tarafından yönetilmekteydi. İşletme sahibi yöneticiliğini de yaptıkları şirketlerinin
faaliyetlerini yakından takip edebilmekte ve dolayısıyla işletmenin faaliyet sonuçları hakkında
bütün bilgiye sahip olabilmekteydi. Bu dönemde işletme sahibi, aynı zamanda işletmenin
yöneticiliğini de yaptığı için işletmelerin üçüncü kişilere karşı hesap verme sorumluluğu
oldukça azdı. Sanayi Devrimi’nden sonra işletmelerin büyümesi ile birlikte, işletme sahipleri
işletme faaliyetlerini yönetme sorumluluğunu profesyonel yöneticilere devretmeye
başlamışlardır. Ayrıca işletmelerin büyümeye başlamasıyla birlikte yeni yatırımlar
yapabilmek için işletmelerin fon bulma ihtiyacı artmıştır. Büyüme içerisinde olan işletmeler
sermaye artırmak amacıyla yeni ortaklar almaya başlamış ve şirketlerin ortak sayıları da
artmaya başlamıştır. Ekonomide yaşanan bu gelişmeler zaman içerisinde sermaye piyasasının
oluşmasını sağlamıştır. Sermaye piyasası, halka açık işletmelerin hisse senetlerini satmasını
veya tahvil gibi borçlanma araçları satarak uzun vadeli finansman yaratmasını sağlamıştır. Bu
gelişmeler, işletmenin faaliyet sonuçları ile ilgilenen tarafların sayısının artmasına neden
olmuştur. İşletme sahiplerinin sayısının artması ile birlikte işletme faaliyetlerinin sevk ve
idaresi de profesyonel yöneticilere devredilmiştir.
Denetim ihtiyacını açıklayan teori Temsil (Vekalet) Teorisi’dir. Temsil (Vekalet)
Teorisi; işletme sahiplerinin işletmeyi yönetme sorumluluğunu profesyonel yöneticilere
devretmesi sonucunda, işletme sahipleri (ortak) ve yöneticiler (temsilci) arasında ortaya
çıkabilecek problemleri açıklayan ve bu problemlerin giderilmesine odaklanan bir teoridir.
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İşletmelerde ortak sayısının artması ve işletme faaliyetlerine ilişkin sevk ve idare
sorumluluğunun profesyonel yöneticilere devredilmesiyle işletme sahiplerinin firma
faaliyetleri üzerindeki etkinliği azalmıştır. Özellikle halka açık firmalarda, işletmenin hisse
senedine sahip olanlar işletme faaliyetleri ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiyi yöneticilerin
kendilerine sundukları raporlardan elde etmeye başlamışlardır. İşletme faaliyetlerini yakından
takip eden yöneticiler, işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında işletme
sahiplerinden daha fazla bilgiye sahiptirler. Buna bilgi asimetrisi denir.
İşletme yöneticilerinin sorumluluğu işletme varlıklarını en etkin ve verimli şekilde
yönetmektir. Yöneticiler kendilerinin başarılı olduklarını göstermek için, işletmenin hisse
senetlerinin değerinin artması için veya daha yüksek prim almak için finansal tabloları
olduğundan daha iyi gösterme arzusu içerisinde olabilirler. İşletme sahipleri ise, doğru karar
almak amacı ile işletmenin gerçek finansal durumunu ve faaliyet sonucunu görmek
istemektedirler. Bu nedenle yöneticiler ve işletme sahipleri arasında çıkar çatışması
yaşanabilmektedir.
Finansal tabloların belirlenmiş kriterlere yani Genel Kabul Görmüş Muhasebe
İlkeleri’ne göre hazırlanması yukarıda bahsedilen sorunları çözmek için yeterli değildir.
Finansal tabloları hazırlama ve raporlama sorumluluğu işletme yönetimindedir. İşletme
yönetimi Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne göre hazırlanmış olan finansal tablolarda
da manüpülasyon yapma eğilimi içerisinde olabilmektedirler. Ortakların ise yöneticilerin
finansal tablolarda yaptıkları bu manüplasyonları tespit etmesi genellikle mümkün değildir.
Kısaca yöneticiler ve ortaklar arasında olan bilgi asimetrisi ve çıkar çatışması, ortaklar
açısından bilgi riskini ortaya çıkartır. Bilgi riski, işletme yönetimi tarafından üçüncü kişilere
sunulan bilgilerin eksik veya yanlış olma olasılığıdır.
Bilgi riskini ortaya çıkartan, yani bir diğer ifade ile işletmeyle ilişkili taraflara (bilgi
kullanıcılarına) sunulan bilgilerin yanlış olmasına neden olabilecek çeşitli unsurlar vardır:
a) Bilgi kullanıcılarının işletmeden uzak olması: İşletme sahipleri veya işletme ile
ilgili bilgileri kullanacak diğer kişi veya kurumlar genellikle işletme içinde yer almazlar.
Dolayısıyla bunların işletme ile ilgili bilgileri direkt kendilerinin elde etmesi genellikle
mümkün değildir. İşletme yöneticileri işletmenin faaliyet sonuçları ile ilgili bilgileri
düzenleyerek işletme sahiplerine ve diğer bilgi kullanıcılarına raporlar.
b) Bilgiyi Sunanların Eğilimleri: Bilgiyi sunan taraf ile bilgiyi kullanarak karar
alacak tarafın amaçları birbirinden farklı ise, bilgiyi sunan taraf bilgiyi kendi yararına
manipüle ederek sunabilir. Örneğin, bankadan kredi almak amacı ile finansal tablo hazırlayan
bir işletmenin amacı şirketin finansal durumunu iyi göstererek düşük maliyetli kredi temin
etmektir. İşletme yönetimi bu amaç doğrultusunda finansal tabloları olduğundan daha iyi
gösterme veya finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken bazı bilgileri gizleme eğilimi
içerisinde olabilir. Kredi veren taraf ise işletmenin gerçek finansal durumunu analiz ederek
kredi verip vermeme kararını vermek isteyecektir.
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c) İşletme içerisinde gerçekleşen işlemlerin çokluğu ve karmaşıklığı: İşletmeler
büyüdükçe işletme içerisinde gerçekleşen işlemlerin sayısı artmaktadır. İş yoğunluğuna bağlı
olarak işletme faaliyetleri ile ilgili tutulan muhasebe kayıtlarında da hata olma ihtimali
artmaktadır. Örneğin, 2.000 tane tedarikçisi olan bir işletmede, satın alınan bir parti ticari mal
ile ilgili olarak yanlış yapılan muhasebe kaydının tespit edilmesi oldukça zor iken, 5 tane
tedarikçisi olan bir işletmede bu hatayı tespit etmek daha kolaydır. Benzer şekilde işletmeler
büyüdükçe işletmelerin faaliyet alanları, ürün çeşitleri veya ortaklık yapıları da değişmekte ve
faaliyetler giderek karmaşıklaşmaktadır. İşletme faaliyetlerinin karmaşıklaşması, muhasebe
kayıtlarının da yanlış olmasına neden olabilmektedir. Örneğin, bir işletmenin yurtdışında
faaliyet gösteren bir işletmeye ortak olması sonucunda yapılması gereken muhasebe kayıtları
oldukça uzmanlık gerektiren bir konudur.
Bilgi riskini azaltmanın iki temel yolu vardır. Bunlardan birincisi işletme sahiplerinin
veya diğer finansal tablo kullanıcılarının (alıcılar, satıcılar, borç verenler, çalışanlar vb.)
işletmeye giderek kendilerine sunulan bilgilerin doğru olup olmadığını direkt olarak
kendilerinin incelemeleridir. Halka açık bir işletmede çok sayıda ortak olduğunu
düşündüğümüzde, her bir ortağın işletmeye giderek muhasebe kayıtlarını incelemesi işletme
faaliyetlerinin aksamasına neden olacağından mümkün değildir. Ayrıca işletme sahiplerinin
veya diğer finansal tablo kullanıcılarının muhasebe konusunda teknik bilgisi bu tür bir
incelemeyi yapmak için yeterli olmayabilir. Bilgi riskini azaltmanın bir diğer yolu ise
bağımsız ve uzman bir kişi tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanmış olan
raporlardan yararlanmaktır. Denetlenmiş bilgi (finansal tablolar), karar alıcılar için makul
düzeyde güvenilir bir bilgi olarak kabul edilir. Dolayısıyla, işletme tarafından hazırlanan
finansal tabloların bağımsız ve uzman bir kişi tarafından incelenerek elde edilen sonuçların
raporlanması, finansal tablolara olan güveni arttırarak işletme ortakları açısından bilgi riskini
azaltmaktadır.
Halka açık bir işletmede ortakların sayısının çok olduğunu düşündüğümüzde,
ortakların her birinin bir denetçi ile anlaşması ve her bir ortak için ayrı denetim çalışması
yapılması mümkün değildir. Başka bir alternatif olarak ortakların hepsinin bir araya gelerek
denetçi tutması da olası değildir. Bu nedenle işletme yönetimi bağımsız denetim firması ile
anlaşma yapar ve şirketin denetlenmesini talep eder. Bağımsız denetçi, işletme yönetimi
tarafından hazırlanmış finansal tabloların finansal raporlama (muhasebe) standartlarına uygun
olarak hazırlanıp hazırlanmadığına kanaat getirmek için kanıt toplar ve ulaştığı görüşünü
bağımsız denetim raporunda kamuoyuna sunar. Finansal tabloların bağımsız ve uzman
denetçi tarafından denetlenmesi finansal tabloların güvenilirliğini artırarak karar alıcıların
bilgi riskini azaltır.
İşletme yöneticileri tarafından sunulan bilgileri (finansal tabloları) kullanarak
ekonomik kararlar alan sadece işletme ortakları değildir. İşletme ortaklarının yanında;
yatırımcılar, işletmeye finansman sağlayan kreditörler, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar,
düzenleyici kuruluşlar ve devlet de işletmelerin finansal bilgilerine ihtiyaç duyarlar.
İşletmenin ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarını satın almak isteyen yatırımcılar,
yatırım yapıp yapmama kararını verirken satın alan yatırımcılar ise yatırmış oldukları paranın
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getirisini takip ederken işletme tarafından yayınlanan finansal bilgilere ihtiyaç duyarlar.
İşletmeye fon sağlayan çeşitli finansman kuruluşları, işletmeye verdikleri paranın geri ödenip
ödenmeyeceğini analiz etmek için, müşteriler veya tedarikçiler işletme ile ilişkilerine devam
edip etmeme kararını değerlendirmek için, çalışanlar ise işlerinin sürekli olup olmadığını
değerlendirmek veya ücret konularında kendilerini savunabilmek için işletmenin faaliyet ve
finansal sonuçları hakkında bilgiye ihtiyaç duyarlar.
İşletme sahipleri veya ortaklar işletmeye koymuş oldukları sermayenin durumunu ve
kârlılığını takip edebilmek için güvenilir bilgiye ihtiyaç duyarlar. Ayrıca sahipler, işletme
yöneticilerinin başarısını takip edebilmek ve işine devam edip etmeyeceği kararını verebilmek
için de finansal bilgilere ihtiyaç duyarlar. Çalışanlar, finansal kaynakları olan ücretlerinin
devamlılığı ve ücret artışı talepleri için finansal bilgiye ihtiyaç duyarlar. İşletme dışında en
önemli bilgi kullanıcısı taraf kredi verenlerdir. Kreditörler verdikleri parayı geri
alamayacakları işletmeye borç para vermek istemeyeceklerdir. Kreditörler borç para verip
vermeme kararını almak için finansal bilgiye ihtiyaç duyarlar. Devlet; ülkenin finansal
politikalarını yapmak için işletmelerle ilgili finansal bilgilere ihtiyaç duyarlar. İşletme
dışından diğer bilgi kullanıcısı ise işletmeyle iş ilişkisinde bulunan kişilerdir. Bunlar değişik
nedenlerle, işletmeyle borç alacak ilişkisine girmiş taraflardır. Örneğin, işletmenin alacaklı
olduğu müşteriler veya işletmenin borcu bulunduğu satıcılar gibi. Bu kişilerin işletmeyle olan
işlerinin devamlılığı işletmenin finansal durumuna bağlıdır.
Bir ev satın almak istediğinizde de bilgi asimetrisi söz konusudur çünkü evi satmak
isteyen kişi, evi satın alan kişiden daha çok bilgiye sahiptir. Ayrıca evi satan kişi ile evi satın
almak isteyen kişi arasında da doğal bir çıkar çatışması söz konusudur. Satıcı mümkün
olduğunca yüksek fiyattan evi satmak isterken, alıcı en düşük fiyattan evi satın almak
isteyecektir. Satıcı evi yüksek fiyattan satmak amacıyla, evin olumlu özelliklerini ön plana
çıkartarak olumsuz özellikleri hakkında suskun kalmayı tercih edecektir. Bu da evi satın
almak isteyen kişi açısından bilgi riski yaratmaktadır. Satıcı evi satmak amacıyla ev hakkında
bilgiler sunarak çeşitli iddialarda bulunacaktır. Örneğin evi satmak isteyen kişi, evin depreme
dayanıklı sistem ile inşaat edildiğini, evin ısınma sisteminin çok iyi olduğunu, evin içerisinde
kullanılan malzemelerin kaliteli olduğunu iddia edebilir. Birçok satıcı doğru bilgiler sunar
fakat bu her zaman geçerli değildir. Evi satın almak isteyen kişi, satıcının ev ile ilgili olarak
iddia ettiği bu bilgilerin doğru olup olmadığını anlayacak derecede inşaat ve inşaat
malzemeleri hakkında teknik bilgiye sahip olmayabilir. Evi satın almak isteyen kişi, satıcının
sunduğu bilgilerin (yaptığı iddiaların) doğru olup olmadığını değerlendirmek için inşaat ve
inşaat malzemeleri konusunda uzman bağımsız bir kişi tutabilir. Böylelikle evi satın almak
isteyen kişi, bağımsız inşaat uzmanının hazırladığı rapora bağlı olarak satıcının iddia ettiği
bilgilere güveni artacaktır. Dolayısıyla, bağımsız inşaat uzmanın sunduğu hizmet bir güvence
hizmetidir.
Bağımsız inşaat uzmanının yapacağı çalışmanın kapsamı ve yapacağı işin ücreti evi
satın almak isteyen kişinin ne kadar ayrıntıda bilgi istediğine göre değişecektir. Ev satın
almak isteyen kişilerin bazıları dar kapsamlı genel bir çalışma yapılmasını ve raporda sadece
ev iyidir veya ev kötüdür gibi kısa bilgi verilmesini talep ederken, bazıları ev ile ilgili onarım
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masrafları ne kadar olacaktır gibi detaylı bir çalışma ve ayrıntılı bir rapor talep
edebilmektedir.
Bağımsız inşaat uzmanı, ev satıcısının iddia ettiği bilgilerden bazılarının diğerlerinden
daha önemli olduğu kanaatine varabilir. Örneğin, inşaat uzmanı satıcının çatı akıtmıyor
yönündeki iddiasının, parkelerde çizik yoktur iddiasından daha önemli olduğunu düşünebilir
çünkü çatıyı yaptırmanın maliyeti çok daha fazladır. Bağımsız inşaat uzmanı öncelikle önemli
gördüğü iddialardan başlayarak değerlendirmesini yapacaktır. İnşaat uzmanı çatının akıtıyor
olabileceğine dair bir risk gördüğü zaman, çatının gerçekten akıtıp akıtmadığını anlamak için
daha detaylı ve ayrıntılı çalışma yapmalıdır.
Yukarıdaki örneği denetim ile ilişkilendirirsek; ev satın almak isteyen kişinin bağımsız
inşaat uzmanı tarafından verilen güvenceye ihtiyaç duymasının temel nedeni alıcı ve satıcı
arasındaki bilgi asimetrisi ve çıkar çatışmasıdır. İşletmenin faaliyet sonuçları hakkındaki
bilgiler işletme yönetimi tarafından sunulmaktadır. İşletmenin faaliyet sonuçlarına bakarak
karar alacak kişiler ile işletme yöneticileri arasında da bilgi asimetrisi ve çıkar çatışması söz
konusudur. Ancak yukarıdaki örnek ile denetim arasında önemli bir fark vardır. Yukarıdaki
örnekte evi satın almak isteyen kişi bağımsız inşaat uzmanı ile anlaşmaktadır. Ev satın almak
isteyen kişi, inşaat uzmanını seçerken büyük ihtimalle satıcının önereceği bir kişi ile anlaşma
yapmak istemeyecek ve bağımsız bir uzman ile anlaşma yoluna gidecektir. Ancak denetimde,
bağımsız denetim firması ile anlaşma yapan bilgiyi sunan taraf yani işletmedir. Bunun nedeni
işletme ortaklarının her birinin ayrı ayrı denetçi ile anlaşarak denetim yaptırmalarının
mümkün olmamasıdır.

1.3. Güvence Hizmeti
Güvence hizmetleri, karar alıcılar için bilginin güvenilirliğini artıran bağımsız
profesyonel hizmetlerdir. Yukarıdaki örnekte, bağımsız inşaat uzmanı tarafından verilen
hizmet bir güvence hizmetidir. Örneğimizde bağımsız inşaat uzmanı karar alıcı pozisyonunda
olan alıcı için satıcının sunmuş olduğu bilginin güvenilirliğini artıran bir hizmet sunmuştur.
Güvence hizmetleri, denetçinin, bir konunun saptanmış ölçütlere uygunluğu ile ilgili
değerlendirme veya ölçümünün sonucu hakkında, bilgi kullanıcılarının güvenini artırmaya
yönelik olarak görüş açıkladığı bir sözleşme türüdür.

1.3.1. Güvence Hizmetinin Unsurları
Güvence hizmetlerinin beş unsuru vardır:
1) Üçlü taraf ilişkisi
2) Konu
3) Ölçüt
4) Yeterli ve uygun kanıt
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5) Güvence Raporu
Üçlü Taraf İlişkisi
Güvence sözleşmelerinde; bilgiyi beyan eden, bilgiyi kullanacak olan ve bilgiye
güvence veren olmak üzere üç taraf söz konusudur. Yukarıdaki örnekte bilgiyi beyan eden evi
satmak isteyen kişi, bilgiyi kullanacak olan evi satın almak isteyen kişi ve bilgiye güvence
veren kişi bağımsız inşaat uzmanıdır. Finansal tablo denetiminde; bilgiyi beyan eden taraf
işletme yönetimi, bilgiyi kullanacak olan işletme sahipleri ve diğer finansal tablo kullanıcıları
ve bilgiye güvence veren taraf ise bağımsız denetçidir. Vergi denetiminde, bilgiyi beyan eden
taraf işletme yönetimi, bilgiyi kullanacak olan Maliye Bakanlığı yani devlet, bilgiye güvence
veren taraf ise yeminli mali müşavirdir. Bir işletmenin iç kontrol sisteminin etkin olup
olmadığına dair yapılan denetimde, bilgiyi beyan eden taraf işletme yönetimi, bilgiyi
kullanacak olan işletme ile ilgilenen üçüncü kişiler ve bilgiye güvence veren denetçidir.
Konu
Güvence hizmetleri sadece finansal konuları kapsamamaktadır. Finansal olmayan
konularda da güvence hizmeti verilebilir. Güvence hizmetinin konusu; uygun bir ölçüte göre
(Örneğin UFRS) tutarlı bir şekilde değerlendirmesi ve ölçümü yapılabilen bir konu olmalıdır.
Güvence hizmetlerine konu olabilecek unsurlara ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir:
 Tarihî finansal tablolar: İşletme tarafından hazırlanan finansal tabloların finansal
raporlama (muhasebe) standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına dair güvence
verilmesi.
 Tahminî (geleceğe yönelik) finansal bilgiler: İşletme tarafından hazırlanan
proforma finansal tablolarda kullanılan varsayım ve tahminlerin makul olup olmadığına dair
güvence verilmesi.
 Vergi beyannamesi: İşletme tarafından hazırlanan mali tabloların ve
beyannamelerin vergi kanunlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına dair güvence
verilmesi.
 İç kontrol sistemi: İşletmede oluşturulan iç kontrol sisteminin etkin olup
olmadığına dair güvence verilmesi
 Bilgi teknolojisi sistemleri: Yeni bir bilgisayar sisteminin standartlara uygun
şekilde çalışıp çalışmadığına dair güvence verilmesi (Sustrust)
 Hile denetimi: Denetim riskini ve işletmenin hilelerin önlenmesi ve ortaya
çıkartılması için oluşturduğu politika ve prosedürlerin yeterli olup olmadığına dair güvence
verilmesi.
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 Ticari sözleşmeler: İşletmenin ticari ilişki içerisinde bulunduğu başka bir işletme
ile arasında gerçekleşen ticari işlemlere ilişkin kayıtların incelenerek, işlemlerin iki işletme
arasında imzalanan sözleşme koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği konusunda güvence vermek.
 Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik: İşletmenin kurumsal sorumluluk ve
sürdürebilirlik raporlarında yer alan bilgilerin, raporlama kriterlerine uygun olarak sunulup
sunulmadığına dair güvence vermek.
 ISO 9000 sertifikasyonu: İşletme faaliyetlerinin ve ürettiği ürünlerin ISO 9000
kalite kontrol standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair
güvence vermek.
 Elektronik ticaret: İşletmenin elektronik ticaret işlemleri için oluşturduğu sistemin
gizlilik, güvenilirlik ilkelerine ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda güvence vermek.
Ölçüt
Güvence hizmetinin konusunu değerlendirmek veya ölçmek için kullanılan
kıstaslardır. Bu kıstaslar somut ve net olmalıdır. Bilgiye güvence veren kişi tarafından kendi
beklenti, yargı ve bireysel tecrübelerine göre değerlendirme yapması uygun bir ölçüt
oluşturmayacaktır. Güvence hizmetinin konusuna bağlı olarak çeşitli standartlar ölçüt olarak
kullanılabilir. Bağımsız denetimde ölçüt, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’dır.
Bağımsız denetimde finansal tabloların uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun
bir şekilde yapılıp yapılmadığı incelenmektedir. Vergi denetiminde ölçüt vergi kanunlarıdır.
İşletmenin mali tabloları ile beyannamelerinin vergi kanunlarına uygun bir şekilde hazırlanıp
hazırlanmadığı araştırılacaktır. İç kontrolle ilgili bir güvence hizmetinde COSO İç Kontrol
Çerçevesi ölçüt olarak kullanılabilir. Bu durumda işletmede oluşturulmuş olan iç kontrol
sisteminin COSO İç Kontrol Çerçevesi’ne uygun bir şekilde işleyip işlemediği
değerlendirilecektir.
Uygunlukla ilgili bir güvence sözleşmesinde kanun, düzenleme, sözleşme veya
amaçlanan performans seviyesi ölçüt olabilir (Örneğin; belirli bir komitenin bir yılda
planlanan toplantı sayısı). Ayrıca Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları, finansal
tabloların güvenilirliği ile ilgili ölçüt olabilir.
Aynı hizmet konusu kapsamında farklı ölçütler belirlenebilir. Örneğin, müşteri
memnuniyeti ile ilgili bir güvence sözleşmesinde, giderilen müşteri şikâyetlerinin sayısı ölçüt
olarak seçilebileceği gibi, ilk satın almayı izleyen 3 ay içindeki satın alma sayısı da ölçüt
olarak belirlenebilir.
Ölçüt olarak önceden oluşturulmuş ölçütler veya özel olarak geliştirilmiş ölçütler
kullanılabilir. Önceden oluşturulmuş ölçütler, kanun ve düzenlemelerde yer alan veya yetkili
uzman kuruluşlarca çıkarılan ölçütlerdir. Örneğin; Finansal Raporlama (Muhasebe)
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Standartları ve vergi kanunları. Özel olarak geliştirilen ölçütler; sözleşmenin amacına yönelik
olarak belirlenen ölçütlerdir. Örneğin; zamanın saat/dakika olarak ölçülmesi, sözleşme
maddeleri vs.
Kanıt
Bilgiye güvence verecek kişi, yeterli sayıda ve uygun kanıt toplayarak güvence
çalışmalarını gerçekleştirir.
Güvence Raporu
Bilgiye güvence verecek kişi, güvence hizmeti konusunun belirlenmiş ölçüte uygunluk
derecesi hakkında görüşünü içeren yazılı bir güvence raporu hazırlar. Örneğin, bağımsız
denetimde denetçi, finansal tabloların muhasebe standartlarına uygunluğu hakkında görüş
bildirir.
Güvence hizmetleri bağımsız denetçiler veya diğer çeşitli profesyoneller tarafından
sunulan hizmetlerdir. Örneğin; Tüketiciler Birliği, tüketiciler tarafından kullanılan çeşitli
ürünleri inceleyen ve incelenen ürünlerin kalitesi ile ilgili değerlendirmelerini tüketici
raporlarında yayınlayan kâr amaçsız bir kuruluştur. Tüketici raporlarında yayınlan bilgiler
tüketicilere aldıkları ürünlerle ilgili sağlıklı kararlar almalarında yardımcı olur. Tüketici
raporlarında sağlanan bilgiler birçok tüketici açısından, üreticiler tarafından sağlanan bilgilere
göre daha güvenilir kabul edilir. Bunun nedeni, Tüketiciler Birliği’nin üreticilerden bağımsız
olmasıdır.
Bağımsız denetçiler tarafından verilen muhasebe kayıtlarını tutma hizmeti, vergi
hizmeti ve yönetim danışmanlığı hizmeti güvence sözleşmesi değildir.

1.3.2. Güvence Hizmeti Türleri
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları’na göre güvence hizmetleri (sözleşmeleri),
sundukları güvence düzeyine göre denetim (makul güvence sözleşmesi) ve inceleme (sınırlı
güvence sözleşmesi) olmak üzere ikiye ayrılır.
Makul Güvence Hizmeti (Sözleşmeleri)
Makul güvence sözleşmesinde amaç, güvence sözleşmesi riskinin kabul edilebilir
makul bir seviyeye indirilmesidir. Makul güvence sözleşmelerinde inceleme, gözlem,
doğrulama, yeniden hesaplama, yeniden uygulama, analitik inceleme ve soruşturma gibi
bütün denetim prosedürleri de kullanılarak kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilir. Makul
güvence sözleşmelerinde denetim standartlarına uygun bir çalışma gerçekleştirmek için yeterli
sayıda ve uygun kanıt toplanır.
Yapılan çalışma sonucunda hazırlanan raporun güvenilirlik düzeyi yüksektir ve makul
seviyede bir güvence sunar. Yapılan çalışmada denetim riski düşüktür. Makul güvence
sözleşmesinde bilgiye güvence veren kişi görüşünü beyan ederken raporda olumlu cümle
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yapısı kullanır ve görüşünü doğrudan beyan eder. Örneğin, “Görüşümüze göre, iç kontroller
XYZ ölçütüne göre, tüm önemli yönleriyle etkindir.” ifadesi makul güvence sözleşmesini
belirtir.
Sınırlı Güvence Hizmeti (Sözleşmeleri)
Yasal olarak bağımsız denetime tabi olmayan şirketler, çeşitli nedenlerle finansal
tablolarının güvenilirliğinin artırılması için bağımsız bir uzman tarafından gözden geçirilerek
ulaştığı sonuçların bir rapor olarak hazırlanmasını talep edebilirler. Örneğin orta ölçekli bir
işletmenin bankadan kredi alırken finansal tablolarını bağımsız denetçiye incelettirmesi banka
için kendisine sunulan finansal bilgilerin güvenilirliğini artıracaktır. Yasal olarak bağımsız
denetime tabi tutulması zorunlu olmayan bu işletmenin finansal durumu bağımsız denetim
maliyetini karşılayacak ölçüde olmayabilir veya bağımsız denetim kadar kapsamlı bir çalışma
yaptırması için yeterli zaman olmadan fon sağlaması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda
bağımsız denetimden daha dar kapsamlı ama yine de inceleme standartlarına uygun bir
çalışma talep edebilir. İşte bu tür çalışmalara sınırlı güvence hizmeti (inceleme veya gözden
geçirme) denir.
Sınırlı güvence sözleşmesinde kanıt toplama işleminin yapısı, zamanlaması ve
kapsamı makul güvence sözleşmelerine göre sınırlıdır. ISRE 2400: Finansal Tabloların
Gözden Geçirilmesi Sözleşmeleri Standardı, finansal tabloların gözden geçirilmesi için
öncelikle analitik inceleme ve soruşturma ile elde edilmesini öngörmüştür. Bu nedenle sınırlı
güvence sözleşmelerinde sözleşme riski orta derecededir. Sınırlı güvence sözleşmelerinde
sözleşme riski, makul güvence sözleşmelerindeki sözleşme riskinden daha yüksektir.
Sınırlı güvence sözleşmesinde görüş dolaylı şekilde devrik cümle ile ifade edilir.
Örneğin, “XYZ ölçütüne göre, iç kontrollerin tüm önemli yönleriyle etkin olmadığına kanaat
getirmemize neden olacak herhangi bir hususa rastlanmamıştır.” ifadesi sınırlı güvence
sözleşmesini belirtir.
Bağımsız denetim bir çeşit güvence hizmetidir. Bağımsız denetimde amaç işletme
tarafından hazırlanmış olan finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’na uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda görüş bildirmektir. Her
güvence hizmetinde olduğu gibi bağımsız denetimde de üç taraf vardır. Bağımsız denetimde
bilgiyi beyan eden taraf işletme yönetimi, bilgiyi kullanacak olan işletme sahipleri ve diğer
finansal tablo kullanıcıları ve bilgiye güvence veren taraf ise bağımsız denetçidir. Bağımsız
denetimde konu, hazırlanmış olan finansal tablolardır. Ölçüt ise Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları’dır. Bağımsız denetçilerin yapacakları çalışma sonucunda görüş
oluşturabilmeleri için yeterli sayıda ve uygun kanıt toplamaları gerekmektedir. Bağımsız
denetçi, denetim çalışması sonucunda rapor hazırlamalıdır.
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Uygulamalar
Finans Sektörü Açısından Bağımsız Denetim
Finansal kuruluşlar yıllardan beri denetlenmektedir ve gerek bu kuruluşlar gerekse bu
kuruluşların tabi olduğu düzenleyici kuruluşlar bağımsız denetimin öneminin farkındadır.
Finansal kuruluşlar ve düzenleyici kuruluşlarla birlikte finansal piyasaların saç ayaklarından
biri de finansal kuruluşların müşterileridir. Finansal piyasaların sağlıklı işlemesi için kredi
kuruluşlarının müşterilerinin şeffaf olması son derece önemlidir. Bağımsız denetimin rolü
burada devreye giriyor ve başta bankalar olmak üzere kredi kuruluşlarının müşterilerinin
finansal durumlarını ve performanslarını doğru ve dürüst bir biçimde yansıtan bağımsız
denetimden geçmiş finansal bilgilerine erişmeleri bu kuruluşlara müşterilerinin kredibiliteleri
açısından daha sağlıklı bir değerlendirme yapma imkânı veriyor. Yeni TTK öncesinde
oldukça sınırlı bir grup şirket (halka açık, finans, sigorta ve enerji şirketleri gibi) dışındaki
şirketlerin denetim zorunluluğunun bulunmaması, kredi kuruluşlarını müşterilerinden
denetlenmiş finansal tablo talep etme konusunda ellerini zayıflatan bir faktördü. Yeni TTK ile
artık daha fazla sayıda şirket denetlenmektedir ve bu durum önümüzdeki yıllarda daha geniş
bir tabana yayılacaktır.
Öte yandan, yapılan araştırmalar bankaların Basel düzenlemelerine uyum çerçevesinde
önümüzdeki yıllarda operasyonel risklerini tespit etmek amacıyla ileri ölçüm yöntemlerine
geçme düşüncesinde olduklarını gösteriyor. Bu konunun bir parçası olarak bankaların
müşterilerinden bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo taleplerinin artacağını
düşünüyoruz. Ülkemizde yaygın bir bağımsız denetim kültürünün oluşmasıyla birlikte,
yıllardır kendileri denetime tabi ve denetimin öneminin farkında olan finansal kuruluşlar,
müşterilerinden sağlıklı finansal bilgi alma konusundaki beklentilerini daha da artıracak. Bu
beklentilerinin karşılanmasının önemli bir unsuru da denetim kalitesinin en üst seviyede
olması olacaktır. Bu konuda başta KGK olmak üzere düzenleyici kuruluşlara önemli bir rol
düşüyor.
Orhan Akova, KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Şirket Ortağı
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Uygulama Soruları

18

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası 1900’lü yıllara kadar yapılan denetim çalışmalarında
amaç, işletme sahipleri için belge ve kayıtlardaki hata ve hileleri bulmaktır.1900-1930
döneminde denetim çalışmalarında amaç, işletme kayıt ve belgelerindeki hata ve hilelerin
ortaya çıkartılması yerine, finansal tablolar hakkında genel bir denetim görüşüne varmak
olmuştur. Bu dönemde, işletmenin muhasebe belge ve kayıtlarının tümünün incelenmesi
yöntemi, yerini örnekleme çalışmalarına bırakmıştır. 1930-1950 döneminde iradi (yargısal)
örnekleme çalışmalarından istatistiki örnekleme yöntemlerinin uygulamasına geçilmiştir.
1950’den sonra günümüze kadar gelen dönemde de bağımsız denetiminin amacı, finansal
tablolarla ilgili makul güvence verecek bir görüş oluşturmaktır.
Sanayi devriminden sonra işletmelerin büyümesi ile birlikte, işletme sahipleri işletme
faaliyetlerini yönetme sorumluluğunu profesyonel yöneticilere devretmeye başlamışlardır.
Denetim ihtiyacını açıklayan teori Temsil (Vekalet) Teorisidir. Temsil (Vekalet Teorisi),
işletme sahiplerinin işletmeyi yönetme sorumluluğunu profesyonel yöneticilere devretmesi
sonucunda, işletme sahipleri (ortak) ve yöneticiler (temsilci) arasında ortaya çıkabilecek
problemleri açıklayan ve bu problemlerin giderilmesine odaklanan bir teoridir. İşletme
faaliyetlerini yakından takip eden yöneticiler, işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları
hakkında işletme sahiplerinden daha fazla bilgiye sahiptirler. Buna bilgi asimetrisi denir.
Bilgi riski işletme yönetimi tarafından üçüncü kişilere sunulan bilgilerin eksik veya
yanlış olma olasılığıdır. Finansal tablo kullanıcılarına sunulan bilgilerin yanlış olmasına
neden olabilecek unsurlar; bilgi kullanıcılarının işletmeden uzak olması, bilgiyi sunanların
eğilimleri ve işletme içerisinde gerçekleşen işlemlerin çokluğu ve karmaşıklığıdır. Finansal
tablo kullanıcılarına sunulan bilgilerin yanlış olmasını diğer ifade ile bilgi riskini azaltmanın
yollarından bir tanesi bağımsız denetim fonksiyonudur. Bağımsız denetim; bir tür güvence
hizmetidir.
Güvence hizmetleri, karar alıcılar için bilginin güvenilirliğini artıran bağımsız
profesyonel hizmetlerdir. Güvence hizmetlerinin beş unsuru vardır: Üçlü taraf ilişkisi, konu,
ölçüt, yeterli ve uygun kanıt ve güvence raporu.
Bağımsız denetim bir tür güvence hizmetidir. Bağımsız denetim, işletme tarafından
hazırlanan finansal tabloların finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanıp
hazırlanmadığına dair makul güvence verir. Bağımsız denetim, finansal tabloların
güvenilirliğini artırır.
Güvence hizmetleri makul güvence hizmetleri ve sınırlı güvence hizmetleri olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Makul güvence sözleşmesinde amaç, güvence sözleşmesi riskinin
kabul edilebilir makul bir seviyeye indirilmesidir. Sınırlı güvence sözleşmesinde ise kanıt
toplama işleminin yapısı, zamanlaması ve kapsamı makul güvence sözleşmelerine göre
sınırlıdır. Bu nedenle sınırlı güvence sözleşmeleri sonucunda hazırlanan raporlar makul
güvence değil, sınırlı güvence verir. Bağımsız denetim, makul güvence veren bir güvence
hizmetidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi denetimin gelişim süreci açısından yanlıştır?
a) 1900’lü yıllara kadar denetçilerin amacı işletme sahipleri için belge ve
kayıtlardaki hata ve hileleri bulmaktır.
b) 1950’den sonra denetim çalışmalarında bilgisayar programları kullanılmaya
başlanmıştır.
c) 1900-1950 döneminde bağımsız denetçilik Türkiye’de meslek olarak kabul
edilmiştir.
d) 1900-1930 döneminde denetim çalışmalarında amaç, işletme kayıt ve
belgelerindeki hata ve hilelerin ortaya çıkartılması yerine, finansal tablolar hakkında genel bir
denetim görüşüne varmaktır.
e) 1930-1950 döneminde işletmelerde iç kontrol sisteminin kurulmaya başlaması
denetim çalışmalarının kapsamını etkilemeye başlamıştır.
2) Aşağıdakilerden hangisi denetimin gelişim süreci açısından yanlıştır?
a) 1900’lü yıllara kadar denetçilerin amacı işletme sahipleri için belge ve
kayıtlardaki hata ve hileleri bulmaktır.
b) 1950’den sonra denetim çalışmalarında bilgisayar programları kullanılmaya
başlanmıştır.
c) 1900-1950 döneminde bağımsız denetçilik Türkiye’de meslek olarak kabul
edilmiştir.
d) 1900-1930 döneminde denetim çalışmalarında amaç, işletme kayıt ve
belgelerindeki hata ve hilelerin ortaya çıkartılması yerine, finansal tablolar hakkında genel bir
denetim görüşüne varmaktır.
e) 1930-1950 döneminde işletmelerde iç kontrol sisteminin kurulmaya başlaması
denetim çalışmalarının kapsamını etkilemeye başlamıştır.
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3) Denetimin gelişim süreci açısından aşağıdakilerden hangisi 1950’den sonra
denetim alanında yaşanan gelişmelerden değildir?
a) Denetim çalışmalarında örnekleme yöntemi kullanılmaya başlanmıştır.
b) Denetim çalışmalarında bilgisayar programları kullanılmaya başlanmıştır.
c) Analitik inceleme prosedürleri denetim çalışmalarında önemli bir yer almaya
başlamıştır.
d) Denetçiler, işletmelere muhasebe dışındaki yönetim işlevi konusunda da hizmet
vermeye başlamışlardır.
e) Risk odaklı denetim yaklaşımı kullanılmaya başlanmıştır.
4) İşletme sahiplerinin işletmeyi yönetme sorumluluğunu profesyonel yöneticilere
devretmesi sonucunda, işletme sahipleri ve yöneticiler arasında ortaya çıkabilecek problemleri
açıklayan ve bu problemlerin giderilmesine odaklanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denetim Teorisi
b) Muhasebe Teorisi
c) Güvence Teorisi
d) Vekâlet (Temsil) Teorisi
e) Bağımsızlık Teorisi
5) Aşağıdakilerden hangisi bilgi riskini ortaya çıkartan unsurlardandır?
a) Bilgi sistemleri
b) İşletmenin iç kontrol sistemi
c) Bağımsız denetim
d) Bilgi kullanıcılarının işletmeden uzak olması
e) Bilgiye çabuk ve hızlı erişim sağlanması
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6) Aşağıdakilerden hangisi bilgi riskini azaltmanın yollarından birisidir?
a) İç denetim
b) Bağımsız denetim
c) Güncel bilgisayar programları kullanılması
d) Bilgi sistemleri için düzenli bakım yaptırılması
e) Denetimde istatistiki örnekleme yapılması
7) Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin unsurlarından değildir?
a) Konu
b) Dört taraflı ilişki
c) Ölçüt
d) Yeterli ve uygun kanıt
e) Güvence raporu
8) Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerine konu olabilecek unsurlar içerisinde
yer almaz?
a) Tarihî finansal tablolar
b) Ticari sözleşmeler
c) İç kontrol sistemi
d) İşletme yönetimi
e) Vergi beyannamesi
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9) Aşağıdakilerden hangisinde güvence hizmetleri doğru şekilde sınıflandırılmıştır?
a) Güvence hizmetleri, mutlak güvence hizmeti ve sıfır güvence hizmeti olmak üzere
ikiye ayrılır.
b) Güvence hizmetleri, makul güvence hizmeti ve sınırlı güvence hizmeti olmak
üzere ikiye ayrılır.
c) Güvence hizmetleri, makul güvence hizmeti, sınırlı güvence hizmeti ve mutlak
güvence hizmeti olmak üzere üçe ayrılır.
d) Güvence hizmetleri, sıfır güvence hizmeti, makul güvence hizmeti ve sınırlı
güvence hizmeti olmak üzere üçe ayrılır.
e) Güvence hizmetleri, sıfır güvence hizmeti, makul güvence hizmeti, sınırlı güvence
hizmeti ve mutlak güvence hizmeti olmak üzere dörde ayrılır.
10) Makul güvence hizmeti (sözleşmeleri) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Sınırlı güvence verir.
b) Bağımsız denetim bir çeşit makul güvence hizmetidir.
c) Olumsuz cümle yapısı kullanılır.
d) Bağımsızlık Teorisine dayanır.
e) Makul güvence hizmeti sonucunda hazırlanan raporun güvenilirlik düzeyi
düşüktür.

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) a, 4) d, 5) d, 6) b, 7) b, 8) d, 9) b, 10) b
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2. DENETİM, DENETİM TÜRLERİ VE DENETÇİ TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Denetim Kavramı
2.2. Denetim Türleri
2.2.1. Finansal Tablo Denetimi
2.2.2. Uygunluk Denetimi
2.2.3. Faaliyet Denetimi
2.3. Denetçi Türleri
2.3.1. Bağımsız Denetçi
2.3.2. İç Denetçi
2.3.3. Kamu Denetçileri
2.4. Bağımsız Denetimin Yararları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Denetim nedir?
a) Denetim, işletmedeki belgelerin incelenmesidir.
b) Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere
uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt
toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.
c) Denetim, kontrol etme faaliyetidir.
d) Denetim, finansal tabloların hazırlanmasıdır.
e) Denetim, işletme çalışanlarının işlerini yapıp yapmadıklarının kontrol edilmesidir.
2) Aşağıdakilerden hangisi denetim türlerinden biridir?
a) Finansal tablo denetimi
b) Güvenilirlik denetimi
c) Fonksiyonel denetim
d) Hiyerarşi denetimi
e) Departman denetimi
3) Aşağıdakilerden hangisi denetçi türlerinden biridir?
a) Hiyerarşi denetçisi
b) Güvenilirlik denetçisi
c) Fonksiyon denetçisi
d) Bağımsız denetçi
e) Departman denetçisi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Denetim kavramı

Denetim kavramını
anlayabilmek

Okuyarak

Denetim türleri

Denetim türlerini
açıklayabilmek

Okuyarak

Denetçi türleri

Denetçi türlerini
açıkayabilmek

Okuyarak

Bağımsız denetimin yararları Bağımsız denetimin
yararlarını kavrayabilmek

elde
veya

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
 Denetim; iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere
uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt
toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.
 Finansal tabloların denetimi, bir işletmenin finansal tablolarının önceden
belirlenmiş kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş belirtmek
amacıyla finansal tabloların incelenmesidir.
 Uygunluk denetimi, işletmenin dış çevresi tarafından yürürlüğe konulan vergi, iş
yasaları gibi mevzuata veya işletme yönetimi tarafından oluşturulan politika, prosedür,
yönetmelik, talimatname, bütçe gibi kurallara uygun davranılıp davranılmadığının
incelenmesidir.
 Faaliyet denetimi; bir işletmenin tamamının veya bir biriminin faaliyetlerinin
etkin ve verimli çalışıp çalışmadığının değerlenmesi amacıyla tarafsız olarak kanıt
toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların üst yönetime raporlanması sürecidir.
 Bağımsız denetçiler, denetlenen işletmenin finansal tablolarının finansal
raporlama (muhasebe) standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını incelerler.
 İç denetçiler, işletme amaç ve hedeflerine ulaşmak için oluşturulmuş politika ve
prosedürlerin uygunluğunu ve işletme faaliyetlerin bu politika ve prosedürlere uygun bir
şekilde yerine getirilip getirilmediğini incelemektedir.
 Kamu denetçisi, kamu kurumlarına bağlı olarak çalışıp, kamu yararına denetim
yapan kişilerdir.
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Giriş
Bu bölümde, denetimin tanımı yapılmış ve denetimin unsurları açıklanmıştır. Bu
bölüğmde ayrıca denetim türleri ve deentim türleri sınıflandırılarak anlatılmıştır. Bir güvence
hizmeti olan bağımsız denetimin denetlenen işletmeye, finansal tablo kullanıcılarına ve
ekonomiye sağladığı yararlar ayrıntıları ile açıklanmıştır.
Denetim; iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere
uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt
toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. Bağımsız denetim bir diğer ifade
ile finansal tabloların denetimi ise bir işletmenin finansal tablolarının önceden belirlenmiş
kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş belirtmek amacıyla
finansal tabloların incelenmesidir. Bağımsız denetimde önceden belirlenmiş kriterler finansal
raporlama (muhasebe) standartlarıdır. Buna göre bağımsız denetim finansal tabloların finansal
raporlama (muhasebe) standartlarına uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda
görüş belirtmek amacıyla işletme tarafından hazırlanmış olan finansal tabloların
incelenmesidir.
Bağımsız denetim işletme tarafından hazırlanıp sunulan finansal tabloların
güvenirliliğini artırır. Bu bağlamda bağımsız denetim bir çeşit güvence hizmetidir. Ancak
bağımsız denetimin faydaları sadece finansal tablo kullanıcılarına yönelik değildir. Bağımsız
denetimin finansal tablo kullanıcılarına olduğu kadar işletme yönetimine ve ekonominin
gelişmesine de önemli katkıları bulunmaktadır.
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2.1. Denetim Kavramı
Denetim; iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere
uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt
toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.
İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar: İşletmenin iktisadi faaliyetleri ile ilgili
olarak hazırladığı raporlar, işletme tarafından yapılmış bir iddia niteliğindedir. Denetim bu
iddiaların doğruluğunun ve güvenilirliğinin araştırılmasıdır. Finansal tabloları hazırlama
sorumluluğu işletme yönetimindedir. Finansal tablolar, işletme yönetiminin belirli bir tarih
veya döneme ait iktisadi faaliyetler hakkındaki iddialarını yansıtır. Örneğin, gelir tablosunda
Satışlar hesabının bakiyesi 10.000 TL ise, ilgili dönemde gerçekleşen satışlar tutarının 10.000
TL olduğu bildirilmekte yani iddia edilmektedir. Bağımsız denetçi, gerekli incelemelerini
yaparak işletme yönetiminin hazırlayıp sunduğu finansal tablolardaki iddiaların doğruluğunu
araştırarak ulaştığı sonuçları raporlar.
Önceden saptanmış ölçütler: Yönetimin iktisadi faaliyet ve olaylara ait iddialarının
doğruluğunun araştırılması amacıyla karşılaştırıldıkları standartlardır. Kısaca denetçinin
bilgiyi değerleyeceği standartlardır. Kullanılan kriterler denetimin amacına göre farklıdır. Bu
ölçütler yasama organlarınca koyulmuş kurallar, yönetim tarafından saptanmış başarı ölçüleri,
bütçeler, muhasebe standartlarını düzenleyen kuruluşlar tarafından oluşturulmuş muhasebe
standartları da olabilir. Örneğin denetimin amacı; finansal tabloların doğruluğuna ilişkin
görüş bildirmek ise, karşılaştırma kriterleri/ölçütleri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir.
Muhasebe denetiminde ölçüt genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, vergi denetiminde ölçüt
vergi mevzuatı ve iç denetimde ölçüt devlet veya işletme yönetimi tarafından oluşturulmuş
olan kurallardır.
Denetçi, işletmenin iddiası niteliğindeki finansal tabloları önceden saptanmış
ölçütlerle karşılaştırarak, bu ölçütlere göre doğruluk ve güvenilirliğine karar verir.
Uygunluk derecesi: Yönetim tarafından hazırlanan raporlarda yer alan iddiaların
önceden saptanmış ölçütler ile ne derece uyum içerisinde olduğunun değerlendirilmesidir.
Denetimin amacı; iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların önceden saptanmış ölçütlere
uygunluk derecesini belirlemek ve bu konuda görüş bildirmektir.
Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerleme: Kanıt, denetim amaçlarına
ulaşılması için, denetim çalışması sırasında elde edilen her türlü bilgi ve veri olarak
tanımlanabilir. Dolayısıyla kanıt, denetlenen bilgilerin önceden saptanmış ölçütlere uygunluk
derecesini belirlemede denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi, belge ve kayıttır.
Denetçiler belli bir görüşe ulaşabilmek için yeterli sayı ve kalitede kanıt toplamak zorundadır.
Çeşitli denetim prosedürleri ile toplanan bu kanıtlar, denetçi tarafından değerlendirilerek bir
denetim görüşü oluşturulmaktadır. Denetçinin önyargıdan uzak ve objektif bir şekilde
kanıtları toplaması, elde ettiği kanıtları değerleyerek ulaştığı görüşü raporunda sunması
gerekmektedir.
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İlgi duyanlar: İlgi duyanlar ifadesi denetçinin ulaştığı görüşe bağlı olarak karar
alacak olan kişi ve kuruluşları ifade etmektedir. Bu kişi veya kuruluşlar; ortaklar, müşteriler,
kredi verenler, devlet kurumları vb. olabilir.
Sonuçları bildirme: Denetçi denetim çalışması sırasında yeterli sayıda ve uygun kanıt
toplayarak iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların, önceden saptanmış ölçütlere ne
derece uygun olduğunu değerler ve bir görüşe varır. Denetçi ulaştığı bu görüşü yazılı olarak
hazırladığı denetim raporunda ilgi duyanlara aktarır. Yayımlanan denetim raporları farklı
türde olabilir. Bir denetim raporunun türü ve içeriği, tamamlanan denetimin niteliğine,
amacına, inceleme sonuçlarına, denetçi bulgularına ve raporu kullanacakların
gereksinimlerine göre farklılık gösterir.
Denetim sistematik bir süreçtir: Denetim faaliyeti çeşitli evreler hâlinde
gerçekleştirilir. Birbirini izleyen bu evrelerin başlangıç ve sonucu arasındaki faaliyetler belirli
bir plan dâhilinde yürütülür.

2.2. Denetim Türleri
Denetim türleri; finansal tablo denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olmak
üzere üçe ayrılmaktadır.
Denetim Türleri
1.

Finansal tablo denetimi

2.

Uygunluk denetimi

3.

Faaliyet denetimi

2.2.1. Finansal Tablo Denetimi
Finansal tabloların denetimi bir işletmenin finansal tablolarının önceden belirlenmiş
kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş belirtmek amacıyla
finansal tabloların incelenmesidir.
Bağımsız denetim, bağımsız bir dış denetçinin işletmenin finansal tablolarının
doğruluk ve güvenilirliği konusunda makul bir güvence sağlamak üzere görüş oluşturmak için
sistematik olarak kanıt toplayarak incelemesi ve sonuçları bir raporla iletmesi süreci olarak
tanımlanabilmektedir.
Bağımsız denetimde amaç, finansal tabloların bir bütün olarak önceden saptanmış
ölçütlerle uyum içerisinde bulunup bulunmadıklarını araştırmaktır. Bağımsız denetimin
amacı, işletme tarafından hazırlanmış finansal tabloların bir bütün olarak finansal raporlama
(muhasebe) standartlarına uygun olarak doğru ve dürüst bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı
konusunda bir görüşe ulaşmaktır.
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Bağımsız denetim çalışmasında, işletmenin mali tablolarının, mali durumu ve faaliyet
sonuçlarını doğru ve dürüst, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasal düzenlemelere
uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir görüş oluşturulmaya çalışılır.
Finansal tablo denetiminin genel özellikleri aşağıda sıralanmıştır:
 Finansal tablo denetiminin amacı, işletmenin finansal tablolarının güvenilirliğini
artırmaktır.
 Bağımsız denetim, finansal tablolar ile ilgili mutlak (%100) güvence vermez,
makul güvence verir.


Finansal tabloları denetleyen denetçi işletmeden bağımsızdır.

 Finansal tablo denetiminde amaç, finansal tabloların bir bütün olarak genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bir görüş
oluşturmaktır.

2.2.2. Uygunluk Denetimi
Uygunluk denetimi, işletmenin dış çevresi tarafından yürürlüğe konulan vergi, iş
yasaları gibi mevzuata veya işletme yönetimi tarafından oluşturulan politika, prosedür,
yönetmelik, talimatname, bütçe gibi kurallara uygun davranılıp davranılmadığının
incelenmesidir. Uygunluk denetimi, bir işletmenin faaliyetlerinin ve finansal işlemlerinin
önceden belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek
amacıyla incelenmesidir.
Uygunluk denetiminin amacı, yetkili bir üst makam tarafından saptanmış kurallara
uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. Bu üst makam işletme içinden olabileceği gibi işletme
dışından da olabilir.
İşletmelerde hata ve hilelerin önlenmesi, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde
yürütülmesi ve işlemlerin kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için yazılı iç
kontrol politika ve prosedürleri oluşturulmalıdır. İç kontrol politika ve prosedürlerini
oluşturma diğer bir ifade ile iç kontrol sistemini kurma sorumluluğu işletme yönetimindedir.
İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, işletme içerisinde oluşturulmuş olan iç kontrol
prosedürlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi bir uygunluk denetimidir. Bu tür
denetimler, genellikle işletme içerisinde oluşturulmuş olan iç denetim birimi tarafından
yapılmaktadır. Uygunluk denetimi yapan iç denetçi hazırladığı raporu işletme yönetimine
sunar. Örneğin işletme yönetimi satın alınan ticari malların teslim alınması sırasında teslim
alan sorumlu personel tarafından üç nüsha teslim alma raporu düzenlenmesini kural olarak
belirlemişse denetçinin bu prosedürü uygulamakla sorumlu kişinin teslim aldığı ticari mallar
için üç nüsha teslim alma raporu düzenleyip düzenlemediğini kontrol etmesi bir uygunluk
denetimidir.

32

İşletme dışındaki bir üst makam tarafından saptanmış kurallara ilişkin yapılan
uygunluk denetimlerine örnek olarak yazılı sözleşmelere veya yasal düzenlemelere uyulup
uyulmadığının incelemesi verilebilir.
Devlet kurumları kendi konuları dâhilinde uyulması gereken çeşitli kurallar yani
mevzuat oluştururlar. Devlet kurumları, işletmelerin mevzuata uyup uymadığını saptamak
için de kendi bünyelerinde görev yapan denetçileri görevlendirirler. Örneğin Maliye
Bakanlığına bağlı olarak görev yapan vergi müfettişleri işletmelerin maliye bakanlığına
verdikleri finansal tabloların ve beyannâmelerin vergi kanunlarına uygun bir şekilde
hazırlanıp hazırlanmadığını incelemektedir. Vergi müfettişlerinin yaptığı bu denetim bir
uygunluk denetimidir.
Devlet kurumları tarafından yapılan uygunluk denetimine bir başka örnek işletmede
sosyal sigorta bildirimlerinin doğruluğu; ücret işlemleri ve ilgili belgelerin sosyal sigorta
mevzuatına uygunluğunun SGK denetçileri tarafından araştırılmasıdır. Bu denetimde kriter
SGK mevzuatıdır. Benzer şekilde Sayıştay denetçileri tarafından kamu kurum ve
kuruluşlarının mali işlemlerinin ilgili mevzuata uygunluğunun araştırılması da uygunluk
denetimi kapsamına girer.
Bağımsız denetçiler uygunluk denetimi yapabilmektedirler ancak uygunluk denetimi
genellikle işletme içerisinde görev yapmakta olan iç denetçiler tarafından
gerçekleştirilmektedir.

2.2.3. Faaliyet Denetimi
Faaliyet denetimi bir işletmenin faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini değerlemek
amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini
kapsar. Faaliyet denetimi; bir işletmenin tamamının veya bir biriminin faaliyetlerinin etkin ve
verimli çalışıp çalışmadığının değerlenmesi amacıyla tarafsız olarak kanıt toplanması,
değerlendirilmesi ve sonuçların üst yönetime raporlanması sürecidir. Faaliyet denetimi,
işletmenin büyüme, kârlılık, gelişme gibi fırsatlarını ortaya koymaya veya bu amaçla tespit
edilmiş işletme hedeflerine ulaşma başarısını test etmeye, işletme hedeflerine ulaşmasını
olumsuz yönde etkileyebilecek gelişmeleri (riskleri) tespit ederek yönetime önerilerde
bulunmaya yönelik sistematik incelemelerdir.
Faaliyet denetiminde temel amaç, bölümlerin faaliyetlerinin etkinlik ve
verimliliklerinin saptanmasıdır. Etkinlik, işletme stratejileri doğrultusunda belirlenen
amaçlara ne derece ulaşıldığını belirtir. Verimlilik ise minimum girdi ile maksimum çıktı
elde etmektir. Etkinlik, işletmenin amaçlarına ulaşmada başarılı olup olmadığını, ölçmeye
yaramaktadır. Verimlilik ise, işletmenin amaçlarına ulaşmada kaynakları verimli kullanıp
kullanmadığını ölçer. Üretim bölümü yöneticisi için aylık 30.000 birim üretim miktarı bir
performans kriteri olarak belirlenmiş olabilir. Eğer işletme bu birim sayısına yakın veya daha
fazla üretim gerçekleştirmiş ise etkinlikten söz edilebilir. Verimlilik ise bu üretim miktarına
ulaşmak için kullanılan emek, sermaye, arazi, malzeme, bilgi, enerji vb. kaynakların
minimum düzeyde kullanılmasıdır. Yüksek verimlilik, aynı miktar kaynakla daha çok
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üretmek ya da aynı girdiyle daha çok çıktı elde etmektir. Etkinlik ve verimliliğin
artırılmasındaki amaç, minimum girdi ile maksimum çıktı elde etmektir.
Faaliyet denetiminde Denetimin kapsamı, örgütün tamamı veya bir bölümü, bir şubesi
ya da üretim, finans pazarlama gibi bir fonksiyonu olabilir.
Faaliyet denetiminde denetçiler, işletme faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini
değerlendirir, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak için işletme yönetimine
önerilerde bulunur. Faaliyet denetimi, sadece muhasebe işlemleri ile sınırlı olmayıp,
işletmenin diğer işlevlerini de içermektedir. Faaliyet denetiminin inceleme alanına işletmenin
örgüt yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, bilgi işlem faaliyetleri girebilmektedir.
Faaliyet denetiminin kapsamının oldukça geniş olmasından ve yapılan çalışma sonucunda
yönetime önerilerde bulunulması bakımından faaliyet denetimi yönetim danışmanlığına da
benzetilmektedir. Faaliyet denetimi genellikle işletme içerisinde görev yapan iç denetçiler
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Faaliyet denetiminde, finansal ve finansal olmayan bilgileri değerlemek amacıyla
oluşturulan kriterleri belirlemek son derece sübjektiftir. Ölçüt olarak genellikle bütçeler,
başarı ölçüleri, oranlar ve sektör ortalamaları kullanılmaktadır. Faaliyet denetiminde, faaliyet
sonuçları verimlilik standartlarıyla karşılaştırılır ve örgütün önceden belirlenmiş amaç ve
hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ölçülür.
Finansal tablo denetimi, Uygunluk Denetimi ve Faaliyet Denetimi Karşılaştırması
Finansal
Denetimi

Tablo Uygunluk Denetimi

Faaliyet Denetimi

İşletme çalışanlarının İşletmenin
yaptığı
işlem
ve işletmenin
faaliyetler
biriminin
sonuçları

veya
bir
faaliyet

Denetimin
Konusu

Finansal tablolar

Kriter

Genel kabul görmüş İşletme
dışındaki Performans kriterleri,
muhasebe ilkeleri
otoritelerin
veya finansal oranlar, sektör
işletme
yönetiminin ortalamaları vb.
koyduğu yasa, kural
veya politikalar

Sonuçların
iletileceği taraf

Finansal
kullanıcıları

tablo Kamu idaresi veya üst Üst yönetim
yönetim

2.3. Denetçi Türleri
Denetçi, denetim faaliyetini sürdüren, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip,
bağımsız davranan, gerekli ahlaki nitelikleri olan ve çalışmalarında yeterli titizlik ve özeni
gösteren bir kişidir. Denetçi aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmak zorundadır.
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Denetçi, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.



Denetçi bağımsız davranma özelliğine sahip olmalıdır.



Denetçi, çalışmalarında gerekli özen ve titizliği göstermelidir.



Denetçi, yüksek ahlakî değerlere olmalıdır.

Denetçiler yaptıkları denetim çalışmalarının içeriğine ve konumlarına göre bağımsız
denetçiler, iç denetçiler ve kamu denetçileri olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Denetçi türleri:
1.

Bağımsız Denetçiler

2.

İç Denetçiler

3.

Kamu Denetçileri

2.3.1. Bağımsız Denetçiler
Bağımsız denetçiler, denetlenen işletmenin finansal tablolarının finansal raporlama
(muhasebe) standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını incelerler. Bağımsız
denetçiler denetim yaptıkları işletme ile herhangi bir işçi-işveren ilişkisi bulunmayan
kişilerdir. Bağımsız denetçiler avukatlar veya doktorlar gibi serbest meslek sürdüren kişiler
olup belirli bir ücret karşılığında hizmet verirler.
Bağımsız denetçilerin asıl görevleri, işletmelerin finansal tablolarının bağımsız
denetimini yapmak ve bağımsız denetim raporu hazırlamaktır. Ancak bağımsız denetçilerin,
bağımsız denetim hizmeti yanında verdikleri diğer çeşitli hizmetler de vardır:


İşletmelere vergi konularında danışmanlık yapmak,



Çeşitli konularda yönetim danışmanlığı yapmak,

 Muhasebe sistemleri kurmak veya mevcut durumu incelemek ve önerilerde
bulunmak,


İç kontrol yapısını oluşturmak



İşletmede iç denetim işlevinin oluşumuna yardımcı olmak,

 Kamu kurumlarının işletmelerden istediği belge ve bilgilerin onaylanması işlevini
yerine getirmek,


İşletmelere işgören bulunmasında yardımcı olmak
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Bağımsız denetçiler, finansal tablo denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi
yapabilmektedir.

2.3.2. İç Denetçiler
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yapılan tanıma göre iç denetim,
bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve
objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol
ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik
sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
İç denetim, işletme faaliyetlerini incelemek, değerlemek ve geliştirmek için işletme
içinde kurulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonudur. İç denetim tanımında da belirtildiği
gibi, iç denetimin amaçları; işletme faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek, risk yönetimi,
kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve bunların geliştirilmesi
amacı ile işletme yönetimine önerilerde bulunmaktır. İç denetimin kapsamına hem finansal
nitelikteki işlemler hem de finansal olmayan nitelikteki işlemler girmektedir. İç denetim,
işletme içerisinde görev yapan iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir.
İç denetçiler, işletme amaç ve hedeflerine ulaşmak için oluşturulmuş politika ve
prosedürlerin uygunluğunu ve işletme faaliyetlerin bu politika ve prosedürlere uygun bir
şekilde yerine getirilip getirilmediğini incelemektedir. İç denetçiler, işletme varlıklarının
korunması, finansal tablolara kaynak oluşturacak bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin
sağlanması amacı ile işletme içerisinde oluşturulmuş iç kontrol sisteminin etkinliğini inceler
ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin arttırılması amacı ile işletme yönetimine öneri ve
tavsiyelerde bulunur.
İç denetçiler ayrıca, işletme hedef ve amaçlarına ulaşılmasını olumsuz yönde
etkileyebilecek risklerin tespit edilmesi, azaltılması veya önlenmesi için oluşturulmuş
prosedürleri dönemsel olarak gözden geçirerek, bu prosedürlerin etkinliğini
değerlendirmektedir. İç denetçiler gerekli olduğu takdirde prosedürlerin geliştirilmesi amacına
yönelik tavsiyelerde bulunularak işletmenin risk yönetim süreçlerinin etkinliğinin
artırılmasına katkıda bulunmaktadırlar.
İç denetçiler, işletmenin kurumsal yönetim ilkelerine uymak, hissedarların çıkarlarını
korumak, hesap verme sorumluluğunu yerine getirmek, doğru ve eksiksiz bilgi sunmak amacı
ile oluşturmuş olduğu strateji ve prosedürlerin etkinliğini de incelemekte ve gerekli gördüğü
hâllerde kurumsal yönetim sürecinin iyileştirilmesi için yönetime öneri ve tavsiyelerde
bulunmaktadır.
Güçlü iç denetim, iç kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmanın
yanında risklerin azaltılması, hata ve hilelerin önlenmesi, hilelerin tespit edilmesi, tasarruf
olanaklarının belirlenmesi gibi faaliyetlerle de işletmeye ilave değer kazandırır.
İç denetçiler, işletme faaliyetlerinin, yönetim tarafından belirlenmiş politikalara,
planlara, programlara ve yasalara uygunluğunu ölçerek, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde
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işleyip işlemediğini değerler ve iç kontrol sisteminin iyileştirilmesi için işletme yönetimine
önerilerde bulunur. İç kontrol sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi çalışmaları, iç
denetimin uygunluk denetimi yönünü oluşturur.
İç denetim aynı zamanda örgütün kaynaklarının ekonomik (tutumlu) ve verimli
kullanılıp kullanılmadığını değerler. İç denetçi verimliliği ölçmek için örgüt yönetimi
tarafından verimlilik standartlarının belirlenip belirlenmediğini araştırır. İç denetçi, belirlenen
standartların örgüt personeli tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını, standartlardan sapmaların
belirlenip, analiz edilip düzeltici önlemleri almakla sorumlu yöneticilere analiz sonuçlarının
iletilip iletilmediğini ve düzeltici önlemlerin alınıp alınmadığını araştırır. İç denetim
çalışmalarının bu yönü faaliyet denetimini oluşturur.
İç denetimin finansal denetim yönü, mali tabloların doğruluğunun araştırılmasından
çok, mali tablolara temel oluşturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini
araştırmak ve bu bilgileri elde etmek için kullanılan kayıt ortamını ve raporlama sistemini
gözden geçirmektir. Ayrıca hata ve yolsuzlukları bulmak ve önlemek, kayıtlarda var olan
varlıkların işletmede mevcut olup olmadığını belirlemek finansal denetimin kapsamına girer.
İç denetçiler genel olarak aşağıdaki faaliyetleri yerine getirirler:
a) İç kontrol
değerlendirmek

sisteminin

yeterliliğini

ve

uygulanmasını

gözden

geçirerek

b) Uygun maliyetli etkin iç kontrol sistemi geliştirmek
c) Faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere
uygunluğunu soruşturmak
d) İşletme varlıklarının her türlü zarara karşı korunmakta olduğunu araştırmak
e) Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin geliştirilmesi için yönetime tavsiyeler
sunmak
f)

İşletme varlıklarının yeterince korunup korunmadığını araştırmak

g) Muhasebe belge ve bilgilerinin güvenilir olup olmadığını belirleme
h) İşletme tepe yönetimi tarafından belirlenmiş olan politika ve prosedürlere uyulma
derecesini izleme,
i)

İşletme yönetiminin istediği özel araştırmaları yapma,

j)

Bağımsız denetçiler ile işbirliğine girme

İç denetçiler işletmede uygunluk ve faaliyet denetimi yaparlar. İç denetçiler yaptıkları
incelemeleri, incelemeler sonucunda ulaştıkları görüşleri ve iyileştirme önerilerini yazılı bir
rapor hâlinde işletme yönetimine sunmaktadırlar.
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2.3.3. Kamu Denetçileri
Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışıp, kamu yararına denetim yapan kişilere kamu
denetçisi adı verilmektedir. Kamu denetçileri kendi kurumlarında yaptıkları çalışmalarda iç
denetim, özel sektör kuruluşlarında yaptıkları çalışmalarda kamu denetimi görevini yerine
getirirler. Örneğin, Maliye Bakanlığına bağlı görev yapan vergi müfettişlerinin Maliye
Bakanlığı bünyesinde yaptıkları denetimler iç denetim kapsamına girmekte iken, özel sektör
kapsamında yaptıkları denetimler kamu denetimi kapsamına girmektedir.
Kamu denetçilerinin bağlı bulundukları kurumların bazıları aşağıda sıralanmıştır:


Devlet denetleme kurumu



Sayıştay



Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu



Maliye Bakanlığı



Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu



Sermaye Piyasası Denetleme Kurulu



Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu



SSK teftiş kurulu

2.4. Bağımsız Denetimin Yararları
Bağımsız denetimin yararları; denetlenen işletmeye sağlanan yararlar, finansal tablo
kullanıcılarına sağlanan yararlar ve ekonomiye sağlanan yararlar olmak üzere üç başlık
altında aşağıda belirtilmiştir.
Bağımsız denetimin denetlenen işletmeye sağladığı yararlar:
 Bağımsız denetim, denetlenen işletme tarafından yayınlanan finansal tabloların
güvenilirliğini artırır.
 Bağımsız denetim, denetlenen işletmenin yönetici ve çalışanlarının hile yapma
eğilimlerini azaltır.
 Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, kredi alma veya sermaye sağlama
yoluyla finansman sağlama olanaklarını artırır.
 Bağımsız denetim işletmenin kredibilitesini artırarak daha düşük maliyet ile
finansman elde edilmesini sağlar.
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 Bağımsız denetim, denetlenen işletmedeki hata ve hilelerin ortaya çıkartılmasına
yardımcı olur.
 Bağımsız denetim, işletme yönetiminin işletmenin faaliyetlerini yasalara,
yönetmeliklere uygun bir şekilde gerçekleştirdikleri, finansal tabloları genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine uygun hazırladıkları ile ilgili bir hakemlik müessesesi olarak doğmakta,
onların hesap verebilme imkânlarını kolaylaştırmaktadır.
 Denetim, işletmenin bir bütün olarak üçüncü bir göz tarafından incelenmesidir.
Denetim sürecinde, işletmenin iç kontrol sistemleri ve muhasebe sistemleri incelenir,
aksaklıkları ve eksiklikleri tespit edilir. Denetçi tavsiye mektubu ile söz konusu aksaklıkları
ve eksiklikleri işletmeye bildirir. Böylece, işletme aksaklık ve eksiklikleri görme ve bunları
düzelterek sistemde sürekli bir geliştirme sağlama şansına sahip olur. Yani denetimin, işletme
personeli üzerinde bir dıştan tespit ve yanlış giderme, eğitim fonksiyonu vardır.
 Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar işletme yöneticilerinin alacağı
kararlara ışık tutar
Bağımsız denetimin finansal tablo kullanıcılarına sağlanan yararlar:


Kredi veren kurumlara kredi verme ile ilgili kararlarında yardımcı olur.



Tasarruf sahibi yatırımcılara, yatırım kararlarını vermelerinde yardımcı olur.

 Müşteriler vb. çıkar gruplarına denetlenen işletmenin kârlılığı ve finansal durumu
hakkında güvenilir bilgiler sağlar.
 Denetlenmiş finansal tablolar işletme ile ilgili taraflara, özellikle işletme ile iş
ilişkisi olan müşterilere, denetlenen işletmenin kârlılığı, faaliyetlerinin verimliliği ve finansal
yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar.
 Bir işyerinin satılması, alınması ya da başka bir işyeri ile birleştirilmesi hâllerinde,
alıcı ve satıcı taraflara güvenilir nesnel bilgiler sağlar.
Bağımsız Denetimin Ekonomiye Sağladığı Yararlar:


Finansal piyasaların gelişmesini sağlar.



Yurt dışındaki yatırımcıların şirkete yatırım yapmasını sağlar.

 Denetlenmiş finansal tablolar, işverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal
yardımların pazarlığında nesnel bilgiler sağlayarak yardımcı olur.
Finansal bilgilerin güvenilirliğinin olmaması ekonomik yapı açısından da son derece
önemlidir. Finansal bilgilerin güvenilir olmaması finansal piyasaların gelişmesini engelleyen
temel faktörlerden biridir. Finansal piyasa fon sahipleri ile fon ihtiyaçlarını bir araya getiren
piyasalardır. Finansal bilgilerin güvenilirliğinin sağlanamadığı bir piyasada işlem yapmak
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(borç vermek, borç almak, yatırım yapmak, yatırım elden çıkarmak gibi) mümkün değildir.
Dolayısıyla fon sahipleri ve fon talep edenlerin güvenilirsizlik nedeni ile bir araya
gelememesi, bir taraftan fonların atıl kalması, diğer taraftan ihtiyaç duyulan kaynakların temin
edilememesi sonucunu doğurur. Bu durum gerekli üretimin yapılamaması, istihdamın
artırılamaması gibi diğer sorunları da beraberinde getirmektedir. İşletmeyle menfaat grupları
arasındaki bilginin güvenilirliğinin sağlanması denetim ile mümkün olabilmektedir.
Finansal bilgilerin güvenilirliği geniş anlamda düşünüldüğünde tüm toplumu
etkilemektedir. İşletmeleri hukuki kurallara uygun olarak yapması ve kendi ile çıkar ilişkisi
bulunan kişi ve kuruluşlara daha doğru ve güvenilir bilgi iletmesi hukuk devletinin bir
sorunluluğu olmaktadır. İşletmelerin topluma ve devlete hesap vermeleri bir zorunluluktur.
İşletmeler genel anlamda tüm toplumun kaynaklarını kullanmaktadırlar. Kullanılan
kaynaklara ilişkin doğru ve güvenilir bilgi verilmesi bir gerekliliktir.
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Uygulamalar
Şirketler için bağımsız denetimin zorunlu hâle getirilmesinin ne gibi faydaları
var?
Bağımsız denetim zorunluluğu, Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecine önemli
katkı yapan bir konu. AB’de ve dünyada birçok ülkede bağımsız denetim zorunluluğu uzun
yıllardır bilinen bir uygulama. Türkiye’de uygulanan ciro, varlık ve çalışan sayısı gibi
sınırlardan çok daha düşük sınırları aşan şirketler için de geçerli. Bu uygulamanın amacı
şeffaflık ve ülke ekonomisine istikrar sağlamaktır. Bunun arkasındaki düşünce, şirketlerin
sadece şirket ortaklarına karşı bir sorumluluk içinde olmadıkları, topluma, çalışanlarına,
tedarikçilerine ve birçok başka paydaşlarına karşı da sorumlulukları olduğu gerçeği...
Yürürlükte olan bağımsız denetim düzenlemelerinden beklentimiz; Türkiye’deki bütün
şirketleri denetlenir, bu şirketlerin uluslararası standartlarda raporladığı finansal tabloları
anlaşılır, şeffaf şirketler hâline getirmek. Bunun faydası da Türk şirketlerinin dış dünyayla
daha çok iş yapabilmesi, yeni müşteriler ve tedarikçiler edinmesi, sermaye akımlarının
artması, şirketlerimize daha çok yabancı ortağın girmesi, şirketlerin daha çok borsaya açılması
ve borçlanma maliyetlerinin düşmesi olacak. Çünkü denetimin en temel katkısı budur.
Murat Alsan, KPMG
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Denetim; iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere
uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt
toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.
Denetimin tanımında yer alan unsurlar bölüm içerisinde açıklanmış ve aşağıda
özetlenmiştir.


İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar



Önceden saptanmış ölçütler



Uygunluk derecesi



Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerleme



İlgi duyanlar



Sonuçları bildirme



Süreç

Denetim; finansal tablo denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olmak üzere
üçe ayrılmaktadır. Finansal tabloların denetimi bir işletmenin finansal tablolarının önceden
belirlenmiş kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş belirtmek
amacıyla finansal tabloların incelenmesidir. Uygunluk denetimi bir işletmenin faaliyetlerinin
ve finansal işlemlerinin önceden belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup
olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesidir. Faaliyet denetimi ise, bir işletmenin
tamamının veya bir biriminin faaliyetlerinin etkin ve verimli çalışıp çalışmadığının
değerlenmesi amacıyla tarafsız olarak kanıt toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların üst
yönetime raporlanması sürecidir.
Denetçiler yaptıkları denetim çalışmalarının içeriğine ve konumlarına göre bağımsız
denetçiler, iç denetçiler ve kamu denetçileri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bağımsız
denetçiler, denetlenen işletmenin finansal tablolarının finansal raporlama (muhasebe)
standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını incelerler. İç denetçiler, işletme
varlıklarının korunması, finansal tablolara kaynak oluşturacak bilgilerin doğruluğunun ve
güvenilirliğinin sağlanması amacı ile işletme içerisinde oluşturulmuş iç kontrol sisteminin
etkinliğini inceler ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin arttırılması amacı ile işletme
yönetimine öneri ve tavsiyelerde bulunur. Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışıp, kamu
yararına denetim yapan kişilere kamu denetçisi adı verilmektedir.
Bağımsız denetimin yararları; denetlenen işletmeye sağlanan yararlar, finansal tablo
kullanıcılarına sağlanan yararlar ve ekonomiye sağlanan yararlar olmak üzere üç başlık
altında bölüm içerisinde anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi denetim kavramı unsurlarından değildir?
a) Sonuçları bildirme
b) İlgi duyanlar
c) Uygunluk derecesi
d) Finansal tablo analizi yapma
e) Önceden saptanmış ölçütler
2) Aşağıdakilerden hangisi denetim kavramı için yanlış bir ifadedir?
a) Denetim sistematik bir süreçtir.
b) Denetim tarafsızca kanıt toplama ve değerleme faaliyetini içerir.
c) Denetim sonucunda varılan görüş denetim raporunda ilgi duyanlara aktarılır.
d) Denetim, önceden saptanmış ölçütler temel alınarak yapılır.
e) Denetim sonucunda denetçinin ulaştığı görüş sadece bağımsız denetim firmasının
internet sitesinde açıklanır.
3) Aşağıdakilerden hangisi denetim türleri içerisinde yer alır?
a) Faaliyet denetimi
b) Kâr denetimi
c) Keşif denetimi
d) Bakiye denetimi
e) Güvenilirlik denetimi
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4) “…………………..işletmenin dış çevresi tarafından yürürlüğe konulan vergi, iş
yasaları gibi mevzuata veya işletme yönetimi tarafından oluşturulan politika, prosedür,
yönetmelik, talimatname, bütçe gibi kurallara uygun davranılıp davranılmadığının
incelenmesidir.”
Yukarıdaki ifadede boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Finansal tablo denetimi
b) İç denetim
c) Hile denetimi
d) Uygunluk denetimi
e) Departman denetimi
5) Aşağıdakilerden hangisi kamu denetçilerinin bağlı bulundukları kurumlardan
biridir?
a) Sayıştay
b) Vakıf üniversiteleri
c) Özel sektör şirketleri
d) Özel sigorta firmaları
e) Özel bankalar
6) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetimin finasnal tablo kullanıcılarına
sağladığı yararlardan değildir?
a) Bağımsız denetim, kredi veren kurumlara kredi verme ile ilgili kararlarında
yardımcı olur.
b) Bağımsız denetim, finansal tablo kullanıcılarına denetlenen işletmenin finansal
durumu hakkında güvenilir bilgi sağlar.
c) Finansal tablolar bağımsız denetimden geçmişse, finansal tablo kullanıcılarının
finansal tablo analizi yapmasına gerek kalmaz.
d) Bir işyerinin satılması, alınması veya başka bir işyeri ile birleşmesi hâllerinde,
alıcı ve satıcı taraflara güvenilir bilgiler sağlar.
e) Tasarruf sahibi yatırımcılara, yatırım kararlarını vermelerinde yardımcı olur.
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7) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetimin denetlenen işletmeye sağladığı
yararlardan değildir?
a) Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, kredi alma veya sermaye sağlama
yoluyla finansman sağlama olanaklarını artırır.
b) Bağımsız denetim, işletmenin daha düşük maliyet ile finansman elde etmesini
sağlar.
c) Bağımsız denetim, denetlenen işletme tarafından yayınlanan finansal tabloların
güvenilirliğini artırır.
d) Bağımsız denetim, denetlenen işletmenin yönetici ve çalışanlarının hile yapma
eğilimlerini azaltır.
e) Bağımsız denetim, işletmenin finansal tablolarının hazırlanmasını sağlar.
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Etkinlik, işletme stratejileri doğrultusunda belirlenen amaçlara ne derece
ulaşıldığını belirtir.
b) Verimlilik, minimum girdi ile maksimum çıktı elde etmektir.
c) Uygunluk denetimi, işletme faaliyetlerinin etkin ve verimli çalışıp çalışmadığının
değerlemesinin yapılarak işletme yönetimine raporlanması sürecidir.
d) Faaliyet denetiminde denetimin kapsamı örgütün tamamı veya bir bölümü olabilir.
e) Faaliyet denetiminde finansal ve finansal olmayan bilgiler değerlendirilir.
9) Aşağıdakilerden hangisi bir denetçide bulunması zorunlu olan özelliklerden
değildir?
a) Denetçi, muhasebe ve finanse alanı dışında da her konuda uzman olmalıdır.
b) Denetçi, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.
c) Denetçi, bağımsız olmalıdır.
d) Denetçi, çalışmalarında gerekli özen ve titizliği göstermelidir.
e) Denetçi, yüksek ahlakî değerlere sahip olmalıdır.

46

10) Finansal tablo denetiminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Finansal tablo denetiminin amacı, finansal tabloların bir bütün olarak finansal
raporlama (muhasebe) standartlarına uygun olarak doğru ve dürüst bir şekilde hazırlanıp
hazırlanmadığı konusunda bir görüşe ulaşmaktır.
b) Finansal tablo denetiminin amacı, yetkili bir üst makam tarafından saptanmış
kurallara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır.
c) Finansal tablo denetiminin amacı; risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve bunların geliştirilmesi amacı ile işletme yönetimine
önerilerde bulunmaktır.
d) Finansal tablo denetiminin amacı, finansal tabloların hazırlanmasında işletme
yönetimine yardımcı olmaktır.
e) Finansal tablo denetiminin amacı, finansal tabloların zamanında hazırlanmasına
yardımcı olmaktır.

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) a, 4) d, 5) a, 6) c, 7) e, 8) c, 9) a, 10) a
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3. GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI VE
ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
3.1.1.

Genel Stadnartlar

3.1.2.

Çalışma Standartları

3.1.3.

Raporlama Standartları

3.2. Uluslararası Denetim Stadnartları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’nı (GKGDS)
tanımlar?
a) Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ilk olarak 1947 yılında Amerikan
Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) tarafından kabul edilmiştir.
b) Genel kabul Görmüş Denetim Standartları, Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu (International Federation of Accountants-IFAC) tarafından yayınlanan denetim
standartlarıdır.
c) Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan denetim standartlarıdır.
d) Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
tarafından yayınlanan denetim standartlarıdır.
e) Gelen Kabul Görmüş Denetim Standartları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan denetim standartlarıdır.
2) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Denetim Standartları’nı (ISA) tanımlar?
a) Uluslararası Denetim Standartları, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
(International Federation of Accountants-IFAC) tarafından yayınlanan denetim standartlarıdır.
b) Uluslararası Denetim Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan denetim standartlarıdır.
c) Uluslararası Denetim Standartları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından
yayınlanan denetim standartlarıdır.
d) Uluslararası Denetim Standartları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) tarafından yayınlanan denetim standartlarıdır.
e) Uluslararası Denetim Standartları ilk olarak 1947 yılında Amerikan Sertifikalı
Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) tarafından kabul edilmiştir.
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3) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Denetim Standartları’nı (BDS) tanımlar?
a) Bağımsız Denetim Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan denetim standartlarıdır.
b) Bağımsız Denetim Standartları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından
yayınlanan denetim standartlarıdır.
c) Bağımsız Denetim Standartları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) tarafından yayınlanan denetim standartlarıdır.
d) Bağımsız Denetim Standartları, ilk olarak 1947 yılında Amerikan Sertifikalı
Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) tarafından kabul edilmiştir.
e) Bağımsız Denetim Standartları, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
(International Federation of Accountants-IFAC) tarafından yayınlanan denetim standartlarıdır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Genel Kabul Görmüş
Denetim Standartları

Genel Kabul Görmüş
Denetim Standartlarını
açıklayabilmek

Okuyarak

Uluslararası Denetim
Standartları

Uluslararası Denetim
Okuyarak
Stadnartlarını kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
 Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS): Genel Kabul Görmüş
Denetim Standartları ilk olarak 1947 yılında Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler
Enstitüsü (AICPA) tarafından kabul edilmiş olan ve denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine
getirmesinde yardımcı olan, ona denetim faaliyetlerinde ışık tutan genel ilkelerdir.
 Uluslararası Denetim Standartları (ISA): Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu (International Federation of Accountants-IFAC) tarafından yayınlanan denetim
standartlarıdır.
 Bağımsız Denetim Standartları (BDS): Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan denetim standartlarıdır. Bağımsız Denetim
Standartları, Uluslararası Denetim Standartları ile uyumludur.
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Giriş
Bu bölümde Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ayrıntıları ile sınıflandırılarak
açıklanacak, Uluslararası Denetim Standartları ve Bağımsız Denetim Standartları hakkında
genel bilgi verilecektir.
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ilk olarak 1947 yılında Amerikan
Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) tarafından kabul edilmiş olan ve
denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olan ve ona denetim
faaliyetlerinde ışık tutan genel ilkelerdir. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları aşağıdaki
şekilde sınıflandırılmaktadır.
Genel Standartlar:
- Mesleki Eğitim ve Deneyim
- Bağımsızlık
- Mesleki Özen ve Titizlik
Çalışma Standartları:
- Planlama ve Gözetim
- İç Kontrolün İncelenmesi
- Kanıt Toplama
Raporlama Standartları
-Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uyum
- Devamlılık (Tutarlılık)
- Açıklayıcı Bilgiler (Dipnotlar)
- Denetçi Görüşü
Uluslararası Denetim Standartları; Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
(International Federation of Accountants-IFAC) tarafından yayınlanan ve uluslararası olarak
kabul görmüş olan denetim standartlarıdır. Türkiye’de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (KGK), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC tarafından
yayınlanan Uluslararası Denetim Standartlarını Türkçeye çevirerek yayınlamaktadır. Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan bu
standartlar Bağımsız Denetim Standartları olarak isimlendirilmektedir.
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3.1. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine
getirmesinde yardımcı olan, ona denetim faaliyetlerinde ışık tutan genel ilkelerdir. Genel
Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS) ilk olarak 1947 yılında Amerikan Sertifikalı
Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) tarafından kabul edilmiş ve günümüze kadar
gelmiş ve birçok ülke tarafından benimsenmiştir.
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, her bir özel denetim anlaşması için
denetçilere ayrıntılı olarak yol gösteren ve onlara denetim sırasında neler yapmaları, hangi
denetim işlemlerine başvurmaları gerektiği gibi hususlarda ayrıntılı bilgiler veren standartlar
değildir. Bu standartlar, genel olarak kaliteli bir denetimin çerçevesini çizer. Kaliteli bir
denetim çalışması ancak Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’na uygun olarak
yürütülen çalışmadır. Her denetçi bu standartlara uymakla yükümlüdür. Dünyadaki tüm
denetçiler tarafından kabul edildiği için bu standartlara Genel Kabul Görmüş Denetim
Standartları adı verilmiştir.
Denetçinin yapacağı denetim çalışmasının belirli bir kalitede yürütülmesi gerektiği
gibi, denetçi de bu çalışmayı yürütebilecek kalitede olmalıdır. Bu nedenle denetçinin denetim
çalışmasının ve denetim raporunun kalitesini sağlamak ve ölçmek için yasalar veya meslek
örgütlerince standartlar kabul edilmiştir. Bu nedenle bu standartlar, denetçiye bir kılavuz
olarak hizmet edebileceği gibi, denetim çalışmasının kalitesi de bu standartlara uygunluk
derecesiyle ölçülür.
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, her denetçinin her denetim faaliyetinde
uyması gereken kurallar dizisidir. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’nın iki
fonksiyonu vardır: Rehberlik fonksiyonu, kalite ölçme fonksiyonu.
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’nın rehberlik fonksiyonu, denetçilere
denetim hizmetini sunarken (denetim işinin alınmasından, denetimin planlanmasına, kanıt
toplanması ve değerlendirilmesine ve denetim raporunu yazana kadar) yol gösterir. Denetçiye
denetim sırasında ana hatlarıyla hangi faaliyetleri yapması gerektiğinden bahseder.
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’nın kalite ölçme fonksiyonu, denetimin
kalitesinin ölçülmesini sağlar. Bu standartlara uygun bir denetim hizmeti yürütülüyorsa o
zaman denetimin kaliteli olduğundan söz edilebilir. Aksi takdirde kaliteli bir denetim
hizmetinden bahsedilemez.
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, denetçinin denetim sırasında ne yapması
gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi içermez, sadece kılavuz görevi görür. Örneğin standartlar
denetçinin planlama yapmasını istemektedir, ancak planlamanın içeriği ve kapsamı da
denetçiye bırakılmıştır. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları denetim faaliyeti açısından
uyulması gereken asgari (minimum) standartlardır.
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Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) tarafından kabul
edilen Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları toplam 10 standarttan oluşmakta ve üç
gruba ayrılmaktadır.
GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI
A) GENEL STANDARTLAR
1) Denetim, gerekli teknik eğitim ve deneyime sahip uzman kişi veya kişilerce
yapılmalıdır.
2) Denetim görevi ile ilgili tüm konularda denetçi, bağımsız düşünme mantığı içinde
olmalıdır.
3) Denetçi, denetim çalışmasının yapılmasında ve denetim raporunun hazırlanmasında
gerekli mesleki özen ve titizliği göstermelidir.
B) ÇALIŞMA STANDARTLARI
1) Denetim iyi bir biçimde planlanmalı ve varsa denetçi yardımcıları iyi bir şekilde
kontrol edilmelidir.
2) Denetim çalışmasının etkin bir şekilde planlanması ve yapılacak denetim
çalışmalarının zamanlamasının ve kapsamının belirlenebilmesi için işletmenin iç
kontrol sistemi incelenmeli ve değerlendirilmelidir.
3) İncelenen finansal tablolar hakkında bir denetim görüşüne varmak için yeterli ve
uygun kanıtlar elde edilmelidir.
C) RAPORLAMA STANDARTLARI
1) Denetim raporunda, incelenen finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı belirtilmelidir.
2) Denetim raporunda, incelenen dönemde geçerli olan muhasebe politikalarının önceki
dönemdeki gibi değişmeden uygulanıp uygulanmadığı belirtilmelidir.
3) Denetim raporunda aksi belirtilmedikçe, incelenen finansal tablolarda yer alan
açıklayıcı bilgilerin (dipnotların) yeterli olduğu kabul edilir.
4) Denetim raporu, incelenen finansal tablolar hakkında genel bir görüşü veya görüş
elde edilemedi ibaresini içermelidir. Görüş bildirmekten kaçınma durumunda bunun
nedeni raporda yer almalıdır. Ayrıca yapılan incelemelerin özelikleri ve alınan
sorumluluğun derecesi raporda açıkça belirtilmelidir.
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3.1.1. Genel Standartlar
Genel Standartlar; kaliteli bir denetim için, denetçinin sahip olması gereken kişisel
özellikler ile denetim uygulamalarındaki tutum ve davranışlarının genel çerçevesini
belirlemektedir. Genel Standartlar; denetçilerin karakterleri, davranışları ve mesleki eğilimleri
ile ilgili esasları içerir. Genel Standartlar, denetçinin nitelikleri ve denetim çalışmasının
kalitesi ile ilgilidir. Finansal tablo kullanıcılarının büyük kısmı, bu tablolara ilişkin görüşünü
bildiren denetçiyi tanımazlar. Ancak denetçinin Genel Kabul Görmüş Denetim
Standartları’nda belirtilen niteliklere sahip olduğunu ve çalışmasını bu standartlara uygun
olarak yaptığını bilen bilgi kullanıcıları denetçinin bildirdiği görüşe güvenirler.
Genel Standartlar:
- Mesleki Eğitim ve Deneyim
- Bağımsızlık
- Mesleki Özen ve Titizlik
Mesleki Eğitim ve Deneyim
“Denetim gerekli teknik eğitim ve deneyime sahip uzman kişi veya kişilerce
yapılmalıdır.”
Güvenilir ve kaliteli bir denetim görüşüne ulaşmak için denetçinin belirli bir mesleki
eğitime, deneyime ve yeteneğe sahip olması ve faaliyetlerini tam bir bağımsızlık ile yürütmesi
zorunludur. Mesleki eğitim ve deneyim standardına göre denetim faaliyeti, ancak gerekli
teknik eğitim ve yeteneğe sahip uzman kişilerce yürütülmelidir. Denetim yapma yetkisi almış
kişilerin gerekli teknik bilgi ve yeterliliğe sahip olduğu varsayılır.
Mesleki eğitimin kapsamı, genel muhasebe ve işletme eğitimi yanında, ekonomi,
finans, istatistik, hukuk, bilgi teknolojileri gibi muhasebe uygulamalarını yakından
ilgilendiren konuları da içine alan bir eğitimi gerektirmektedir. Ayrıca sürekli değişerek
gelişen yeni uygulamaların, yöntemlerin ve araçların bağımsız denetim sırasında
kullanılabilmesi için mesleki bilginin tazelenmesi ve sürekli eğitim anlayışının benimsenmesi
gerekir.
Bağımsız denetimde deneyimin ayrı bir önemi vardır. Bağımsız denetçinin mesleki
eğitime sahip olmasının yanı sıra, gerekli mesleki deneyime de sahip olması gerekmektedir.
Bağımsızlık
“Denetim çalışmasının her aşamasında denetçi bağımsız davranmalıdır.”
Tarafsız davranma olarak tanımlanan bağımsızlık, denetim mesleğinin temelini
oluşturur. Bağımsızlık standardı, denetçinin mesleki faaliyetini yerine getirirken tarafsız ve
objektif bir biçimde davranmasını gerektirmektedir.
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Finansal tablo kullanıcılarının denetçinin bağımsızlığından şüphelendikleri durumlarda
denetçinin bildirmiş olduğu denetim görüşü onlar için bir anlam ifade etmeyecektir. Böyle bir
durumda da denetim işlevinden söz edilemez. Bu nedenle bağımsızlık, denetçilerin denetim
sırasında dikkat etmesi gereken en önemli unsurdur.
Denetçilerin bağımsızlıklarına gölge düşürecek ilişkilerden ve davranışlardan
kaçınmaları zorunluluktur. Denetçiler, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar
çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek işlem ve
davranışlara izin vermemek, denetim çalışmaları sonucunda ulaştıkları görüşlerini
başkalarının çıkarlarını düşünmeksizin oluşturmak zorundadırlar.
Bağımsız denetçi hem özde bağımsızlığını hem de şekilde (sözde) bağımsızlığını
korumak zorundadır. Özde bağımsızlık; bağımsız denetçinin tarafsız ve objektif bir şekilde
denetim çalışmasını gerçekleştirmesi ve denetim görüşünü sunmasıdır. Şekilde (sözde)
bağımsızlık ise üçüncü kişilerin bağımsız denetçi hakkındaki izlenim ve algısını ifade
etmektedir. Şekilde bağımsızlık, üçüncü kişilerin bağımsız denetçinin tarafsız ve objektif bir
şekilde denetim çalışmasını gerçekleştirdiği ve denetim görüşünü sunduğu inancına sahip
olmasıdır. Denetçinin şekilde (sözde) bağımsızlığının bozulması, üçüncü kişilerin denetçinin
objektif çalışma yapmadığı ve tarafsız görüş beyan etmediği izlenimini edinmeleri veya
düşünmeleri sonucu meydana gelir. Bu durumda da denetçinin yaptığı denetim çalışmasının
ve yayınladığı raporun finansal tablo kullanıcıları için bir anlamı kalmaz. Bu nedenle
bağımsız denetçi özde bağımsızlığını koruduğu kadar şekilde (sözde) bağımsızlığını
korumaya da özen göstermek zorundadır. Denetçi, özünde bağımsız davransa da şekilde
(sözde) bağımsızlığı zedelendiği anda denetçinin bağımsızlığı bozulur.
Mesleki Özen ve Titizlik
“Denetçi, denetim çalışmasının yapılmasında ve denetim raporunun hazırlanmasında
gerekli mesleki özeni ve titizliği göstermelidir.”
Denetçinin görevini sürdürürken ve raporunu hazırlarken gerekli mesleki özen ve
titizliği göstermesi gerekir. Gereken mesleki özen ve titizliği göstermeyen bir denetçi meslek
ahlakına aykırı davranmış olur.
Özenli ve titiz çalışan bir denetçi denetim faaliyetini düzgün bir şekilde planlar, yeterli
ve uygun kanıt toplayarak, düzgün çalışma kâğıtları hazırlar, finansal tablolar hakkında
objektif ve tarafsız bir denetim görüşüne ulaşır ve bu görüşünü denetim raporunda açıklar.
Özen ve titizliğin gösterilmesi, denetçinin tüm denetim standartlarına eksiksiz bir
biçimde uyması ile sağlanır. Denetçinin mesleki dikkat ve titizliğinden anlaşılması gereken;
denetim işinin alınmasından, denetimin planlanmasına, kanıtların toplanmasından denetim
raporunun hazırlanmasına kadar denetim çalışmasının her aşamasında denetim standartlarına
uygun davranılmasıdır. Denetçi, denetimin tüm aşamalarında denetim standartlarına uygun
şekilde hareket etmelidir. Aynı zamanda denetçinin meslek ahlak kurallarına uygun hareket
etmesi de bu standardın bir gereğidir.
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3.1.2. Çalışma Standartları
Çalışma standartları, denetim kapsamının ve denetim işlemlerinin belirlenmesinden
denetim bulgularının raporlanmasına kadar olan süreçte uygulamaların ne şekilde olması
gerektiğini belirleyen standartlardır. Çalışma standartları, denetçiye güvenilir bir denetim
görüşüne ulaşmak için kanıt toplamada ve bu kanıtları değerlendirmede kılavuz olur.
Çalışma Standartları:
- Planlama ve Gözetim
- İç Kontrolün İncelenmesi
- Kanıt Toplama
Planlama ve Gözetim
“Denetim iyi bir biçimde planlanmalı ve varsa denetçi yardımcıları iyi bir şekilde
kontrol edilmelidir.”
Planlama, başarılı bir denetim yapmada ön koşuldur. Denetimde planlama yapılırken
iş gücü planlaması, zaman planlaması ve kaynakların verimli kullanımının planlaması
yapılmalıdır. Uygun bir denetim planlaması yapabilmek için işletmenin organizasyon yapısı,
ürettiği mal veya hizmetlerin niteliği, finansal yapısı, iş ilişkisi içinde olduğu üçüncü kişiler
gibi konularda bilgi toplanmalıdır. Planlama için gerekli bilgiler önceki denetimlere ait
çalışma kâğıtlarından, o faaliyet alanı ile ilgili yayınlardan, işletmeye yapılan ziyaretlerden,
yöneticiler ile yapılan görüşmelerden sağlanır.
Denetim faaliyeti, bir ekip işidir. Bu ekipte başdenetçi dışında denetçi yardımcıları da
yer almaktadır. Denetçi, denetim çalışmaları sırasında denetçi yardımcılarını iyi bir şekilde
kontrol etmeli, çalışmalarında onlara yardımcı ve yol gösterici olmalıdır.
Yardımcıların gözetimi hem kaliteli bir denetimin gerçekleştirilmesi hem de
yardımcıların iyi bir biçimde yetiştirilip geliştirilmesi açısından gereklidir. Bu gözetim
faaliyeti, denetçi yardımcılarının görevleri sırasında hazırladıkları çalışma kâğıtlarının gözden
geçirilmesi ve karşılıklı bilgi alışverişinin yapılması yoluyla yürütülür.
İç Kontrolün İncelenmesi
“Denetim çalışmasının etkin bir şekilde planlanması ve yapılacak denetim
çalışmalarının zamanlamasının ve kapsamının belirlenebilmesi için işletmenin iç kontrol
sistemi incelenmeli ve değerlendirilmelidir.”
İç kontrol sistemi; işletme varlıklarının korunmasını sağlamak, finansal tabloların
güvenilirliğini artırmak, faaliyetlerin kanun ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini
sağlamak amacı ile işletme içerisinde oluşturulmuş politika ve prosedürlerdir.
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Bir işletmede etkin iç kontrol sisteminin bulunması, finansal tabloların hatalı olma
riskini azaltarak finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğini artırır. Dolayısıyla denetlenen
işletmenin iç kontrol sisteminin etkin veya zayıf olması yapılacak olan denetim çalışmasının
kapsamını etkileyecektir. Örneğin, güçlü ve etkin çalışan iç kontrol sistemine sahip
işletmelerde denetim kapsamı daha dar tutulur, denetim süreci kısalır, denetimde daha az
personelden yararlanılır ve daha az sayıda kanıt toplanır. Zayıf ve iyi çalışmayan iç kontrol
sistemine sahip işletmelerde denetçi daha kapsamlı bir denetim çalışması yapacak, daha çok
kanıt toplayacak, daha deneyimli ve daha fazla sayıda denetçiyi denetim ekibinde çalıştırmak
durumunda kalacaktır.
Bu standarda göre iç kontrol sisteminin gözden geçirilip değerlendirilmesindeki amaç;
denetlenen işletmenin iç kontrol sisteminin etkin olup olmadığının değerlendirilmesi ve bu
değerlendirmeye bağlı olarak yapılacak denetim çalışmasının uygun bir şekilde
planlanmasıdır.
Kanıt Toplama
“İncelenen finansal tablolar hakkında bir denetim görüşüne varmak için yeterli sayıda
ve uygun kanıtlar elde edilmelidir.”
Bağımsız denetçinin bir denetim görüşüne ulaşabilmesi için kanıt toplaması
gerekmektedir. Denetçinin yeterli sayıda ve uygun kanıt toplayamadığı durumlarda bir
denetim görüşüne ulaşması söz konusu olamaz.
Bağımsız denetçinin ne kadar kanıt toplaması gerektiğine ilişkin mutlak bir ölçü
yoktur. Denetim standartlarında denetçinin ne kadar kanıt toplaması gerektiği belirtilmemiş,
sadece denetim görüşüne destek sağlayacak yeterli sayıda ve güvenilirlikte kanıt toplaması
istenmiştir. Bağımsız denetçinin ne kadar kanıt toplayacağı, denetçinin mesleki yargısına
bağlıdır. Denetçi toplayacağı denetim kanıtlarının miktarını işletmenin iç kontrol sisteminin
etkinliğine, denetlenen hesabın veya hesap grubunun niteliklerine ve genel olarak denetlenen
müşterinin durumuna göre mesleki yargısını kullanarak belirleyecektir.
Bu standart denetçinin yeterli sayıda kanıt toplanmasının yanı sıra bu kanıtların uygun
kanıtlar olması gerektiğini de savunmaktadır.

3.1.3. Raporlama Standartları
Finansal tablo kullanıcıları, denetim faaliyetleri ile ilgili olarak sadece denetçi
raporunu görmektedirler. Finansal tablo kullanıcıları denetim raporundaki görüşe bağlı olarak
finansal tablolarda yer alan bilgilere güvenirler veya güvenmezler. Dolayısıyla denetim
raporunun herkesin anlayabileceği bir şekilde ve sade bir dille yazılmış olması gerekmektedir.
Raporlama standartları, denetim raporunun yapısı ve hazırlanması ile ilgili ilkeleri içerir.
Raporlama Standartları
- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uyum
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- Devamlılık (Tutarlılık)
- Açıklayıcı Bilgiler (Dipnotlar)
- Denetçi Görüşü
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uyum
“Denetim raporunda, incelenen finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı belirtilmelidir.”
Denetçi, denetlenen işletmenin finansal tablolarının finansal durumunu, finansal
durumundaki değişiklikleri ve faaliyet sonuçlarını tam ve doğru olarak açıklayıp
açıklamadığını araştırmalı ve görüşünü açık olarak ifade etmelidir.
Bu standart, denetçinin raporunda denetlenen işletmenin finansal tablolarının
hazırlanması sırasında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulduğunu açıkça
bildirmesini öngörmektedir. Bu ilkelere uyulmamış olduğu hâllerde denetçi bunun finansal
tablolar üzerindeki etkilerini de açıklamakla yükümlüdür.
Devamlılık (Tutarlılık)
“Denetçi denetim raporunda, incelenen dönemde geçerli olan muhasebe politikalarının
önceki dönemdeki gibi değişmeden uygulanıp uygulanmadığını belirtmelidir.”
Muhasebe temel kavramlarından olan tutarlılık, muhasebe uygulamaları için seçilen
muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanmasını ifade
eder.
Bu standarda göre denetçi raporunda genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin bu
dönemde de aynen geçen dönemde olduğu gibi değişmeden uygulanmış bulunduklarını açıkça
belirtmelidir.
Denetlenen işletmenin muhasebe politikalarında değişiklik söz konusu ise denetçi
bunu ve bunun finansal tablo üzerindeki etkilerini de denetim raporunda belirtmelidir.
Örneğin, geçen sene eşit paylı (normal) amortisman yöntemi kullanan bir işletme, bu sene
hızlandırılmış amortisman yöntemi kullanmaya başlamış ise denetçi bu değişikliği raporunda
belirtmelidir. Denetçi, önceki döneme göre farklılıkları kontrol eder, gerekçelerini inceler,
değişikliğin meydana getirdiği parasal farkların finansal tablo dipnotlarında açıklanıp
açıklanmadığına bakar ve durumu raporunda belirtir.
Açıklayıcı Bilgiler (Dipnotlar)
“Denetim raporunda aksi belirtilmedikçe incelenen finansal tablolarda yer alan
açıklayıcı bilgilerin (dipnotların) yeterli olduğu kabul edilir.”
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Muhasebenin temel kavramları arasında yer alan tam açıklama kavramı; finansal
tabloların bu tablolardan yaralanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı
olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Bu standarda göre denetçi,
denetlenen işletmenin finansal tablolarını tam açıklama kavramına uygun olarak finansal
tablolarını düzenleyip düzenlemediğini araştırır. Eğer denetlenen işletme tam açıklama
kavramına uymuşsa denetçi bunu denetim raporunda belirtmez. Müşteri işletme tam açıklama
kavramına uymazsa denetçi bunu tespit ettiğinde denetim raporunda belirtmelidir.
Denetçi finansal tablolar ile birlikte finansal tablo dipnotlarını da incelemelidir.
Finansal tablo dipnotlarında yeterli derecede açıklama olmaması hâlinde denetçi durumu
denetim raporunda bildirir. Denetim raporunda aksi belirtilmedikçe incelenen finansal
tabloların eklerinde yer alan açıklayıcı bilgilerin (dipnotların) yeterli olduğu kabul edilir.
Bazı hâllerde işletme yönetimi açıklayıcı nitelikte olmakla beraber işletme içi gizli
bilgiler oldukları gerekçesi ile bazı bilgilerin finansal tablolara ek olarak açıklanmalarını
istemeyebilir. Bu konuda denetçi ve işletme yönetimi arasında bir anlaşmazlık olması hâlinde
sorun, tam açıklama sağlanması yönünde çözümlenmelidir. Müşteri işletme, yine de bu
bilgileri açıklamamakta direnirse, denetçi durumu raporunda belirtmeli ve şartlı görüş
vermelidir.
Denetçi Görüşü
“Denetim raporu, incelenen finansal tablolar hakkında genel bir görüşü veya görüş
elde edilemedi ibaresini içermelidir. Görüş bildirmekten kaçınma durumunda bunun nedeni
raporda yer almalıdır. Ayrıca yapılan incelemelerin özellikleri ve alınan sorumluluğun
derecesi raporda açıkça belirtilmelidir.”
Bu standart finansal tabloların bir bütün olarak ele alınarak denetim raporunda bir
denetçi görüşünün bildirilmesini veya bir denetim görüşüne ulaşılamamış olunması hâlinde bu
durumun nedenleri ile birlikte açıklanmasını öngörmektedir. Ayrıca bu standart, denetçinin
finansal tablolarla olan ilişkisinin ve aldığı sorumluluğun derecesinin belirtilmesini de zorunlu
kılmaktadır.

3.2. Uluslararası Denetim Standartları
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, denetim çalışmasındaki temel
gereklilikleri ve denetim çalışmasının ana hatlarını göstermektedir. Denetçinin denetim
uygulamalarında nasıl davranacağı ve denetçi görüşünün nasıl oluşturulacağı ile ilgili daha
ayrıntılı resmî yorum ve açıklamalara da gereksinim duyulmaktadır. Dünyada denetim
alanında kabul gören ve Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’ndan daha ayrıntılı olarak
denetçilere yol gösteren düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu tür ilkelere “denetim
standartları” denilmektedir.
Bu düzenlemelerin ilki AICPA’nın çıkarmış olduğu Denetim Standartları’dır
(Statement on Auditing Standards-SAS). Bu standartlar günümüzde Halka Açık Şirketler
Muhasebe ve Denetleme Kurulu (Public Company Accounting Oversight Board -PCAOB)
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tarafından yeniden yayınlanmakta ve güncellenmektedir. Denetim alanında bir başka kabul
gören düzenleme ise Uluslararası Muhasebeciler Federasyonunun (International Federation of
Accountants-IFAC) çıkarmış olduğu Uluslararası Denetim Standartları (International
Standard on Auditing – ISA) dır.
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), 120 ülkeden 163 meslek kuruluşunu
içeren ve yaklaşık 2,5 milyon muhasebeciyi temsil eden evrensel bir muhasebe meslek
örgütüdür. IFAC kapsamında kurulan değişik komiteler hem Uluslararası Muhasebe
Standartları’nı (IFRS) hem de Uluslararası Denetim Standartları’nı (IAS) hem de meslek
mensuplarının sahip olması gereken ahlak değerleri açıklayan etik kuralları (Code of Ethics
for Porfessional Accoutnats) belirlemektedir. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun
(IFAC) komitelerinden biri olan “Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu
(International Auditing and Assurance Standard Board-IAASB) Uluslararası Denetim
Standartları’nı (International Standards on Auditing-ISAs) yayınlamaktadır.
Türkiye’de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK)
Uluslararası Denetim Standartları’nın çevirisini yaparak yayınlamaktadır. KGK tarafından
yayınlanan bu standartlar Bağımsız Denetim Standardı (BDS) olarak isimlendirilmektedir.
Denetçi, denetim çalışmasının her aşamasında denetim standartlarına uymak
zorundadır. Ancak bu kurallar ve uygulama yollarını gösteren yöntemler, denetçinin mesleki
yargısının önüne geçmemelidir. Çünkü denetim, meslek kurallarına ve denetçinin kişisel
yargısına göre şekillenen ve denetçi görüşü ile sonuçlanan bir süreç olup her bir denetim
uygulaması özel bir çalışmadır.
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Uygulamalar
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
Tarafından Yayınlanan
Bağımsız Denetim Standartları Listesi
BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI (ISA)
Genel İlke ve Sorumluluklar
BDS 200

Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız
Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi

BDS 210

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması

BDS 220

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol

BDS 230

Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi

BDS 240

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin
Sorumlulukları

BDS 250

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması

BDS 260

Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

BDS 265

İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara Ve Yönetime
Bildirilmesi

Risk Değerlendirmesi ve Değerlendirilmiş Risklere Verilecek Karşılıklar
BDS 300

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması

BDS 315

İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin
Belirlenmesi

BDS 320

Bağımsız Denetimin Planlanmasında ve Yürütülmesinde Önemlilik

BDS 330

Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler

BDS 402

Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate
Alınacak Hususlar

BDS 450

Bağımsız Denetimin
Değerlendirilmesi

Yürütülmesi

Sırasında

Belirlenen

Yanlışlıkların
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Bağımsız Denetim Kanıtları
BDS 500

Bağımsız Denetim Kanıtları

BDS 501

Bağımsız Denetimi Kanıtları Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken
Özel Hususlar

BDS 505

Dış Teyitler

BDS 510

İlk Bağımsız Denetimler- Açılış Bakiyeleri

BDS 520

Analitik Prosedürler

BDS 530

Bağımsız Denetimde Örnekleme

BDS 540

Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin Ve
İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi

BDS 550

İlişkili Taraflar

BDS 560

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

BDS 570

İşletmenin Sürekliliği

BDS 580

Yazılı Açıklamalar

Başkalarının Çalışmalarının Kulla ılması
BDS 600

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa
Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)

BDS 610

İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması

BDS 620

Uzman Çalışmalarının Kullanılması

Bağımsız Denetimin Sonuçları ve Raporlama
BDS 700

Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama

BDS 705

Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi

BDS 706

Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar Ve Diğer
Hususlar Paragrafları

BDS 71

Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler Ve Karşılaştırmalı Finansal
Tablolar
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BDS 720

Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki
Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları

Özel Alanlar
BDS 800

Özel Hususlar-Özel Amaçlı
Tabloların Bağımsız Denetimi

Çerçevelere

Göre

Hazırlanan

Finansal

BDS 805

Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal
Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların Veya Kalemlerin Bağımsız
Denetimi

B S 810

Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler

ULUSLARARASI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI (ISRE)
SBDS 2400

Tarihî Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi

SBDS 2410

Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının
Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi

ULUSLARARASI GÜVENCE DENETİMİ STANDARTLARI (ISAE)
GDS 3000

Tarihî Finansal Bilgilerin Denetimi Ve Gözden Geçirilmesi Dışındaki
Güvence Hizmetl ri

GDS 3400

İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi

GDS 3402

Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları

GDS 3410

Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence İşleri

GDS 3420

Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin
Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri

ULUSLARASI İLGİLİ HİZMETLER STANDARTLARI (ISRS)
İHS 4400

Finansal Bilgilere İlişkin,
Uygulanmasına Yönelik İşler

Üzerinde

Mutabık

İHS 4410

Finansal Bilgilerin Düzenlenmesi Sözleşmeleri

Kalınan

Prosedürlerin

66

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Genel kabul Görmüş Denetim Standartları ayrıntıları ile sınıflandıırlarak
açıklanmış, Uluslararası Denetim Standartları ve Bağımsız Denetim Standartları hakkında
genel bilgi verilmiştir.
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ilk olarak 1947 yılında Amerikan
Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) tarafından kabul edilmiş olan ve her
denetçinin denetim faaliyetinde uyması gereken kurallar dizisidir. Genel Kabul Görmüş
Denetim Standartları aşağıda özetlenmiştir.
Genel Standartlar:
- Mesleki Eğitim ve Deneyim: Denetim gerekli teknik eğitim ve deneyime sahip
uzman kişi veya kişilerce yapılmalıdır.
- Bağımsızlık: Denetim görevi ile ilgili tüm konularda denetçi veya denetçiler
bağımsız düşünme mantığı içinde olmalıdır.
- Mesleki Özen ve Titizlik: Denetçi, denetim çalışmasının yapılmasında ve denetim
raporunun hazırlanmasında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermelidir.
Çalışma Standartları:
- Planlama ve Gözetim: Denetim iyi bir biçimde planlanmalı ve varsa, denetçi
yardımcıları iyi bir şekilde kontrol edilmelidir.
- İç Kontrolün İncelenmesi: Denetim işlemlerinin kapsamının ve zamanlamasının
belirlenmesi amacıyla iç kontrol sisteminin etkin olup olmadığı incelenmelidir.
- Kanıt Toplama: İncelenen finansal tablolar hakkında bir denetim görüşüne varmak
için soruşturmalar, gözlemler, teftiş ve doğrulamalar yoluyla yeterli ve uygun kanıtlar elde
edilmelidir.
Raporlama Standartları
- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uyum: Denetim raporunda, incelenen
finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı
belirtilmelidir.
- Devamlılık (Tutarlılık): Denetim raporunda, incelenen dönemde geçerli olan
muhasebe politikalarının önceki dönemdeki gibi değişmeden uygulanıp uygulanmadığını
belirtmelidir.
- Açıklayıcı Bilgiler (Dipnotlar): Denetim raporunda aksi belirtilmedikçe, incelenen
finansal tabloların eklerinde yer alan açıklayıcı bilgilerin (dipnotların) yeterli olduğu kabul
edilir.
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- Denetçi Görüşü: Denetim raporu, incelenen finansal tablolar hakkında genel bir
görüşü veya görüş elde edilemedi ibaresini içermelidir. Görüş bildirmekten kaçınma
durumunda bunun nedeni raporda yer almalıdır. Ayrıca yapılan incelemelerin özelikleri ve
alınan sorumluluğun derecesi raporda açıkça belirtilmelidir.
Uluslararası Denetim Standartları; Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
(International Federation of Accountants-IFAC) tarafından yayınlanan ve uluslararası olarak
kabul görmüş olan denetim standartlarıdır. Türkiye’de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (KGK), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından
yayınlanan Uluslararası Denetim Standartları’nı Türkçeye çevirerek yayınlamaktadır. Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), tarafından yayınlanan bu
standartlar Bağımsız Denetim Standartları olarak isimlendirilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kaliteli bir denetim çalışması ancak
Standartları’na uygun olarak yürütülen çalışmadır.

Genel

Kabul

Görmüş

Denetim

b) Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları her bir özel denetim anlaşması için
denetçilere ayrıntılı olarak yol gösteren ve onlara denetim sırasında neler yapmaları, hangi
denetim işlemlerine başvurmaları gerektiği gibi hususlarda ayrıntılı bilgiler veren
standartlardır.
c) Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS) ilk olarak 1947 yılında
Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) tarafından kabul edilmiştir.
d) Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS) kaliteli bir denetimin
çerçevesini çizer.
e) Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları denetçiye mesleki sorumluluğunu
yerine getirmesinde yardımcı olan, ona denetim faaliyetlerinde ışık tutan genel ilkelerdir.
2) Aşağıdakilerden hangisi Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’ndan genel
standartları tanımlamaktadır?
a) Genel standartlar; denetçilerin karakterleri, davranışları ve mesleki eğilimleri ile
ilgili esasları içerir.
b) Genel standartlar, denetim kapsamının ve denetim işlemlerinin belirlenmesinden
denetim bulgularının raporlanmasına kadar olan süreçte uygulamaların ne şekilde olması
gerektiğini belirleyen standartlardır.
c) Genel standartlar, denetim raporunun yapısı ve hazırlanması ile ilgili ilkeleri
içerir.
d) Genel standartlar, denetim çalışmasın yürütülmesi
uygulayacağı denetim prosedürlerini belirten standartlardır.

sırasında

denetçinin

e) Genel standartlar, denetim faaliyeti sırasında ne kadar kanıt toplanacağını belirten
standartlardır.
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3) Aşağıdakilerden hangisi Genel Standartlar içerisinde yer almaktadır?
a) Mesleki eğitim ve deneyim
b) Denetçi görüşü
c) İç kontrolün incelenmesi
d) Planlama ve gözetim
e) Kanıt toplama
4) Aşağıdakilerden hangisi Raporlama Standartları içerisinde yer almaktadır?
a) İç kontrolün incelenmesi
b) Planlama ve gözetim
c) Devamlılık (Tutarlılık)
d) Bağımsızlık
e) Mesleki özen ve titizlik
5) Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Standartları içerisinde yer almaktadır?
a) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyum
b) Açıklayıcı bilgiler
c) Kanıt toplama
d) Bağımsızlık
e) Mesleki eğitim ve deneyim
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6) “Denetim iyi bir biçimde planlanmalı ve varsa, denetçi yardımcıları iyi bir
şekilde kontrol edilmelidir.”
Yukarıdaki ifade hangi Genel Kabul Görmüş Denetim Standardı ile ilgilidir?
a) Mesleki eğitim ve deneyim
b) Mesleki özen ve titizlik
c) Planlama ve gözetim
d) İç kontrolün incelenmesi
e) Devamlılık (Tutarlılık)
7) Aşağıdakilerden hangisi devamlılık (tutarlılık) standardının açıklamasıdır?
a) Denetim raporunda, incelenen finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı belirtilmelidir.
b) Denetim raporunda aksi belirtilmedikçe, incelenen finansal tabloların eklerinde
yer alan açıklayıcı bilgilerin (dipnotların) yeterli olduğu kabul edilir.
c) Denetim işlemlerinin bağlı olduğu test sonuçlarının saptanması amacıyla iç
kontrol sisteminin etkin olup olmadığı incelenmelidir.
d) Denetim raporunda, incelenen dönemde geçerli olan muhasebe politikalarının
önceki dönemdeki gibi değişmeden uygulanıp uygulanmadığı belirtilmelidir.
e) Denetim raporu, incelenen finansal tablolar hakkında genel bir görüşü veya görüş
elde edilemedi ibaresini içermelidir. Görüş bildirmekten kaçınma durumunda bunun nedeni
raporda yer almalıdır. Ayrıca yapılan incelemelerin özelikleri ve alınan sorumluluğun derecesi
raporda açıkça belirtilmelidir.
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8) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsızlık Standardı için yanlış bir ifadedir?
a) Denetçilerin bağımsızlıklarına gölge düşürecek ilişkilerden ve davranışlardan
kaçınmaları zorunluluktur.
b) Finansal tablo kullanıcılarının denetçinin bağımsızlığından şüphelendikleri
durumlarda denetçinin bildirmiş olduğu denetim görüşü onlar için bir anlam ifade
etmeyecektir.
c) Bağımsız denetçi hem özde bağımsızlığını hem de şekilde (sözde) bağımsızlığını
korumak zorundadır.
d) Denetçi özünde bağımsız davranıyorsa, şekilde (sözde) bağımsızlığı zedelendiği
anda denetçinin bağımsızlığı bozulmaz.
e) Bağımsızlık standardı, denetçinin mesleki faaliyetini yerine getirirken tarafsız ve
objektif bir biçimde davranmasını gerektirmektedir.
9) Bağımsız Denetim Standartları (BDS) hangi kuruluş tarafından yayınlanmaktadır?
a) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
b) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
c) Maliye Bakanlığı
d) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
e) İstanbul Üniversitesi
10) Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (ISA) hangi kuruluş tarafından
yayınlanmaktadır?
a) Halka Açık Şirketler Muhasebe ve Denetleme Kurulu (PCAOB)
b) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonunu (IFAC)
c) Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA)
d) Bankacılık k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
e) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) a, 4) c, 5) c, 6) c, 7) d, 8) d, 9) b, 10) b
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4. BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Bağımsız denetçiler için Etik Kurallar
4.2. Etik ile ilgili Temel İlkeler
4.2.1. Dürüstlük
4.2.2. Objektif Olma
4.2.3. Mesleki Yeterlilik ve Özen
4.2.4. Sır Saklama
4.2.5. Mesleğe Uygun Davranış
4.3. Kavramsal Çerçeve Yaklaşımı
4.4. Tehditler
4.4.1. Kişisel Çıkar Tedidi
4.4.2. Kendi Kendini Denetleme Tehdidi
4.4.3. Taraf Tutma Tehdidi
4.4.4. Yakınlık Tehdidi
4.4.5. Yıldırma Tehdidi
4.5. Önlemler
4.5.1. Mesleki Uygulamalar veya Mevzuat Tarafından Oluşturulan Önlemler
4.5.2. Çalışma Ortamındaki Önlemler
4.6. Diğer Etik İlkeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi etik ile ilgili temel ilkelerden değildir?
a) Dürüstlük
b) Objektif olma
c) Mesleki yeterlilik ve özen
d) Sır saklama
e) Muhasebe alanı dışında uzman olma
2) Aşağıdakilerden hangisi etik kuralların uyumu tehdit eden unsurlardan değildir?
a) Kişisel çıkar
b) Kendi kendini denetleme
c) Yakınma
d) Yıldırma
e) Yakınlık
3) Tehditleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir düzeye indirmek için alınan
tedbirlere ne denir?
a) Önlemler
b) Tedbirler
c) Engeller.
d) Çalışmalar
e) Etik Kurallar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Etik ile İlgili Temel İlkeler

Etik ile ilgili temel ilkeleri
açıklayabilmek

Okuyarak

Kavramsal Çerçeve
Yaklaşımı

Kavramsal çerçeve
yaklaşımını anlamak

Okuyarak

Tehditler

Etik ilkerine uyumu tehdit
eden unsurları anlamak

Okuyarak

Önlemler

Tehditleri azaltmak veya
ortadan kaldırmak için
alınan önlemleri kavramak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
 Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (KGK) bağımsız denetçilerin uyması gereken ekil kuralları “Bağımsız
Denetçiler için Etik Kurallar” başlığı ile yayınlamıştır.
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Giriş
Denetçilik mesleğinin ayırt edici özelliklerinden biri, kamu yararına hareket etme
sorumluluğunu kabul etmesidir. Dolayısıyla, bir denetçinin sorumluluğu yalnızca tek bir
müşterinin veya işverenin ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Denetçi, kamu yararı
doğrultusunda hareket ederken etik kurallara uyar.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
yayınlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre, denetim kuruluşları ve
denetçiler Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
belirlenen mesleki temel etik ilkelere uymak zorundadır.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) bağımsız
denetçilerin uyması gereken etik kuralları “Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar” başlığı ile
yayınlamıştır. Bu bölümde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(KGK) tarafından yayınlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar açıklanmıştır.
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4.1. Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar
Denetçilik mesleğinin ayırt edici özelliklerinden biri, kamu yararına hareket etme
sorumluluğunu kabul etmesidir. Dolayısıyla bir denetçinin sorumluluğu, yalnızca tek bir
müşterinin veya işverenin ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Denetçi, kamu yararı
doğrultusunda hareket ederken etik kurallara uyar.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
yayınlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre, denetim kuruluşları ve
denetçiler Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
belirlenen mesleki temel etik ilkelere uymak zorundadır.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) bağımsız
denetçilerin uyması gereken etik kuralları “Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar” başlığı ile
yayınlamıştır. Bu tebliğ iki bölümden oluşmaktadır. A bölümü, denetçinin uyması gereken
temel etik ilkelerini açıklamakta ve kavramsal çerçeveyi tanımlamaktadır. B bölümünde ise
kavramsal çerçevenin belirli durumlarda nasıl uygulandığı açıklanmıştır. Bu bölümde temel
etik ilkelerine uyumu engelleyen tehditler açıklanmış ve bu tehditlere karşı alınabilecek
önlemlere ilişkin örnekler de sunulmuştur.

4.2. Etik ile İlgili Temel İlkeler
Denetçi, aşağıdaki temel etik ilkelerine uymak zorundadır:
Temel Etik İlkeler:
1) Dürüstlük
2) Objektif Olma (Tarafsızlık)
3) Mesleki Yeterlilik ve Özen
4) Sır Saklama
5) Mesleğe Uygun Davranış

4.2.1. Dürüstlük
Dürüstlük ilkesi, tüm denetçiler için bütün mesleki ilişkilerde ve iş ilişkilerinde açık
sözlü ve dürüst olma yükümlülüğü getirmektedir. Dürüstlük ilkesi, aynı zamanda denetçinin
dürüst iş yapmasını ve güvenilir olmasını da gerektirmektedir.

4.2.2. Objektif Olma
Objektif olma (tarafsızlık) ilkesi, denetçilere, mesleki veya denetimle ilgili muhakeme
ve kararlarını; önyargı, çıkar çatışması veya başkalarının nüfuzlarını kötüye kullanma
nedeniyle tehlikeye düşürmeme yükümlülüğü getirmektedir. Diğer bir ifade ile bağımsız
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denetçiler denetim çalışmalarını başkalarının etkisi altında kalmadan, önyargısız, objektif ve
tarafsız bir şekilde gerçekleştirmeli, çıkar çatışmalarından uzak durmalı ve objektif bir şekilde
denetim görüşünü oluşturmalıdır.
Denetçi, tarafsızlığa zarar verebilecek durumlara maruz kalabilir. Bu tür durumların
hepsinin önceden öngörülmesi mümkün değildir. Herhangi bir durum veya ilişkinin denetim
hizmetiyle ilgili muhakemesinin tarafsızlığını bozması veya aşırı derecede etkilemesi
durumunda denetçi, söz konusu denetim hizmetini yerine getiremez.

4.2.3. Mesleki Yeterlilik ve Özen
Mesleki yeterlik ve özen ilkesi, bağımsız denetçilerin mesleki bilgi ve becerilerini,
denetlenen işletmenin yeterli denetim hizmetini alabilmesini sağlamak için gereken seviyede
tutmasını gerektirir. Denetçi, denetim çalışması sırasında, uygulamadaki teknik ve mesleki
standartlara uygun şekilde özenle hareket etmek zorundadır.
Mesleki yeterlik; mesleki yeterliliğin kazanılması ve mesleki yeterliliğin sürdürülmesi
olmak üzere iki aşamaya ayrılabilir. Mesleki yeterliliğin kazanılması lisans eğitimi ve
bağımsız denetçilik sınavının başarı ile tamamlanması suretiyle gerçekleşmektedir. Mesleki
yeterliğin sürdürülmesi ise ilgili teknik, mesleki ve iş hayatına ilişkin gelişmelerin
anlaşılmasını ve bunlara yönelik sürekli bir farkındalığı gerektirir. Sürekli mesleki gelişim,
denetçinin mesleki çevrede yeterli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için gerekli kabiliyetleri
geliştirebilmesine ve sürdürebilmesine imkân sağlar. Bağımsız denetçiler sürekli öğrenme
mantığı içerisinde olan kişiler olmalıdır.
Bu etik ilkesi, bağımsız denetçilerin sadece mesleki yeterliliğe sahip olmalarını
gerektirmez, aynı zamanda bağımsız denetçiler denetim çalışmaları sırasında mesleki özeni de
göstermelidirler. Özen, bir görevin gereklilikleri uyarınca dikkatli, zamanında ve
derinlemesine hareket etme sorumluluğunu kapsar.

4.2.4. Sır Saklama
Sır saklama (gizlilik) ilkesi denetçiler için aşağıdaki durumlardan kaçınma
yükümlülüğü getirmektedir:
a) Mesleki ilişkiler ve iş ilişkileri sonucunda elde edilen gizli bilgileri, bu bilgilerin
açıklanmasına yönelik yasal veya mesleki bir hak veya yükümlülük ya da uygun ve belirli bir
yetki olmaksızın denetim şirketi veya çalışılan kuruluş dışında bir tarafa açıklamak.
b) Mesleki ilişkiler ve iş ilişkileri sonucunda elde edilen gizli bilgileri, kendisinin veya
üçüncü tarafların kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmak.
Denetçi, özellikle yakın bir iş arkadaşına, aile yakınlarından birine veya çekirdek
ailesinin bir üyesine yanlışlıkla bilgi verme ihtimaline karşı dikkatli olmak suretiyle, sosyal
çevresi de dâhil olmak üzere sır saklamayı sürdürür.
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Denetçinin sır saklama yükümlülüğü sadece denetlenen işletme ile sınırlı değildir.
140.3 Denetçi, potansiyel bir müşteri tarafından açıklanan bilgilere ilişkin de sır saklama
(gizlilik) ilkesini sürdürür. Ayrıca denetçi denetim şirketindeki bilgilere ilişkin sır saklama
(gizlilik) ilkesine uymak zorundadır.
Sır saklama ilkesine uygunluk sağlama yükümlülüğü, denetçi ile denetlenen işletme
arasındaki ilişkinin sona ermesinden sonra da devam eder. İş değiştirmesi veya yeni bir
müşteri edinmesi durumunda denetçi, önceki deneyimlerini kullanma hakkına sahiptir. Ancak
denetçi, mesleki bir ilişki veya bir iş ilişkisi sonucu edindiği veya aldığı herhangi bir gizli
bilgiyi kullanamaz veya açıklayamaz.
Denetçinin gizli bir bilgiyi açıklamasının gerektiği veya gerekebileceği ya da bu tür bir
açıklamanın uygun olabileceği durumlar aşağıdadır:
a) Mevzuat tarafından açıklamaya izin verilmesi ve müşteri veya işveren tarafından
açıklama yapmak üzere yetkilendirme yapılması,
b) Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi mevzuat tarafından açıklama yapmanın zorunlu
tutulması:
i) Yasal takip sürecinde belgelerin veya diğer kanıt unsurlarının oluşturulması
ii) Ortaya çıkan mevzuat ihlâllerinin ilgili kamu yetkililerine açıklanması
c) Mevzuat tarafından yasaklanmadığı sürece, bilgiyi aşağıdaki amaçlarla açıklamanın
mesleki bir görev veya hak olması:
i) Herhangi bir üye kuruluş veya meslek örgütünün kalite inceleme sürecine
uygunluk sağlama,
ii) Herhangi bir üye kuruluş veya düzenleyici kurum tarafından yapılan bir
sorgulamaya veya araştırmaya cevap verme,
iii) Yasal takip sürecindeki bir denetçinin mesleki çıkarlarını koruma veya
iv) Teknik standartlar ve etik hükümlere uygunluk sağlama.

4.2.5. Mesleğe Uygun Davranış
Mesleğe uygun davranış ilkesi, tüm denetçilere mesleki etik kurallara uygun davranma
yükümlülüğü getirir. Bu ilke aynı zamanda denetçilere, denetim mesleğinin itibarını
zedeleyeceğini bildikleri veya bilmeleri gereken her tür faaliyetten kaçınma yükümlülüğü
getirmektedir. Bu faaliyetler; denetçinin içinde bulunduğu tüm özel şart ve durumları
değerlendiren mantıklı ve konuyla ilgili bilgisi bulunan üçüncü bir tarafın, mesleğin itibarını
kötü yönde etkileyeceği sonucuna varabileceği tüm faaliyetleri içerir. Kısaca denetçi, üçüncü
kişilere karşı denetim mesleğinin itibarını zedeleyecek faaliyetlerden uzak durmalıdır.
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Temel Etik İlkeler
Dürüstlük

Denetçi, bütün mesleki ilişkilerde ve iş ilişkilerinde açık sözlü
ve dürüst olmalıdır.

Objektif Olma (Tarafsızlık)

Denetçi, önyargıların, çıkar çatışmalarının veya başkalarının
nüfuzlarının kötüye kullanılmasının, mesleki veya işle ilgili
muhakeme ve kararları etkilemesine izin vermemelidir.

Mesleki Yeterlilik ve Özen

Denetçi, denetlenen işletmenin teknik, yasal ve uygulama
alanlarındaki güncel gelişmelere dayalı yeterli denetim
hizmeti alabilmesini sağlamak için mesleki bilgi ve beceriyi
gereken seviyede tutmalı ve uygulamadaki teknik ve mesleki
standartlara uygun bir şekilde özenle hareket etmelidir.

Sır Saklama (Gizlilik)

Denetçi, mesleki ilişkiler ve iş ilişkileri sonucunda elde edilen
bilgilerin gizliliğine riayet etmek; söz konusu bilgilerin
açıklanmasına ilişkin yasal veya mesleki bir hak veya görevin
bulunması durumu saklı kalmak kaydıyla, uygun ve belirli bir
yetki olmaksızın bu tür bilgileri üçüncü taraflara açıklamalı ve
kendisinin veya üçüncü tarafların çıkarları doğrultusunda
kullanmamalıdır.

Mesleğe Uygun Davranış

Denetçi etik kurallara uymalı ve denetim mesleğinin itibarını
zedeleyici fiil ve davranışlardan kaçınmalıdır.

4.3. Kavramsal Çerçeve Yaklaşımı
Denetçilerin içinde faaliyet gösterdiği şartlar, temel ilkelere uyumu engelleyen belirli
tehditler oluşturabilir. Temel ilkelere uyumu engelleyen tehditleri oluşturan her bir durumu
tanımlamak ve söz konusu durum için atılacak adımı belirlemek imkânsızdır. Ayrıca, iş ve
görevlerin nitelikleri farklılık gösterebilir ve dolayısıyla farklı önlemlerin alınmasını
gerektiren farklı tehditler ortaya çıkabilir. Bu nedenle etik kurallar, denetçinin temel ilkelere
uyumunu engelleyen tehditleri belirlemesini, değerlendirmesini ve bunlara ilişkin önlemler
almasını gerektiren bir kavramsal çerçeve oluşturur. Kavramsal çerçeve yaklaşımı, denetçiler
için etik kurallarda yer alan etik hükümlere uymaları ve kamu yararına hareket etme
sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda denetçilere yardımcı olmaktadır. Bu yaklaşım,
temel ilkelere uyum konusunda tehdit oluşturan şartlara ilişkin birçok durum ortaya koyar ve
denetçinin “bir durum özel olarak yasaklanmamışsa söz konusu duruma izin verilmektedir.”
şeklinde bir sonuca varmasını önler.
Denetçi, temel ilkelere uyumu engelleyen tehditleri belirlediğinde ve bu tehditlere
ilişkin yaptığı değerlendirmeye dayanarak söz konusu tehditlerin kabul edilebilir bir düzeyde
olmadığını tespit ettiğinde, uygun önlemlerin bulunup bulunmadığına ve tehditleri ortadan
kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek için söz konusu önlemlerin uygulanıp
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uygulanamayacağına karar verir. Denetçi ortaya çıkan tehditlerin temel ilkelere uyumu
tehlikeye düşürdüğü görüşüne varırsa gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Denetçi, bu
kararı verirken mesleki yargısını kullanır.
Kavramsal çerçevenin aşamaları aşağıda özetlenmiştir:
a) Temel ilkelere uyumu engelleyen tehditleri belirlemek,
b) Belirlenen tehditlerin önemini değerlendirmek ve
c) Gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek
için alınan önlemleri uygulamak.

4.4. Tehditler
Tehditler, bağımsız denetçinin temel etik ilkelerine uygun davranmasına engel olması
muhtemel unsurlardır. Tehditler, çok farklı ilişkiler ve şartlar neticesinde ortaya çıkabilir. Bir
ilişki veya şartın tehdit oluşturması durumunda, söz konusu tehdit, denetçinin temel ilkelere
uyumunu tehlikeye düşürebilir veya tehlikeye düşürüyormuşçasına bir algı oluşturabilir. Bir şart
veya ilişki birden fazla tehdit oluşturabilir ve bir tehdit birden fazla temel ilkeye uyumu
etkileyebilir.
Tehditler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
1)

Kişisel Çıkar Tehdidi

2)

Kendi Kendini Denetleme Tehdidi

3)

Taraf Tutma Tehdidi

4)

Yakınlık Tehdidi

5)

Yıldırma Tehdidi

4.4.1. Kişisel Çıkar Tehdidi
Kişisel çıkar tehdidi; finansal veya diğer bir tür çıkarın denetçinin yargısını veya
davranışını uygunsuz şekilde etkilemesi tehdididir.
Denetçi için kişisel çıkar tehdidi oluşturan durumlara ilişkin örnekler aşağıda yer
almaktadır:
 Denetim ekibinde görev yapan bir denetçinin denetlenen işletme üzerinde
doğrudan finansal çıkarının bulunması. Örneğin, denetim ekibinde görev yapan bir denetçinin
denetlenen işletmenin hisse senetlerine sahip olması.
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 Denetim şirketinin bir müşteriden alacağı toplam ücretlere gereğinden fazla bağlı
olması. Örneğin, denetim şirketinin yıllık hasılatının önemli bir kısmını bir müşteriden elde
ediyor olması.
 Denetim ekibinde görev yapan bir denetçinin, denetlenen işletme ile yakın bir iş
ilişkisinin bulunması. Örneğin, denetlenen işletmenin tedarikçilerinden bir tanesinin
denetçinin eşi olması.

duyması.

Denetim şirketinin, önemli bir müşteriyi kaybetme ihtimali konusunda endişe

 Bir denetim ekibi üyesinin, istihdam edilmek üzere denetim müşterisiyle
görüşmelerde bulunması.

4.4.2. Kendi Kendini Denetleme Tehdidi
Kendi kendini denetleme tehdidi, denetçinin daha önceden kendisi tarafından
gerçekleştirilmiş bir hizmetin sonuçlarını, cari dönemde verdiği hizmetin parçası olan bir
yargıya varırken dayanak olarak kullanması durumunda, söz konusu sonuçları uygun şekilde
değerlendirememesi tehdididir.
Denetçi için kendi kendini denetleme tehdidi oluşturan durumlara ilişkin örnekler
aşağıda yer almaktadır:
 Denetçinin veya denetim şirketinin, müşterisine ait finansal sistemleri
tasarladıktan veya uyguladıktan sonra bu sistemlerin işleyiş etkinliğine ilişkin güvence raporu
düzenlenmesi.
 Denetçinin veya denetim şirketinin, güvence denetiminin konusunu teşkil eden
kayıtları oluşturmak için kullanılacak olan orijinal verileri hazırlaması.
 Bir denetim ekibi üyesinin, hâlihazırda veya geçmiş yakın bir zamanda müşterinin
bir yöneticisi veya yetkilisi olması.
 Bir denetim ekibi üyesinin, hâlihazırda veya geçmiş yakın bir zamanda, müşteri
tarafından, denetim konusu üzerinde önemli etki yaratacak bir pozisyonda istihdam edilmiş
olması.
 Denetim şirketinin, güvence müşterisine, güvence denetiminin konusunu
oluşturan bilgileri doğrudan etkileyen bir hizmet sunması.

4.4.3. Taraf Tutma Tehdidi
Taraf tutma tehdidi, denetçinin bir müşterinin veya işverenin pozisyonunu, kendi
tarafsızlığını tehlikeye düşürecek şekilde savunması tehdididir.
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Denetçi için taraf tutma tehdidi oluşturan durumlara ilişkin örnekler aşağıda yer
almaktadır:


Denetim şirketinin, bir denetim müşterisinin hisselerinin tanıtımını yapması.

 Denetçinin, üçüncü taraflarla yaşanan hukuki bir davada veya anlaşmazlıkta,
denetim müşterisinin tarafını tutan bir şekilde hareket etmesi.

4.4.4. Yakınlık Tehdidi
Yakınlık tehdidi, denetçinin bir müşteri veya işveren ile uzun süreli veya yakın ilişki
içerisinde bulunmasından dolayı, bu kişilerin çıkarlarıyla çok fazla ilgilenmesi veya
işlerini/taleplerini makul olmayacak düzeyde kabul etmesi tehdididir.
Denetçi için yakınlık tehdidi oluşturan durumlara ilişkin örnekler aşağıda yer
almaktadır:
 Bir denetim ekibi üyesinin aile yakınlarından birinin veya çekirdek ailesinin bir
üyesinin, müşterinin yöneticisi veya yetkilisi olması.
 Bir denetim ekibi üyesinin aile yakınlarından birinin veya çekirdek ailesinin bir
üyesinin, denetimin konusu üzerinde önemli etki yaratacak bir pozisyonda istihdam edilmiş
olması.
 Müşterinin yöneticisinin, yetkilisinin veya denetim konusu üzerinde önemli etki
yaratacak bir pozisyonda istihdam ettiği bir çalışanının, geçmiş yakın bir zamanda sorumlu
denetçi olarak hizmet vermiş olması.
 Denetçinin cüzi veya önemsiz bir değerde olmadığı sürece, müşteriden hediye
alması veya ayrıcalıklı muamele görmesi.


Kıdemli personelin güvence müşterisiyle uzun süredir bir ilişki içinde olması.

4.4.5. Yıldırma Tehdidi
Yıldırma tehdidi, denetçinin mevcut veya hissettiği baskılardan dolayı tarafsız olarak
hareket edebilmesinin engellenmesi tehdididir.
Denetçi için yıldırma tehdidi oluşturan durumlara ilişkin örnekler aşağıda yer
almaktadır:

edilmesi.

Denetim şirketinin müşteri tarafından, sözleşmenin sonlandırılması ile tehdit

 Denetim şirketi ile denetim müşterisinin belirli bir işleme ilişkin muhasebe
uygulamasında mutabık olmama durumlarının devam etmesi hâlinde, denetim müşterisinin,
denetim şirketine, planlanmış bir güvence dışı sözleşmeyi vermeyeceğini belirtmesi.
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Denetim şirketinin, müşteri tarafından, dava edilmekle tehdit edilmesi.

 Ücretleri azaltmak amacıyla, gerçekleştirdiği çalışmanın kapsamını uygun
olmayan bir şekilde daraltması için denetim şirketine baskı yapılması.
 Müşteri çalışanının ilgili konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olması nedeniyle,
bu çalışanın vardığı yargılarla hemfikir olması konusunda, denetçinin kendisine baskı
yapıldığını hissetmesi.
 Denetçinin, denetim müşterisinin uygun olmayan muhasebe uygulamasını
onaylamaması durumunda, önceden planlanmış bir terfiinin olmayacağına dair denetim
şirketinin bir yöneticisi tarafından bilgilendirilmesi.

4.5. Önlemler
Denetçi, kabul edilebilir düzeyde olmayan tehditlerle en iyi şekilde başa çıkabilecek
yolun belirlenmesinde mesleki yargısını kullanır. Tehditlerin söz konusu olması durumda
denetçi, bu tehditleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek için gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Önlemler, tehditleri ortadan kaldırabilen veya kabul
edilebilir bir düzeye indirebilen faaliyetler veya diğer önlemlerdir.
Tehditleri ortadan kaldırabilen veya kabul edilebilir bir düzeye indirebilen önlemler iki
ana kategoriye ayrılır:
a) Mesleki uygulamalar veya mevzuat tarafından oluşturulan önlemler
b) Çalışma ortamındaki önlemler

4.5.1. Mesleki Uygulamalar veya Mevzuat Tarafından Oluşturulan
Önlemler
Bağımsız denetçinin etik davranmasını engelleyecek tehditleri ortadan kaldırmak için
meslek ile ilgili yasal mevzuatlar veya mesleki örgütlerin yayınladığı tebliğler aracılığı ile
çeşitli kurallar oluşturulmaktadır. Mevzuat veya mesleki uygulamalar tarafından oluşturulan
önlemler aşağıdaki unsurları içermektedir:


Mesleğe giriş için gereken eğitim, mesleki eğitim ve deneyim yükümlülükleri



Sürekli mesleki gelişim yükümlülükleri



Kurumsal yönetim düzenlemeleri



Mesleki standartlar



Mesleki veya düzenleyici izleme ve disiplin prosedürleri
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 Denetçi tarafından oluşturulan raporların, beyannamelerin, yazışmaların veya
bilgilerin yasal olarak yetkilendirilmiş üçüncü bir tarafça gözden geçirilmesi

4.5.2. Çalışma Ortamındaki Önlemler
Bağımsız denetçinin etik davranmasını engelleyecek tehditleri ortadan kaldırmak için,
denetim firması içerisinde de bazı kurallar oluşturulmaktadır. Denetim firmasında önlem
almak amacıyla oluşturulan bu kurallar, içinde bulunulan şartlara bağlı olarak denetim
firmasından denetim firmasına farklılık gösterecektir. Çalışma ortamındaki önlemler, denetim
şirketi genelindeki önlemler ile işe özgü önlemlerden oluşur.
Çalışma ortamındaki önlemler:
a) Denetim şirketi genelindeki önlemler
b) İşe özgü önlemler
Çalışma ortamında, denetim şirketi genelindeki önlemlere ilişkin örnekler aşağıda
yer almaktadır:


Denetim şirketinin temel ilkelere uyumun önemini vurgulayan liderlik yapısı

 Denetim şirketinin güvence ekibinin kamu yararına hareket edeceği yönünde
beklenti oluşturan liderlik yapısı
 İşlerin kalitesine yönelik gözden geçirme ve izlemeler için oluşturulan politika ve
prosedürler
 Temel ilkelere uyumu engelleyen tehditleri belirleme, bu tehditlerin önemini
değerlendirme ve bu tehditleri ortadan kaldıracak veya kabul edilebilir bir düzeye indirecek
önlemleri uygulama ya da uygun önlemlerin bulunmaması veya bunların uygulanabilir
olmaması durumunda sözleşmeyi sonlandırma veya işi reddetme gereksinimlerine ilişkin
belgelendirilmiş politikalar


Temel ilkelere uyumu gerektiren belgelendirilmiş iç politika ve prosedürler

 Denetim şirketi veya denetim ekibi üyeleri ile müşteriler arasındaki çıkar veya
ilişkilerin tanımlanabilmesini sağlayacak politika ve prosedürler
 Tek bir müşteriden elde edilen gelire bağımlılığın izlenmesine ve gerektiğinde
yönetilmesine ilişkin politika ve prosedürler
 Güvence müşterisine güvence dışı hizmetlerin sağlanmasında ayrı bir yönetsel
yapıya bağlı yöneticilerden ve ekiplerden faydalanılması
 Denetim ekibi üyesi olmayan kişilerin, işin sonucunu uygun olmayan şekilde
etkilemesini önleyecek politika ve prosedürler
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 Denetim şirketinin politika ve prosedürlerinin, bunlarda yapılacak değişiklikler de
dâhil, tüm yöneticilere ve meslek personeline zamanında iletilmesi ve söz konusu politika ve
prosedürlere ilişkin uygun eğitim ve kursların verilmesi
 Denetim şirketinin kalite kontrol sisteminin yeterli şekilde işleyip işlemediğini
gözetmekten sorumlu kıdemli bir yöneticinin atanması
 Yöneticiler ile meslek personelinin bağımsız olunması gereken güvence
müşterileri ve ilişkili işletmeler konusunda bilgilendirilmesi


Politika ve prosedürlere uyumu teşvik edecek bir disiplin mekanizması

 Temel ilkelere uyum konusuyla ilgili herhangi bir hususu, denetim şirketindeki
üst yöneticilere iletme konusunda personeli teşvik edecek ve yetkilendirecek yayımlanmış
politika ve prosedürler
Çalışma ortamında, işe özgü (belirli bir güvence işine özgü) önlemlere ilişkin örnekler
aşağıda yer almaktadır:
 Güvence dışı hizmetin verilmesine dâhil olmayan bir denetçinin yürütülen
güvence dışı işi gözden geçirmesinin veya gerektiği şekilde danışmanlık yapmasının
sağlanması
 Güvence ekibinin üyesi olmayan bir denetçinin yürütülen güvence denetimini
gözden geçirmesinin veya gerektiği şekilde danışmanlık yapmasının sağlanması
 Bağımsız yöneticiler komitesi, meslek düzenleyici kuruluş veya bir başka denetçi
gibi bağımsız üçüncü bir tarafa danışılması


Müşterinin üst yönetiminden sorumlu olanlarla etik hususların müzakere edilmesi

 Müşterinin üst yönetiminden sorumlu olanlara, sunulan hizmetlerin niteliği ve
uygulanan ücretlerin kapsamının açıklanması
 İşin bir kısmının yürütülmesi veya yeniden yürütülmesi için bir başka denetim
şirketinin işe dâhil edilmesi


Kıdemli güvence ekibi personelinin rotasyona tabi tutulması

4.6. Diğer Etik İlkeler
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan
“Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar” tebliğinde temel etik ilkelerin dışında aşağıdaki etik
ilkeler de yer almaktadır.
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4.6.1. Denetçinin Görevlendirilmesi
Mesleki yeterlik ve özen ilkesi, denetçiye, yalnızca yerine getirmeye yeterli olduğu
hizmetleri sunma yükümlülüğünü getirir. Denetçi belirli bir işi kabul etmeden önce, bu iş için
gerekli mesleki yeterliliğe sahip olup olmadığını değerlendirmelidir. Örneğin, denetim ekibi,
işi uygun şekilde yürütmek için gerekli yeterliğe sahip değilse veya bu yeterliği elde
edemiyorsa, mesleki yeterlik ve özen ilkesine yönelik kişisel bir çıkar tehdidi oluşur ve
denetçi bu denetim işini kabul etmemelidir.

4.6.2. Çıkar Çatışmaları
Denetçi, mesleki bir hizmeti yürütürken bir çıkar çatışmasıyla karşı karşıya kalabilir.
Çıkar çatışması, tarafsızlık için bir tehdit oluşturmasının yanı sıra diğer temel etik ilkelerine
yönelik tehditler de oluşturabilir. Bu nedenle denetçi mesleki yargısını tehlikeye atacak
herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermemelidir.
Çıkar çatışması doğurabilecek durumlara ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır:
 Denetim şirketinin yürüttüğü denetim esnasında müşterisine ilişkin (işlemle ilgili)
sır niteliğindeki bilgileri edinmesi ve söz konusu denetim müşterisini satın almak isteyen bir
müşteriye işlem danışmanlığı hizmeti sunması.
 Aynı şirketi satın almak için rekabet eden iki müşteriye, aynı anda, tarafların
rekabetçi konumlarıyla ilgili olabilecek tavsiye verilmesi.


Aynı ticari işlemle ilgili, hem tedarikçi hem de alıcı firma için hizmet sunulması.

 Belirli varlıklarla ilgili olarak karşıt pozisyonda bulunan iki taraf için, varlıkların
değerlemesinin yapılması.
 Ayrılma süreci veya ortaklığın sonlandırılması gibi hukuki bir anlaşmazlık
içerisinde bulunan iki müşterinin aynı konuyla ilgili olarak temsil edilmesi.
 Bir lisans sözleşmesi çerçevesinde, telif lisansı veren taraf için güvence raporunun
sunulması ve aynı zamanda, ödenebilir miktarın doğruluğuyla ilgili olarak lisans sahibine
tavsiyede bulunulması.
 Müşteriye, denetçinin eşinin finansal çıkarının bulunduğu bir işe yatırım yapması
yönünde tavsiyelerde bulunulması.
 Müşterinin başlıca rakibiyle iş ortaklığına veya benzer çıkarlara sahipken,
müşteriye, bu rekabetçi konumuyla ilgili stratejik tavsiyelerde bulunulması.
 Denetim şirketinin de satın almakla ilgilendiği bir işletme için müşteriye satın
alma tavsiyesinde bulunması.
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 Denetim şirketinin, bir ürün veya hizmetin olası satıcılarından biriyle komisyon
sözleşmesi veya telif hakkı bulunurken, söz konusu ürün veya hizmeti satın alma konusunda
müşteriye tavsiyelerde bulunması.

4.6.3. İkinci Görüşler
Denetçiden; hâlihazırda müşterisi olmayan bir şirket tarafından ikinci görüş
vermesinin talep edildiği durumlar, temel etik ilkelerine uyumu engelleyen tehditler
oluşturabilir. Örneğin, ikinci görüşün, mevcut denetçiye sağlanmış olan veri setine
dayanmaması veya yetersiz kanıta dayanması durumunda, mesleki yeterlik ve özen ilkesine
yönelik bir tehdit oluşabilir.
Bu tehditlerin önlenmesi için KGK tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim
Yönetmeliği’nin 24. maddesi ile hüküm koyulmuştur. İlgili maddeye göre denetim kuruluşu
ve denetçiler, başka bir denetim kuruluşu ve denetçi ile denetim hizmeti ilişkisi devam eden
bir denetlenen işletmenin aynı döneme ilişkin denetim hizmet talebini kabul edemezler.

4.6.4. Ücretler ve Sağlanan Diğer Menfaatler
Denetçi, başka denetçiden daha düşük ücret teklif edebilir ki bu durum etik ilkelere
aykırı değildir. Bununla birlikte, teklif verilen ücret düzeyinden dolayı temel etik ilkelere
uyumu engelleyen tehditler oluşabilir. Örneğin, teklif verilen ücretin düşüklüğü nedeniyle söz
konusu işi, denetim standartlarına uygun olarak yürütmenin zor olabileceği durumlarda,
mesleki yeterlik ve özen ilkesine yönelik kişisel çıkar tehdidi ortaya çıkar
Denetçinin denetim hizmeti sundukları işletmelere komisyon karşılığında herhangi bir
ürünü veya hizmeti önermeleri, denetlenen işletmenin sunduğu herhangi bir ürünü veya
hizmeti komisyon karşılığında başkalarına önermeleri etik kurallarına aykırıdır. Örneğin,
denetçi, müşteri için gereken özel bir hizmeti vermiyor ise, devamlı bir müşterisini bir başka
denetçi veya uzmana yönlendirmek için ücret alabilir. Denetçi, mal veya hizmetlerin bir
müşteriye satılmasıyla ilgili olarak üçüncü taraflardan (örneğin, bir yazılım satıcısından)
komisyon alabilir. Bu şekilde bir yönlendirme ücretinin veya komisyonunun kabul edilmesi,
tarafsızlığa ve mesleki yeterlik ve özen ilkesine yönelik kişisel çıkar tehdidi oluşturur.
Denetçinin, bir müşteri elde etmek için yönlendirme ücreti ödemesi etik ilkelerine
aykırıdır. Örneğin, bir başka denetçinin müşterisi olmaya devam eden, ancak o denetçinin
sağlamadığı uzmanlık hizmetine ihtiyaç duyan müşteriyi kazanmak için böyle bir ücret
ödeyebilir. Söz konusu yönlendirme ücretinin ödenmesi de tarafsızlığa ve mesleki yeterlik ve
özen ilkesine yönelik kişisel çıkar tehdidi oluşturur.

4.6.5. Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması
Denetçinin reklam veya diğer pazarlama yöntemleriyle yeni işleri ısrarcı bir üslupla
talep etmesi etik ilkelerine aykırıdır ve kişisel çıkar tehdidi ortaya çıkar. Denetçi mesleki
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hizmetlerini pazarlarken mesleğin itibarına gölge düşüremez. Denetçi; doğru ve dürüst
davranmalı ve aşağıdakilere uymalıdır:
a) Denetçi sunabileceği hizmetler, taşıdığı nitelikler ve edindiği deneyim konusunda
aşırıya kaçan iddialarda bulunmaz
b) Başkalarının işleriyle ilgili kötüleyici referanslar vermez ve asılsız karşılaştırmalar
yapmaz.
Denetçinin reklam yapması ile ilgili düzenleme KGK tarafından yayınlanan Bağımsız
Denetim Yönetmeliği’nin 23. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre:
1) Denetim kuruluşları ve denetçiler doğrudan veya dolaylı olarak reklam yapamazlar,
reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Ticaret unvanlarında, tabela veya basılı
kâğıtlarında mesleki ve akademik unvanları dışında başka unvan veya sıfat kullanamazlar.
2) Ancak; denetim kuruluşları ve denetçiler, kurumsal tanıtıcı bilgiler içeren broşürler
hazırlayıp dağıtabilirler, kendileri veya denetlenen işletmeler için eleman aramaya yönelik
ilanlar verebilirler, mesleki konularda bilimsel nitelikte yayın yapabilirler ya da mesleki
konularda seminer, konferans gibi toplantılar düzenleyebilirler veya eğitim verebilirler.
3) Denetçilerin yukarıdaki paragrafta belirtilen faaliyetleri yürütürken;
a) İşin sonucu ile ilgili vaat ve taahhütlerde bulunulmaması,
b) İşin gerektirdiği ciddiyette ve ölçüde kalınması,
c) Abartılmış hissi, sağlıklı bir karar alınması için duyurulması zorunlu olan bilgilerin
gizlenmesi gibi gerçeğe uymayan ve kamuoyunu aldatıcı ve yanıltıcı, deneyim noksanlıklarını
istismar edici söz, görüntü ve bilgi unsurlarına yer verilmemesi veya bu izlenimin
yaratılmaması,
ç) Yapılabilecek işve hizmetler konusunda somut temeli olmayan bekleyişler
yaratılmaması,
d) Denetim kuruluşunun veya denetçinin diğer denetim kuruluşu veya denetçiyle
karşılaştırılmaması gereklidir.

4.6.6. Hediyeler ve Ağırlama
Bir müşteri tarafından; denetçiye, aile yakınlarından birine veya çekirdek ailesinin bir
üyesine hediye ve ağırlanma teklifi sunulabilir. Denetçinin bu teklifi kabul etmesinin etik
kurallara aykırı olup olmaması teklifin niteliğine, değerine ve amacına bağlıdır. Şirketlerin
eşantiyon ajandaları, kalemleri gibi cüzi ve önemsiz kabul edilebilecek bir hediye ve ağırlanma
teklifi sunması durumunda, denetçinin bunu kabul etmesi etik kurallarına aykırı değildir. Ancak
önemli ve değerli kabul edilebilecek hediye ve ağırlama teklifini denetçinin kabul etmesi etik
kurallarına aykırıdır.
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Teklif, temel ilkelere uyumu engelleyen tehditler oluşturabilir. Örneğin, herhangi bir
müşteriden bir hediye alınması durumunda tarafsızlığa yönelik bir kişisel çıkar veya yakınlık
tehdidi oluşabilirken bu tekliflerin kamuya açıklanma ihtimali nedeniyle tarafsızlığa yönelik bir
yıldırma tehdidi de oluşabilir.

4.6.7. Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları
Denetçi, yasal olarak izin verilmedikçe müşterinin parasını veya diğer varlıklarını
emanet olarak tutamaz. Müşteri varlıklarının elde tutulması, temel ilkelere uyumu engelleyen
bir tehdit oluşturur; örneğin müşteri varlıklarının elde tutulmasından ötürü mesleğe uygun
davranış ilkesine yönelik bir kişisel çıkar tehdidi oluşur ve tarafsızlık ilkesine yönelik bir
kişisel çıkar tehdidi de oluşabilir. Dolayısıyla, başkalarına ait paranın (veya diğer varlıkların)
zimmetine verildiği bir denetçi;
a) Bu varlıkları, kişisel varlıklarından veya denetim şirketine ait varlıklardan ayrı
tutar,
b) Bu varlıkları yalnızca belirlenen amaca uygun olarak kullanır,
c) Bu varlıkların ve elde edilen gelir, temettü veya kazançların hesaplarını, muhasebe
için yetkilendirilmiş kişilere sunmaya her zaman hazır hâlde bulunur ve
ç) Bu varlıkların elde tutulması ve bunlara ilişkin hesap verilmesi ile ilgili tüm
mevzuata uyum sağlar.

4.6.8. Objektif Olma
Objektif olma (tarafsızlık) ilkesi, bağımsız denetçinin denetim faaliyetini
gerçekleştirirken ve denetim görüşüne ulaşırken objektif ve tarafsız olmasını zorunlu kılar.
Örneğin, bir aile ilişkisi ya da yakın bir kişisel veya iş ilişkisinden dolayı tarafsızlık ilkesine
yönelik olarak yakınlık tehdidi oluşabilir. Denetçi her tür tehdidin önemini değerlendirir ve
gerektiğinde bunları ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek için önlem
alır. Alınacak önlemlere ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır:


Denetim ekibinden ayrılmak.



Tehdide sebep olan finansal veya ticari ilişkinin sonlandırılması.


edilmesi.


Konunun denetim şirketi bünyesinde bulunan daha üst yönetimdekilerle müzakere

Müşterinin üst yönetiminden sorumlu olanlarıyla konunun müzakere edilmesi.

Önlemlerin tehditleri ortadan kaldıramaması veya kabul edilebilir bir düzeye
indirememesi durumunda denetçi, ilgili işi reddeder veya sonlandırır.
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4.6.9. Bağımsızlık
Denetim işlerinde, denetim ekibi üyelerinin ve denetim şirketlerinin denetlenen
işletmeden bağımsız olması kamu yararını ilgilendirir. Dolayısıyla denetçinin ve denetim
şirketinin denetlenen işletmeden bağımsız olması, etik kurallar tarafından zorunlu kılınmıştır.
Denetçiler; bağımsızlığa yönelik tehditleri belirlemeli, belirlenen tehditlerin önemini
değerlendirmeli ve gerektiğinde tehditleri ortadan kaldıracak veya kabul edilebilir bir düzeye
indirecek önlemler almalıdır. Denetçi, tehditleri ortadan kaldıracak veya kabul edilebilir bir
düzeye indirecek uygun önlemlerin alınamaması durumunda denetim sözleşmesini
sonlandırır.
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Uygulamalar
KGK tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 22. maddesinde
denetçinin bağımsızlığını bozan durumlar açıklanmıştır. Bağımsızlığı zedeleyen veya ortadan
kaldıran bazı durumlar şunlardır:
a) Denetçiler ile denetim kuruluşunun ortakları, kilit yöneticileri, denetçileri ve
bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ile 3’üncü dereceye kadar (3’üncü derece dâhil) kan ve
kayın hısımları veya denetim kuruluşları tarafından denetlenen işletme veya denetlenen
işletme ile ilgili olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık, kilit yönetici
sıfatıyla iş, olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girilmiş olması,
b) Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin, geçerli bir nedene dayanmaksızın,
denetlenen işletme tarafından ödenmemesi,
c) Denetim ücretinin denetim sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmış olması, denetimin
kalitesine dair belirsizlikler oluşturması, denetim kuruluşu tarafından denetlenen işletmeye
sunulan denetim dışı diğer hizmetler dikkate alınarak belirlenmesi,
d) Denetim kuruluşu ve denetçiler, denetlenen işletmeye, 3568 sayılı Kanun
çerçevesinde tasdik, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya başka bir
hizmet veremez, bunu denetim ağında yer alan kuruluşlar, ilişkili denetim kuruluşu ve diğer
işletmeleri aracılığıyla yapamaz. Denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları, denetçileri ve
kilit yöneticileri tarafından verilen hizmetler de bu kapsamda değerlendirilir.
Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 400. maddesinde de denetçi olamayacaklar
belirtilmektedir. Türk Ticaret Kanununun 400. maddesi aşağıdadır:
Madde 400 – Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mali müşavir, serbest
muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların
ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi
veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki önceki cümlede sayılanlardan biri;
a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,
b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından
önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,
c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya
bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya
sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin
yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü
derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,
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d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde
yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde
yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,
e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının
düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,
f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının
çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre
denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni
temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak
bizzat kendisi ise,
g) (a) ila (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin
nezdinde çalışıyorsa,
h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin mesleki faaliyetinden kaynaklanan gelirinin
tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay
ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde
etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa, denetçi olamaz.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız
denetçilerin uyması gereken ekil kuralları “Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar” başlığı ile
yayınlamıştır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
yayınlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’a göre denetçiler aşağıdaki temel ilkelere
uymak zorundadır.
Dürüstlük: Denetçi, bütün mesleki ilişkilerde ve iş ilişkilerinde açık sözlü ve dürüst
olmalıdır.
Objektif Olma (Tarafsızlık): Denetçi, önyargıların, çıkar çatışmalarının veya
başkalarının nüfuzlarının kötüye kullanılmasının, mesleki veya işle ilgili muhakeme ve
kararları etkilemesine izin vermemelidir.
Mesleki Yeterlilik ve Özen: Denetçi, denetlenen işletmenin teknik, yasal ve
uygulama alanlarındaki güncel gelişmelere dayalı yeterli denetim hizmeti alabilmesini
sağlamak için mesleki bilgi ve beceriyi gereken seviyede tutmak ve uygulamadaki teknik ve
mesleki standartlara uygun bir şekilde özenle hareket etmelidir.
Sır Saklama (Gizlilik): Denetçi, mesleki ilişkiler ve iş ilişkileri sonucunda elde edilen
bilgilerin gizliliğine riayet etmek; söz konusu bilgilerin açıklanmasına ilişkin yasal veya
mesleki bir hak veya görevin bulunması durumu saklı kalmak kaydıyla, uygun ve belirli bir
yetki olmaksızın bu tür bilgileri üçüncü taraflara açıklamamalı ve kendisinin veya üçüncü
tarafların çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır.
Mesleğe Uygun Davranış: Denetçi etik kurallara uymalı ve denetim mesleğinin
itibarını zedeleyici fiil ve davranışlardan kaçınmalıdır.
Denetçinin temel ilkelere uyumu engelleyen tehditler aşağıdadır:
- Kişisel çıkar tehdidi
- Kendi kendini denetleme tehdidi
- Taraf tutma tehdidi
- Yakınlık tehdidi
- Yıldırma tehdidi
Yukarıdaki tehditlerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için bazı önlemlerin
alınması gerekmektedir. Bu önlemler, denetim şirketi tarafından oluşturulan kurallar
olabileceği gibi mevzuat ile yürürlüğe koyulmuş kanun veya düzenlemeler olabilir.
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Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
yayınlanan “Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar” tebliğinde temel etik ilkelerin dışında
aşağıdaki etik ilkeler de yer almaktadır.


Denetçinin görevlendirilmesi



Çıkar çatışmaları



İkinci görüşler



Ücretler ve sağlanan diğer menfaatler



Mesleki hizmetlerin pazarlanması



Hediyeler ve ağırlanma



Emanet olarak tutulan müşteri varlıkları



Objektif olma



Bağımsızlık
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi etik ilkeler içerisinde yer almaz?
a) Çok çalışma
b) Sır saklama
c) Mesleki yeterlilik ve özen
d) Mesleğe uygun davranış
e) Dürüstlük
2) Aşağıdakilerden hangisi etikle ilgili temel ilkelerden objektif olma ilkesini
açıklamaktadır?
a) Denetçi, mesleki ilişkiler ve iş ilişkileri sonucunda elde edilen bilgileri üçüncü
taraflara açıklamamalı ve kendisinin veya üçüncü tarafların çıkarları doğrultusunda
kullanmamalıdır.
b) Denetçi, bütün mesleki ilişkilerde ve iş ilişkilerinde açık sözlü ve dürüst olmalıdır.
c) Denetçi, önyargıların, çıkar çatışmalarının veya başkalarının nüfuzlarının kötüye
kullanılmasının, mesleki veya işle ilgili muhakeme ve kararları etkilemesine izin
vermemelidir.
d) Denetçi, denetlenen işletmenin teknik, yasal ve uygulama alanlarındaki güncel
gelişmelere dayalı yeterli denetim hizmeti alabilmesini sağlamak için mesleki bilgi ve
beceriyi gereken seviyede tutmalı ve uygulamadaki teknik ve mesleki standartlara uygun bir
şekilde özenle hareket etmelidir.
e) Denetçi etik kurallara uymalı ve denetim mesleğinin itibarını zedeleyici fiil ve
davranışlardan kaçınmalıdır.
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3) Aşağıdakilerden hangisi etikle ilgili temel ilkelerden mesleki yeterlilik ve özen
ilkesini açıklamaktadır?
a) Denetçi etik kurallara uymalı ve denetim mesleğinin itibarını zedeleyici fiil ve
davranışlardan kaçınmalıdır.
b) Denetçi, denetlenen işletmenin teknik, yasal ve uygulama alanlarındaki güncel
gelişmelere dayalı yeterli denetim hizmeti alabilmesini sağlamak için mesleki bilgi ve
beceriyi gereken seviyede tutmalı ve uygulamadaki teknik ve mesleki standartlara uygun bir
şekilde özenle hareket etmelidir.
c) Denetçi, önyargıların, çıkar çatışmalarının veya başkalarının nüfuzlarının kötüye
kullanılmasının, mesleki veya işle ilgili muhakeme ve kararları etkilemesine izin
vermemelidir.
d) Denetçi, bütün mesleki ilişkilerde ve iş ilişkilerinde açık sözlü ve dürüst olmalıdır.
e) Denetçi, mesleki ilişkiler ve iş ilişkileri sonucunda elde edilen bilgileri üçüncü
taraflara açıklamalı ve kendisinin veya üçüncü tarafların çıkarları doğrultusunda
kullanmamalıdır.
4) Aşağıdakilerden hangisi etik ile ilgili temel ilkelerden değildir?
a) Dürüstlük
b) Objektif olma
c) Düzenli olma
d) Sır saklama
e) Mesleki yeterlilik ve özen
5) Aşağıdakilerden hangisi kavramsal çerçeve yaklaşımının aşamalarındandır?
a) Kanıt toplamak
b) Temel ilkelere uyumu engelleyen tehditleri belirlemek
c) Rapor yazmak
d) İç kontrol sistemini incelemek
e) Ceza vermek
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6) Aşağıdakilerden hangisi temel ilkelere uyumu tehdit eden unsurlardan değildir?
a) Yıldırma tehdidi
b) Sempati duyma tehdidi
c) Taraf tutma tehdidi
d) Kişisel çıkar tehdidi
e) Yakınlık tehdidi
7) Aşağıdakilerden hangisi temel ilkelere uyumu tehdit eden unsurlardan değildir?
a) Rol çatışması tehdidi.
b) Kendi kendini denetleme tehdidi
c) Taraf tutma tehdidi
d) Kişisel çıkar tehdidi
e) Yıldırma tehdidi
8) Aşağıdakilerden hangisi taraf tutma tehdidinin açıklamasıdır?
a) Taraf tutma tehdidi, finansal veya diğer bir tür çıkarın denetçinin yargısını veya
davranışını uygunsuz şekilde etkilemesi tehdididir.
b) Taraf tutma tehdidi denetçinin daha önceden kendisi tarafından gerçekleştirilmiş
bir hizmetin sonuçlarını, cari dönemde verdiği hizmetin parçası olan bir yargıya varırken
dayanak olarak kullanması durumunda, söz konusu sonuçları uygun şekilde
değerlendirememesi tehdididir.
c) Taraf tutma tehdidi, denetçinin bir müşteri veya işveren ile uzun süreli veya yakın
ilişki içerisinde bulunmasından dolayı, bu kişilerin çıkarlarıyla çok fazla ilgilenmesi veya
işlerini makul olmayacak düzeyde kabul etmesi tehdididir
d) Taraf tutma tehdidi, denetçinin bir müşterinin veya işverenin pozisyonunu, kendi
tarafsızlığını tehlikeye düşürecek şekilde savunması tehdididir.
e) Taraf tutma tehdidi, denetçinin mevcut veya hissettiği baskılardan dolayı tarafsız
olarak hareket edebilmesinin engellenmesi tehdididir.
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9) Aşağıdakilerden hangisi yıldırma tehdidinin açıklamasıdır?
a) Yıldırma tehdidi, finansal veya diğer bir tür çıkarın, denetçinin yargısını veya
davranışını uygunsuz şekilde etkilemesi tehdididir
b) Yıldırma tehdidi, denetçinin daha önceden kendisi tarafından gerçekleştirilmiş bir
hizmetin sonuçlarını, cari dönemde verdiği hizmetin parçası olan bir yargıya varırken dayanak
olarak kullanması durumunda, söz konusu sonuçları uygun şekilde değerlendirememesi
tehdididir.
c) Yıldırma tehdidi, denetçinin bir müşteri veya işveren ile uzun süreli veya yakın
ilişki içerisinde bulunmasından dolayı, bu kişilerin çıkarlarıyla çok fazla ilgilenmesi veya
işlerini makul olmayacak düzeyde kabul etmesi tehdididir
d) Yıldırma tehdidi, denetçinin bir müşterinin veya işverenin pozisyonunu, kendi
tarafsızlığını tehlikeye düşürecek şekilde savunması tehdididir
e) Yıldırma tehdidi, denetçinin mevcut veya hissettiği baskılardan dolayı tarafsız
olarak hareket edebilmesinin engellenmesi tehdididir.
10) Aşağıdakilerden
önlemlerden değildir?

hangisi

çalışma

ortamında

denetim

şirketi

genelindeki

a) İşlerin kalitesine yönelik gözden geçirme ve izlemeler için oluşturulan politika ve
prosedürler
b) Denetim şirketinin bağımsız olduğunu belirten televizyon reklamı yapması
c) Denetim şirketinin, güvence ekibinin kamu yararına hareket edeceği yönünde
beklenti oluşturan liderlik yapısı
d) Tek bir müşteriden elde edilen gelire bağımlılığın izlenmesine ve gerektiğinde
yönetilmesine ilişkin politika ve prosedürler
e) Denetim şirketinin kalite kontrol sisteminin yeterli şekilde işleyip işlemediğini
gözetmekten sorumlu kıdemli bir yöneticinin atanması

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) b, 4) c, 5) b, 6) b, 7) a, 8) d, 9) e, 10) b
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5. BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ VE MÜŞTERİ SEÇİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Bağımsız Denetim Süreci
5.2. Müşteri Seçimi ve Denetim Teklifinin kabul Edilmesi
5.2.1.
Kalite Kontrol Politika ve Prosedürleri ile Müşteri İşletmeyi
Değerlendirme
5.2.2.

Önceki Denetçi ile Görüşme

5.2.3.

İşletme Yönetimi ile Görüşülmesi

5.2.4. Denetim Sözleşmesinin Hazırlanması
5.3. Mevcut Müşteri ile Devam Edip Etmeme Kararının Verilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim süreci içerisinde yer almaz?
a) Müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul edilmesi
b) Denetimin planlanması
c) Denetim çalışmasının yürütülmesi
d) Denetimin tamamlanması ve denetim sonuçlarının raporlanması
e) Denetim çalışma kâğıtlarının internet sitesinde yayınlanması.
2) Aşağıdakilerden hangisi müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul edilmesi
aşamasında yer alan unsurlardan biridir?
a) Denetim programının hazırlanması
b) Önceki denetçi ile görüşme
c) Denetim görüşünün oluşturulması
d) Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen olayların incelenmesi
e) Önemlilik seviyesinin belirlenmesi
3) Aşağıdakilerden hangisi denetim sözleşmesinde yer alması gereken unsurlardan
değildir?
a) Denetimin amacı
b) Denetimin kapsamı
c) Raporun şekil ve içeriği
d) Yönetimin sorumlulukları
e) Çalışma kâğıtlarının sayısı
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Bağımsız Denetim Süreci

Bağımsız denetim sürecinin Okuyarak
kavranması

elde
veya

Müşteri Seçimi ve Denetim Müşteri seçimi ve denetim Okuyarak
Teklifinin Kabul Edilmesi
teklifinin
kabul
edilme
sürecinin anlaşılması

107

Anahtar Kavramlar
 Denetim Sözleşmesi: Denetim sözleşmesi, yürütülecek denetimin koşullarını,
kapsamını, konulan sınırlamaları, tamamlanacağı tarihi ve gerekli olan diğer hususları içeren
sözleşmedir.
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Giriş
Denetimin tanımında da belirtildiği gibi denetim, birbirini izleyen çeşitli safhalardan
meydana gelen bir süreçtir. Bu bölümde denetim sürecinin aşamaları açıklanacaktır.
Denetim süreci dört temel safhadan meydana gelmektedir:


Müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul edilmesi



Denetimin planlanması



Denetim çalışmasının yürütülmesi



Denetim sonuçlarının raporlanması

Denetim sürecinin ilk aşaması müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul edilmesidir.
Bu bölümde müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul edilmesi; kalite kontrol politika ve
prosedürleri ile müşteri işletmeyi değerlendirme, önceki denetçi ile görüşme, işletme yönetimi
ile görüşme, denetim sözleşmesinin hazırlanması başlıkları altında ayrıntıları ile
açıklanacaktır.
Hâlihazırda çalışılmakta olan bir müşteri işletme ile bağımsız denetim çalışmasına
devam edip etmeme kararını verme süreci de yeni müşteriyi kabul etme süreci ile aynıdır. Bu
konu mevcut müşteri ile devam edip etmeme kararının verilmesi başlığında açıklanmıştır.
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5.1. Bağımsız Denetim Süreci
Denetimin tanımında da belirtildiği gibi denetim, birbirini izleyen çeşitli safhalardan
meydana gelen bir süreçtir. Denetim süreci dört temel safhadan meydana gelmektedir:


Müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul edilmesi



Denetimin Planlanması



Denetim Çalışmasının yürütülmesi



Denetim Sonuçlarının Raporlanması
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BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ
Müşteri Seçimi ve
Denetim Teklifinin Kabul
Edilmesi

Müşteri kabul politika ve prosedürlerine uygun olarak
işletme hakkında bilgi toplanması
Önceki denetçi ile görüşülmesi
Denetim sözleşmesinin Hazırlanması

İşletme hakkında bilgi toplanması
Denetimin Planlanması

Önemlilik ve risk değerlemesi yapılması
Denetim plan ve programının hazırlanması

İç Kontrol Sisteminin incelenmesi ve değerlendirmesinin
yapılması
Denetim çalışmasının
yürütülmesi

Denetim Programında gerekli değişikliklerin yapılması
Hesap Bakiyelerinin denetiminin yapılması
Toplanan kanıtların değerlendirilmesi

Denetimin Tamamlanması ve
Denetim Sonuçlarının
Raporlanması

Bilanço tarihinden
incelenmesi

sonra

gerçekleşen

olayların

Denetim görüşünün oluşturulması
Denetim raporunun yazılması

Müşterinin seçilmesi ve denetim teklifinin kabul edilmesi: Kalite Kontrol
Standartları, bağımsız denetim firmasında yeni müşteriyi kabul etme veya mevcut müşteri ile
çalışmaya devam etme kararının verilmesi ile ilgili yazılı politika ve prosedürler olmasını
zorunlu kılmaktadır. Denetim teklifi kabul edilmeden önce denetim firmasında oluşturulmuş
olan politika ve prosedürlere uygun olarak işletme hakkında bilgi toplanmalıdır. Bu bilgilerin
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birçoğu işletme yönetimi, önceki bağımsız denetçi veya işletme ile ilgili üçüncü taraflar
(önemli müşteriler, sektördeki diğer firmalar vb.) ile yapılan görüşmelerden elde edilebileceği
gibi, geçmiş yılların finansal tabloları, sektör raporları, faaliyet raporları, basın arşivi veya
çeşitli veri tabanlarından da elde edilebilir.
Denetim teklifi yeni bir müşteriden gelmişse işletmenin önceki denetçisi ile
görüşülmelidir. Önceki denetçiye özellikle işletmenin neden denetçi değişikliğine gittiğine
dair soru sorularak bilgi toplanmalıdır.
Denetçi, yeni müşteriden gelen denetim isteğini kabul etmeden önce veya eski
müşterisinin denetimine devam etmeyi kabul etmeden önce, müşteri ile ilgili riskleri
değerlendirmelidir. Örneğin bağımsız denetim firması müşterinin iflas etme riskini göz önüne
almalıdır. Çünkü müşteri işletme iflas ettiğinde zarara uğrayanlar denetçiye karşı tazminat
davası açma yoluna gidebilmektedirler. Bağımsız denetim firması gerekli bilgileri toplayıp
müşteri işletmenin risklerini değerlendirdikten sonra müşteriyi kabul edip etmeme kararını
verir. Denetim firması müşteriyi kabul etmeye karar verirse, denetim firması tarafından
denetimin koşul ve şartlarını belirten denetim sözleşmesi hazırlanır ve işletmeye gönderir.
İşletmenin sözleşmeyi imzalayarak denetim firmasına geri göndermesi ile denetim resmî
olarak kabul edilmiş sayılır.
Denetimin Planlanması: Denetimin planlanması safhasında öncelikle işletme
hakkında daha detaylı bilgi elde edilmelidir. Müşteri işletmenin imalat süreci, muhasebe
politikaları, yasal yükümlülükleri gibi konularda detaylı bilgi edinmek denetim çalışmalarının
kapsamının planlanması açısından önemlidir. Ayrıca müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin
ön değerlemesi yapılmalı ve bunun yapılacak olan denetim çalışmalarına etkileri
değerlendirilmelidir. Genel olarak zayıf iç kontrol sistemine sahip olan işletmelerde yapılacak
olan denetim çalışmasının kapsamı, etkin iç kontrol sistemine sahip işletmelerde yapılacak
olan denetim çalışmasına göre daha kapsamlı olacaktır. Denetimin planlanması aşamasında,
işletmenin kontrol riskinin değerlemesi yapılır, önemlilik seviyesi belirlenir, denetim risk
modeli kullanılarak toplanacak kanıt miktarı konusunda yargıya varılır, denetim planı ve
programının yazılması işlemleri yürütülür.
Denetim çalışmasının yürütülmesi safhası; denetim çalışmasının yapıldığı, denetim
kanıtlarının toplandığı safhadır. Bu safha denetlenen işletmenin iç kontrol sisteminin
incelenmesi ve değerlendirilmesi ile başlar. Denetçinin iç kontrol sistemi ile ilgili bulguları
beklenenden farklı ise denetim programında düzeltme ve değişiklikler yapılır. İç kontrol
sistemi incelendikten ve koşullara göre denetim programında değişiklikler yapıldıktan sonra,
finansal tablo kalemlerinin bakiyesinin doğru olup olmadığının araştırılması için maddi
doğruluk testleri yapılır. Denetçi, kontrol testleri ve maddi doğruluk testleri tamamlandığında
işletmenin hazırladığı finansal tabloların güvenilir olup olmadığı konusunda bir görüş
oluşturmak içi yeterli sayıda kanıt toplamış demektir.
Denetimin tamamlanması ve sonuçlarının raporlanması safhasında; bilanço
tarihinden sonra fakat finansal tabloların yayınlanmasından önce denetlenen işletmede
meydana gelen önemli olayların gözden geçirilmesi, denetim personelinin hazırladığı çalışma
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kâğıtlarının gözden geçirilmesi ve denetim sonuçlarının değerlenmesi ile denetim raporunun
düzenlemesi yer alır.
Denetimin tamamlanması safhasında ayrıca analitik inceleme yapılarak finansal
tabloların bir kez daha kontrolü yapılır. Bu analitik incelemenin amacı; o zamana kadar
yapılan çalışmaların yeterli olup olmadığı, ek çalışmaların gerekip gerekmediği konusunda
son bir çalışma yapmaktır. Örneğin, Gelir Tablosu oran analizine tabi tutulur ve gelir
tablosunun brüt satış kârlılıklarının önceki dönemlerle, diğer işletmelerle veya yıl içinde tespit
edilen bulgularla uyumlu olup olmadığı araştırılır. Eğer önemli sapmalar var ise Gelir Tablosu
kalemleri üzerinde yeniden bir çalışma yapılması, sapmaların sebeplerinin ortaya çıkartılması
gerekmektedir. Çünkü bu sapmalar çoğu kez yıl içinde tespit edilemeyen bazı hata ve hilelerin
yılsonu finansal tablolarına yansıması şeklinde olabilir. Böylece tekrar denetlenecek alanlar
bulunur ve gerekli çalışmalar tamamlanır.
Denetimin tamamlanması aşamasında işletme yönetiminden “yönetimin teyit
mektubu” alınır. Bu mektupta Yönetim Kurulu mali tabloların düzenlenme sorumluluğunun
kendine ait olduğunu, bilançoda raporlanmayan hiçbir varlık veya borç unsuru olmadığını,
gelir tablosunda yer alan gelir ve giderlerin gerçekten meydana gelmiş işlemlere ilişkin
olduğunu ve gizlenen hiçbir şeyin olmadığını teyit eder. Yönetim Kurulu ayrıca bilanço
gününden sonra ortaya çıkan ve bilançoda değişiklik gerektiren olaylar ile ilgili de teyit
mektubu verir.
Denetçi, denetimin tamamlanması aşamasında bilanço gününden sonra ortaya çıkan ve
bilançoda değişiklik gerektiren olaylar ile bilançoda değişiklik gerektirmeyen olaylar olup
olmadığını da araştırır.
Denetim şirketinin görevi denetim raporunu verdikten sonra sona ermemektedir.
Verilen denetim raporunun denetlenen işletmenin genel kurulunda görüşülmesi aşamasında,
denetim firmasının sorumlu ortak başdenetçisi veya denetim ekibinde yer alan bir denetçisi,
muhtemel sorulara cevap vermek üzere genel kurula katılır. Eğer genel kurulda bilgi istenirse
hazır bulunan denetçi açıklamalarda bulunur.
Denetim şirketinin görevi bununla da bitmemektedir. SPK Bağımsız Dış Denetim
Hakkındaki Tebliğ’in (Seri X, No 16) 42. maddesine göre kabul veya ibra edilen finansal
tabloların 6 gün içinde SPK’ye gönderilmesi ve bir ay içinde yayınlanması gerekmektedir.
Denetim şirketi bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini de takip etmek zorundadır.
Denetimi tamamlamak için yapılması gereken işler:
 İşletmenin geleceği ile ilgili (özellikle gelecek bir yılda) önemli bir belirsizliğin
olup olmadığı araştırılır.
 Bilanço tarihinden sonra meydana gelmiş, ancak denetimi yapılan finansal
tablolarda yer almayan işletmeyi etkileyebilecek (olumlu veya olumsuz yönde) önemli olay
olup olmadığı araştırılır.
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İşletme yönetiminden finansal tabloların doğruluğu konusunda beyan mektubu

alınır.
 Denetim çalışmalarının gözden geçirilmesi, analitik inceleme yapılması ve
kanıtlarının son defa değerlendirilerek denetim görüşü oluşturulur.


Denetim raporu hazırlanır.

5.2. Müşteri Seçimi ve Denetim Teklifinin Kabul Edilmesi
Bağımsız denetçinin seçimi genel kurul kararına bağlanmıştır. Ancak daha önce
yönetim kurulu veya denetim komitesi gerekli araştırmaları yapıp uygun bulduğu denetim
şirketlerinden teklif istemelidir. Daha sonra genel kurul gündemi hazırlanırken gündeme
“Bağımsız Denetimle Görevlendirilecek Denetim Şirketinin Seçimi” isimli bir gündem
maddesi eklenmelidir. Genel kurulda bağımsız denetim firmalarından gelen teklifler
değerlendirilip hangi bağımsız denetim firması ile çalışılacağı karara bağlanır. Nihai olarak
denetim şirketinin seçimi genel kurulun görevidir. Genel kurul bu görevi yönetim kuruluna
devredemez.
Denetim talebinde bulunan işletmeler denetim firmasını seçerken genellikle denetim
firmasının tanınmışlığı, yaptığı hizmetlerin kalitesi ve geçmişteki itibarını göz önünde
bulundurup değerlendirirler.
Denetim firmaları kendilerine her başvuran müşteriyi kabul etmek zorunda değildir.
Denetim talebi için bağımsız denetim firmasına başvuran her işletme, denetim firması için
belli bir risk taşımaktadır. Örneğin, müşteri işletmede yaşanan büyük bir yolsuzluk olayı,
müşteri işletmenin itibarını zedeleyeceği gibi bağımsız denetim firmasının da itibarını
zedeleyecektir. Benzer şekilde müşteri işletmenin ileride batma tehlikesi içerisinde olması,
işletmenin hisse senedine sahip olan yatırımcıların bağımsız denetim firmasına maddi manevi
dava açma ihtimalini artırmaktadır. Bağımsız denetim firması aleyhine açılan davayı kazansa
dahi, itibarının zedelenme riski vardır. Başka bir örnek olarak müşteri işletme yöneticisi ile
denetim firması arasında önemli anlaşmazlıklar olması nedeni ile dava açılması verilebilir. Bu
örneklerin sayısı artırılabilir ama kısaca şunu söylemek gerekir ki bağımsız denetim firmaları
bir müşterinin denetimini kabul ettiklerinde, müşteri işletmenin denetimini yapmaktan dolayı
ortaya çıkan bazı riskleri de üzerine almış olmaktadır. Denetçiler, ileride zarar görmemek için
bu risk unsurunu en aza indirgemek zorundadırlar. Bu nedenle önemli risk unsurları taşıyan
işletmelerin denetim istekleri reddedilir.
Kalite kontrol standardı, müşterinin kabul edilmesinden önce müşteri işletme hakkında
ön araştırma yapılmasını şart koşmaktadır. Denetim işletmeleri yeni müşteri kabulü ve hâlen
çalışmakta oldukları müşterilerle işe devam etme konularında belli politikalar oluştururlar ve
buna göre ön inceleme yaparlar. Yapılan ön inceleme sırasında elde edilen bilgiler sonucunda,
denetim firması yeni müşteri ile çalışmanın denetim firmasına yükleyebileceği riski
değerlendirir. Yeni müşterinin, diğer bir ifade ile yeni denetim sözleşmesinin denetim
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firmasına getireceği riskin kabul edilebilir düzeyin üzerinde tahmin edilmesi hâlinde, denetim
işletmesi bu görevi kabul etmez.
Bağımsız denetim firması kendisine başvuran işletmeyi tanımak amacıyla genel olarak
aşağıdaki işlemleri yapar:


İşletmenin faaliyette bulunduğu sektördeki durumu ile ilgili bilgiler toplanır.



İşletmenin geçmişi incelenir.



İşletmenin çeşitli kurumlarla olan ilişkileri araştırılır.

 İşletmenin finansal tabloları genel olarak incelenerek, mali durumu ve faaliyet
sonuçları hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılır.


Tepe yöneticilerinin dürüst olup olmadıkları araştırılır.



Denetimin hangi amaçla istenildiği öğrenilir.

 İşletmenin denetim isteğinin kabulü ile denetim firmasının toplumda itibar
kaybedip kaybetmeyeceği konusunda bilgi sahibi olunmaya çalışılır.


Varsa önceki denetçi ile görüşme yapılır.

 İşletmenin uyguladığı muhasebe sistemi genel olarak incelenerek, denetim
çalışmalarını kolaylaştıracak özellikte olup olmadığına bakılır.
Yeni bir müşterinin kabulüne karar verirken denetçinin sözleşme riski açısından göz
önünde bulunduracağı hususlar şunlardır:
a) Finansal tablolarda önemli düzensizliklerin ve hataların bulunmasının olası
olduğu ve yapılacak denetim sonunda bu hataların ortaya çıkarılmamasının beklenmesi
b) Müşteri ile iş yapmanın denetim işletmesinin itibarına gölge düşürmesinin
beklenmesi
c) Finansal tablolarla ilgili bir anlaşmazlığa düşülmesi hâlinde müşteri işletme
sahiplerinin denetçi aleyhine mahkemeye başvurma eğiliminin hissedilmesi
d) Denetim raporunun hangi amaçla kullanılacağı (örneğin denetim raporunun kredi
alma görüşmelerinde kullanılması)
e) Müşterinin finansal durumu (karlılık durumu, likidite durumu vb.)
f) Müşterinin tepe yöneticilerinin dürüstlüğü, yasa dışı işler yapmaya eğilimli kişiler
olup olmadıkları.

115

5.2.1. Kalite Kontrol Politika ve Prosedürleri ile Müşteri İşletmeyi
Değerlendirme
Kalite Kontrol Standardı, bağımsız denetim firmalarının yeni müşteriyi kabul etme ve
mevcut müşteri ile çalışmaya devam etme kararı ile ilgili yazılı politika ve prosedürler
oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Denetim şirketleri denetim çalışmalarında Bağımsız
Denetim Standartları’na uyulmasını sağlamak için kendi kalite kontrol politika ve
prosedürlerini oluştururlar. Yeni bir müşterinin kabulüne ve mevcut müşterilerin denetiminin
devamına ilişkin politika ve prosedürler önemlidir çünkü bunlar denetçinin dürüst olmayan
bir müşterinin finansal tablolarını denetlemekten kaçınmak için alınacak ilk önlemlerdir. Bu
tür politika ve prosedürler denetim şirketinin, yeni bir müşteriyle denetim ilişkisi kurmadan
önce, mevcut bir müşteriye denetim hizmeti vermeye devam edip etmeme kararı verirken ve
mevcut bir müşteriden bağımsız denetim dışında başka bir güvence işini kabul edip etmemeyi
değerlendirirken kullanılır.
Kalite kontrol prosedürleri, denetimin yürütülmesi konusunda yetkin olmak, zaman ve
kaynaklar dâhil denetimi yürütmek için gerekli beceri ve kapasiteye sahip olmayı gerektirir.
Denetim şirketinin yeni veya mevcut bir müşteriden yeni bir denetim sözleşmesi kabul
edebilmesi için gerekli yeterlik, beceri, kapasite ve kaynaklara sahip olup olmadığının
değerlendirilmesi, söz konusu denetime özgü yükümlülüklerin ve mevcut şirket personelinin
niteliklerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu gözden geçirme,
 Denetim şirketi personelinin ilgili sektörlere veya denetim konularına ilişkin bilgi
sahibi olup olmadığı,
 Denetim şirketi personelinin ilgili düzenleme ve raporlama hükümlerine ilişkin
deneyimlerinin veya gerekli bilgi ve becerileri etkin biçimde edinebilme kabiliyetinin olup
olmadığı,
 Denetim şirketinin gerekli yeterlik, beceri ve kapasiteye sahip yeterli personelinin
bulunup bulunmadığı,
 Denetim şirketinin ihtiyaç hâlinde uzmanlardan faydalanma imkânının olup
olmadığı,
 Denetimin kalitesinin gözden geçirilmesi için gerekli kıstaslara ve liyakat
şartlarına sahip kişilerin bulunup bulunmadığı,
 Denetim şirketinin raporlama
tamamlayamayacağı hususlarını içerir.

süresi

içinde

denetimi

tamamlayıp

Müşterinin kabul edilmesi ile ilgili kalite kontrol prosedürleri, etik hükümlere
uyulmasını da gerektirmelidir. Bağımsız denetim sözleşmeleri, sadece etik hükümlere uygun
olduğu takdirde kabul edilir. Bağımsız denetçilerin uyması gereken etik kurallar, KGK
tarafından yayınlanmaktadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nda ve KGK tarafından yayınlanan
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Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde de denetçinin bağımsızlığı ile ilgili kurallar yer
almaktadır. Bağımsız denetim firmaları denetim müşterisini kabul etmeden önce, ilgili
düzenlemelerdeki etik ilkeler ile bağımsızlığa ilişkin kurallara uyum sağlanıp sağlanmadığını
değerlendirmelidir. Etik kurallara aykırılık veya bağımsızlığı bozan hâller söz konusu ise
bağımsız denetim firması denetim teklifini kabul etmemelidir.
Müşterinin kabul edilmesine ilişkin kalite kontrol prosedürleri, müşteri işletme
yönetiminin dürüst olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini de içermelidir. Aşağıdaki
hususlar müşterinin dürüstlüğüne ilişkin olarak dikkate alınması gereken hususlar arasındadır:
 Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöneticilerinin ve üst yönetiminden sorumlu
olanların kimlikleri ve ticari itibarları


İş uygulamaları da dâhil müşteri faaliyetlerinin niteliği

 Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöneticilerinin ve üst yönetiminden sorumlu
olanların muhasebe standartlarını yorumlama ve iç kontrol çevresi gibi hususlardaki
tutumlarına ilişkin olumsuz bilgiler
 Müşterinin, denetim ücretlerini olabilecek en düşük seviyede tutmaya yönelik
ısrarlı tutumu


Çalışma kapsamının uygun olmayan şekilde sınırlandırıldığına dair göstergeler

 Müşterinin kara para aklama veya suç teşkil eden diğer faaliyetlerde
bulunabileceğine ilişkin göstergeler
 Denetim şirketinin seçilmek istenmesinin ve önceki denetim şirketinin yeniden
seçilmemesinin nedenleri


İlişkili tarafların kimlik ve ticari itibarları

Bağımsız denetim firması müşteri işletme yönetiminin dürüstlüğü hakkında aşağıdaki
kaynaklardan bilgi edinebilir:


Önceki bağımsız denetçi ile yapılan görüşmeler

 Bankacılar, hukuk müşavirleri ve aynı sektörde faaliyet gösteren diğer işletmeler
gibi üçüncü taraflardan toplanan bilgiler
 Televizyon, gazete gibi basın organlarının arşivleri, internet ve benzeri veri
tabanlarında yapılacak araştırmalar

5.2.2. Önceki Denetçi ile Görüşme
Yeni bir müşterinin denetim tekliifi değerlendirilirken müşterinin önceki denetçisi ile
görüşülmelidir. Önceki denetçi ile görüşme isteğinin yeni denetçiden gelmesi gerekir.
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Denetçilerin sır saklama sorumluluğu olduğundan, önceki denetçinin yeni denetçiye
açıklamalarda bulunabilmesi için müşteri işletmeden onay alması gerekir.
Denetçi önceki denetçi ile görüşme yapması gerektiğini müşteri adayına bildirir ve
bunu yapmasına ilişkin yazılı izin alır. Müşteri adayı bu izni vermeyi kabul etmezse veya
önceki denetçinin cevap vermesine kısıtlamalar getirirse, denetçi denetim işini kabul edip
etmeme kararını tekrar düşünür.
Önceki denetçi ile yapılan görüşmeler sözlü veya yazılı şekilde yapılabilir. Yeni
denetçi önceki denetçiden özellikle aşağıdaki konularda bilgi ister:
a) Yöneticilerin dürüstlüğü
b) Muhasebe ilkelerinin, denetim yöntem ve işlemlerinin uygulanması sırasında
yönetim ile anlaşmazlığa düşülüp düşülmediği hususunda ayrıntılı bilgi
c) Önceki denetçiye göre denetçi değişikliğine gidilmiş olmasının nedenleri
Önceki denetçinin bu konular hakkında açıklamalardan kaçınması yeni müşterinin
kabul edilmemesi için yeterli bir nedendir.

5.2.3. İşletme Yönetimi ile Görüşülmesi
Denetçi, denetim görevini kabul etmeden önce, kendisine denetim görevini teklif
edenlerle görüşmelidir. Denetim firması denetim işinin kabul edilmesinden önce yönetimin
aşağıdaki sorumluluklarını anladığına ve üstlendiğine dair mutabakatını alır:
a) Finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanması sorumluluğunun işletme
yönetiminde olduğu
b) Finansal tabloların Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları’na uygun olarak
hazırlanması sorumluluğunun işletme yönetiminde olduğu
c) İç kontrol sisteminin oluşturma sorumluluğunun işletme yönetiminde olduğu
d) İşletme yönetiminin denetçiye kayıtlar, dokümanlar ve diğer kaynaklar gibi finansal
tabloların hazırlanmasıyla ilgili tüm bilgilere erişim imkânı sağlama sorumluluğu olduğu
e) İşletme yönetiminin denetçiye yürütülen denetimle ilgili olarak denetçinin
yönetimden talep edebileceği ilâve bilgileri sağlama sorumluluğu olduğu
f) İşletme yönetiminin denetçiye denetim kanıtlarının toplanması için işletme içinde
gerekli görülen kişilerle kısıtlama olmaksızın görüşme imkânı sağlama sorumluluğu olduğu
Yönetimin yukarıda belirtilen sorumluluklarını anladığı ve üstlendiği kabul etmesi,
denetimin bağımsız bir şekilde yürütülmesinin temelidir. Denetçi, yukarıdaki konularda
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yönetimin mutabakatının alınmadığı durumlarda teklif edilen denetim çalışmasını kabul
etmez.

5.2.4. Denetim Sözleşmesi Hazırlanması
Yeni müşteri hakkında bilgi toplandıktan ve varsa önceki denetçi ile görüşme
yaptıktan sonra işin alınması veya alınmaması kararı verilir. Yeni müşterinin kabul edilmesi
hâlinde denetçi tarafından hazırlanıp imzalanan ve müşteriye gönderilen denetim sözleşmesi
hazırlanır. Müşterinin sözleşmeyi aldıktan sonra imzalayarak denetçiye geri göndermesi
gerekmektedir. Denetim sözleşmesinin müşteri işletme tarafından imzalanarak denetim
firmasına geri gönderilmesi ile denetim işi alınmış olur.
Denetim sözleşmesi müşteri işletme ile denetim firması arasındaki iş ilişkisinin açıkça
ortaya konması ve denetim çalışmasının kapsamını ve koşullarını belirtmesi açısından çok
önemlidir. Denetim sözleşmesinin amacı, yürütülecek denetimin koşullarını, kapsamını,
konulan sınırlamaları, tamamlanacağı tarihi ve gerekli olan diğer hususları müşteriye
açıklamaktır. Denetim koşullarının yazılı olarak belirlenmesinin amacı, yanlış anlaşmaları
önlemek veya en aza indirmektir.
Denetim sözleşmesi yazılı olarak hazırlanmak zorundadır. Denetim sözleşmesinin
biçimi ve özü her müşteri için faklı olabilmesine rağmen her denetim sözleşmesinde en az
aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
a) Finansal tabloların denetiminin amacı ve kapsamı,
b) Denetçinin sorumlulukları,
c) Yönetimin sorumlulukları,
ç) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılacak geçerli finansal raporlama
çerçevesini belirten açıklama,
d) Denetçi tarafından düzenlenecek raporların beklenen şekil ve içeriği.

5.3. Mevcut Müşteri ile Devam Edip Etmeme Kararının Verilmesi
Yeni müşteri seçimi ve kabulünde izlenecek politika, eski müşteri ile çalışmaya devam
konusunda da geçerlidir.
Mevcut bir müşteri ile çalışmaya devam etme kararı verilirken önceki denetimler
sırasında ortaya çıkan önemli konular ve bu konuların denetim çalışması üzerinde
yaratabileceği etkileri dikkate alınır. Denetçi, mevcut müşterinin denetimine devam edip
etmeme kararını almadan önce, müşteri işletmenin yöneticileri ile daha önceki deneyimlerini
göz önüne almalıdır. Örneğin denetçi önceki denetimlerde, bulunan önemli hata ve
yolsuzluklar ile ilgili bulunan yasa dışı eylemleri göz önünde bulundurmalıdır. Denetim
sırasında denetçi, yönetim kurulu kararlarının tamamının karar defterinde kayıtlı olup
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olmadığı, mevzuata uygunluğun sağlanıp sağlanmadığını yöneticilere sorar. Önceki
denetimlerde bu sorulara yöneticilerin verdiği yanıtların doğruluk derecesi, yöneticilerin
dürüstlüğünü değerlemede dikkate alınmalıdır.
Birbirini takip eden dönemlerde denetim yapılması durumunda denetçi, denetim
sözleşmesi şartlarının içinde bulunulan durum ve şartlara göre revize edilmesinin gerekli olup
olmadığını değerlendirir.
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Uygulamalar
BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
Sözleşmenin tarafları olan, Gonca Anonim Şirketi (sözleşmenin bundan sonraki
bölümlerinde “Müşteri” olarak ifade edilecektir) ve Dürüst Bağımsız Denetim A.Ş.
(sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde “Denetim Şirketi” olarak ifade edilecektir)
müşterinin bağımsız denetimini yapmak üzere aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.
Denetimin Amacı
Madde 1- (1) Denetimin amacı; müşterinin 25.03.2014 tarihli genel kurul kararına istinaden
hazırlanan iş bu denetim sözleşmesi uyarınca denetim şirketi tarafından 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu (TTK), 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim yapılmasıdır.
Denetimin Konusu ve Kapsamı
Madde 2- (1) İş bu denetim sözleşmesi uyarınca 6102 sayılı TTK, 660 sayılı KHK ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak denetim,
a) Müşterinin 31.12.2014 tarihli finansal durum tablosu (bilânço), aynı tarihte sona eren
hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu
ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer
açıklayıcı notların denetimini ve finansal tablolar hakkında görüş verilmesini;
b) Yönetim Kurulu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin denetimini ve
raporlanmasını ve
c) Riskin erken saptanması ve yönetimi sistemi ve buna yetkili komitenin gerekliliğinin (ve
kurulmuş olması hâlinde bu komitenin uygulamalarının) değerlendirilmesini ve
raporlanmasını kapsar.
Denetim Şirketinin Sorumlulukları
Madde 3- (1) Denetim şirketi 2 nci maddede sayılan denetimi, Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na
(BDS’ler), 6102 sayılı TTK, 660 sayılı KHK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun
olarak yürütecektir.
(2) a) Denetim şirketi, BDS’ler çerçevesinde etik hükümlere uygunluk sağlayarak denetimi
finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediği konusunda makul güvence elde edecek
şekilde planlayacak ve yürütecektir.
b) Denetim şirketi, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde
etmek amacıyla çeşitli prosedürler uygulayacaktır. Seçilen prosedürler, finansal tablolardaki
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hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız
denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.
c) Denetim şirketi ayrıca işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının
uygunluğunu, yapılan önemli muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığını ve finansal
tabloların bir bütün olarak sunumunu değerlendirecektir.
ç) Bağımsız denetimin ve iç kontrolün yapısal kısıtlamaları sebebiyle, bağımsız denetim
BDS’lere uygun olarak planlanmış ve yürütülmüş olsa bile bazı önemli yanlışlıkların tespit
edilemeyebileceğine ilişkin kaçınılmaz bir riskin mevcut olduğunu taraflar göz önünde
bulunduracaktır.
d) Denetim şirketi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini
tasarlamak amacıyla müşterinin finansal tablolarının hazırlanmasına ilişkin iç kontrolü de
değerlendirecektir. Ancak bu değerlendirme, müşterinin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir
görüş bildirme amacı taşımaz. Bununla birlikte bağımsız denetim sırasında tespit edilen,
finansal tabloların denetimiyle ilgili her türlü önemli iç kontrol eksikliği, denetim şirketi
tarafından yazılı olarak müşteriye bildirilecektir.
(3) Denetim şirketi, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal
bilgilerin, denetlenen finansal tablolarla tutarlı olup olmadığının ve gerçeği yansıtıp
yansıtmadığının denetimini yapacak ve yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya
edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini
gerçekleştirebilmek için riskin erken saptanması ve yönetimi sistemini ve buna yetkili
komiteyi kurup kurmadığını (böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin
uygulamalarını) değerlendirecektir.
(4) Denetim şirketi üstlendiği denetim kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarını mevzuata ve
BDS’lere uygun olarak belgelendirecek ve muhafaza edecektir.
(5) Denetim şirketinin iş bu sözleşmede belirtilen sorumlulukları dışında diğer mevzuattan
kaynaklanan sorumlulukları hakkında ilgili yasa hükümleri ayrıca geçerlidir.
Mesleki Sorumluluk Sigortası
Madde 4- (1) Denetim şirketi, üstlendiği denetimle ilgili olarak mesleki sorumluluk sigortası
yaptırmakla yükümlüdür. Sigorta poliçesi örneği, denetim şirketi tarafından sözleşmeye
eklenir.
Müşterinin Sorumlulukları
Madde 5- (1) Bağımsız denetim, müşterinin aşağıdaki sorumluluklarını anladığı ve
üstlendiği ön kabulüne dayalı olarak yürütülecektir:
a) Finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasına ve
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gerçeğe uygun sunumuna ilişkin sorumluluk,
b) Hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını
sağlamak için müşteri yönetiminin gerekli gördüğü iç kontrollere ilişkin sorumluluk,
c) Denetim şirketine;
i) Kayıtlar, dokümanlar ve diğer hususlar gibi finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili tüm
bilgilere erişim imkânı sağlanması sorumluluğu,
ii) Yürütülen denetimle ilgili olarak yönetimden talep edilebilecek ilâve bilgilerin sağlanması
sorumluluğu,
iii) Denetim kanıtlarının toplanması için işletme içinde gerekli görülen kişilerle kısıtlama
olmaksızın görüşme imkânı sağlanması sorumluluğu.
(2) Müşteri, denetim şirketine denetimle ilgili olarak yapılan tüm açıklamaları içeren yazılı
bir teyit mektubunun verilmesinden sorumludur.
(3) Müşteri, denetçi raporu tarihinden sonra ancak finansal tabloların veya yıllık faaliyet
raporunun ilân tarihinden3 önce gerçekleşen ve bunları etkileyecek olaylardan denetim
şirketini haberdar etmekle sorumludur.
(4) Denetim sırasında müşteri personeli, tam bir iş birliği içinde denetçiye yardımcı olmakla
yükümlüdür.
(5) Yukarıda belirtilen hususlara ilâve olarak müşterinin sorumluluğu, bu sözleşme
kapsamında denetim şirketinin üstlendiği denetimi mevzuata ve BDS’lere uygun olarak
yerine getirmesi için gerekli olan ve 6102 sayılı TTK’nın 401 inci maddesi ve ilgili diğer
hükümlerinde belirtilen hususların sağlanmasını da kapsar.
Ücret, Faturalandırma ve Diğer Özel Şartlar
Madde 6- (1) Denetim ücreti, denetim için gerekli olan zaman ve diğer masraflar (ulaşım,
konaklama, yeme-içme vb.) esas alınarak hesaplanacak ve faturalandırılacaktır. Toplam
denetim ücreti 3.000 TL olup, bu ücret aşağıdaki veriler çerçevesinde hesaplanmıştır.

123

Bağımsız Denetim Ekibi:

Adı Soyadı

Bu Denetimdeki Çalışma Süresi

Ücret

Sorumluluğu

(Saat)

(Saat Başı)

Ali Sağlam

Sorumlu
Denetçi

200

5

1.000

Ayşe Güvenilir

(Kıdemli)
Denetçi

200

5

1.000

Mehmet Sadık

Denetçi

200

5

1 000

Toplam:

Denetim Ücreti

3.000

İmza
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Denetimin tanımında da belirtildiği gibi denetim, birbirini izleyen çeşitli safhalardan
meydana gelen bir süreçtir. Bu bölümde denetim sürecinin aşamalarının neler olduğu
açıklanmış, denetim sürecinin ilk aşaması olan müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul
edilmesi ayrıntıları ile anlatılmıştır.
Denetim süreci dört temel safhadan meydana gelmektedir:
 Müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul edilmesi: Kalite Kontrol
Standartları bağımsız denetim firmasında yeni müşteriyi kabul etme veya mevcut müşteri ile
çalışmaya devam etme kararının verilmesi ile ilgili yazılı politika ve prosedürler olmasını
zorunlu kılmaktadır. Denetim teklifi kabul edilmeden önce denetim firmasında oluşturulmuş
olan politika ve prosedürlere uygun olarak işletme hakkında bilgi toplanmalıdır. Bu bilgilerin
birçoğu işletme yönetimi, önceki bağımsız denetçi veya işletme ile ilgili üçüncü taraflar
(önemli müşteriler, sektördeki diğer firmalar vb.) ile yapılan görüşmelerden elde edilebileceği
gibi, geçmiş yılların finansal tabloları, sektör raporları, faaliyet raporları, basın arşivi veya
çeşitli veri tabanlarından da elde edilebilir.
 Denetimin Planlanması: Denetimin planlanması safhasında işletme hakkında
daha detaylı bilgi elde edilmelidir. Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin ön değerlemesi
yapılmalı ve bunun yapılacak olan denetim çalışmalarına etkileri değerlendirilmelidir.
Denetimin planlanması aşamasında, işletmenin kontrol riskinin değerlemesi yapılır, önemlilik
seviyesi belirlenir, denetim risk modeli kullanılarak toplanacak kanıt miktarı konusunda
yargıya varılır, denetim planı ve programının yazılması işlemleri yürütülür.
 Denetim Çalışmasının Yürütülmesi: Denetim çalışmasının yapıldığı, denetim
kanıtlarının toplandığı safhadır. Bu aşamada denetçiler kontrol testleri ve maddi doğruluk
testleri yapar.
 Denetimin Tamamlanması ve Sonuçlarının Raporlanması: Bilanço tarihinden
sonra fakat finansal tabloların yayınlanmasından önce denetlenen işletmede meydana gelen
önemli olayların gözden geçirilmesi, denetim personelinin hazırladığı çalışma kâğıtlarının
gözden geçirilmesi ve denetim sonuçlarının değerlenmesi ile denetim raporunun düzenlemesi
yer alır.
Denetim sürecinin ilk safhası müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul edilmesidir.
Müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul edilmesi sırasında yapılacak faaliyetler aşağda
belrtilmiştir:


Kalite kontrol politika ve prosedürleri ile müşteri işletmeyi değerlendirme,



Önceki denetçi ile görüşme,



İşletme yönetimi ile görüşme,
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Denetim sözleşmesinin hazırlanması
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi denetimin tamamlanması safhası için yanlış bir ifadedir?
a) Risk değerlemesi yapılmalıdır.
b) Bilanço tarihinden sonra fakat finansal tabloların yayınlanmasından önce
denetlenen işletmede meydana gelen önemli olayların gözden geçirilmelidir.
c) Denetim personelinin hazırladığı çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmelidir.
d) Denetim sonuçlarının değerlenmesi yapılmalıdır.
e) Denetim raporu hazırlanmalıdır.
2) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim firmasının kendisine başvuran
işletmeyi tanımak amacıyla yaptığı işlemler arasında yer almaz?
a) İşletme çalışanı tarafından hesaplanan önemlilik seviyesinin ne olduğu sorularak
öğrenilir.
b) İşletmenin finansal tabloları genel olarak incelenerek, mali durumu ve faaliyet
sonuçları hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılır
c) İşletmenin denetim isteğinin kabulü ile denetim firmasının toplumda itibar
kaybedip kaybetmeyeceği konusunda bilgi sahibi olunmaya çalışılır.
d) Denetimin hangi amaçla istenildiği öğrenilir.
e) İşletmenin çeşitli kurumlarla olan ilişkileri araştırılır.

128

3) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim firmasının kalite kontrol politika ve
prosedürlerine göre müşteri işletmeyi değerlendirirken göz önünde bulunduracağı unsurlardan
değildir?
a) Denetim şirketinin ihtiyaç hâlinde uzmanlardan faydalanma imkânının olup
olmadığı,
b) Denetim şirketinin raporlama
tamamlayamayacağı hususlarını içerir.

süresi

içinde

denetimi

tamamlayıp

c) Denetim şirketinin gerekli yeterlik, beceri ve kapasiteye sahip yeterli personelinin
bulunup bulunmadığı,
d) Denetim şirketi personelinin ilgili düzenleme ve raporlama hükümlerine ilişkin
deneyimlerinin veya gerekli bilgi ve becerileri etkin biçimde edinebilme kabiliyetinin olup
olmadığı,
e) Denetim şirketinin adresi
4) Aşağıdakilerden hangisi yeni bir müşterinin kabulüne karar verirken denetçinin
sözleşme riski açısından göz önünde bulunduracağı hususlardan değildir?
a) Müşterinin finansal durumu
b) Müşterinin iş adresi
c) Müşterinin tepe yöneticilerinin dürüstlüğü, yasadışı işler yapmaya eğilimli kişiler
olup olmadıkları
d) Finansal tablolarla ilgili bir anlaşmazlığa düşülmesi hâlinde müşteri işletme
sahiplerinin denetçi aleyhine mahkemeye başvurma eğiliminin hissedilmesi
e) Finansal tablolarda önemli düzensizliklerin ve hataların bulunmasının olası
olduğu ve yapılacak denetim sonunda bu hataların ortaya çıkarılmamasının beklenmesi
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5) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim firmasının işletme yönetiminin
dürüstlüğü hakkında bilgi edinebileceği kaynaklardan değildir?
a) İşletmenin televizyon reklamları
b) Aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar
c) Önceki bağımsız denetçi
d) Gazete haber arşivi
e) Hukuk müşavirleri
6) Aşağıdakilerden hangisi müşter işletmenin dürüstlüğüne ilişkin olarak dikkate
alınması gereken husular içerisinde yer almaz?
a) İşletmenin çalışan sayısı
b) Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöneticilerinin ve üst yönetiminden sorumlu
olanların kimlikleri ve ticari itibarları
c) Müşterinin ana ortaklarının, kilit yöneticilerinin ve üst yönetiminden sorumlu
olanların muhasebe standartlarını yorumlama ve iç kontrol çevresi gibi hususlardaki
tutumlarına ilişkin olumsuz bilgiler
d) Müşterinin kara para aklama veya suç teşkil eden diğer faaliyetlerde
bulunabileceğine ilişkin göstergeler
e) İlişkili tarafların kimlik ve ticari itibarları
7) Aşağıdakilerden hangisi denetim firmasının denetim işinin kabul edilmesinden
önce yönetimin sorumluluklarını anladığına dair mutabakatını gerektirmez?
a) Önemlilik seviyesini belirleme sorumluluğunun işletme yönetiminde olduğu
b) İç kontrol sisteminin oluşturma sorumluluğunun işletme yönetiminde olduğu
c) İşletme yönetiminin denetçiye kayıtlar, dokümanlar ve diğer kaynaklar gibi
finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili tüm bilgilere erişim imkânı sağlama sorumluluğu
olduğu
d) İşletme yönetiminin denetçiye denetim kanıtlarının toplanması için işletme içinde
gerekli görülen kişilerle kısıtlama olmaksızın görüşme imkânı sağlama sorumluluğu olduğu
e) Finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanması sorumluluğunun işletme
yönetiminde olduğu
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8) Aşağıdakilerden hangisi denetim sözleşmesi ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Denetim sözleşmesini denetçi hazırlar müşteriye gönderir.
b) Denetim sözleşmesini müşteri hazırlar denetçiye gönderir.
c) Denetim sözleşmesinin amacı, yürütülecek denetimin koşullarını, kapsamını,
konulan sınırlamaları, tamamlanacağı tarihi ve gerekli olan diğer hususları müşteriye
açıklamaktır.
d) Denetim sözleşmesi yazılı olarak hazırlanmak zorundadır.
e) Denetim sözleşmesi müşteri işletme ile denetim firması arasındaki iş ilişkisinin
açıkça ortaya konması ve denetim çalışmasının kapsamını ve koşullarını belirtmesi açısından
çok önemlidir.
9) Aşağıdakilerden hangisi mevcut müşteri ile devam edip etmeme kararını vermek
açısından yanlış bir ifadedir?
a) Yeni müşteri seçimi ve kabulünde izlenecek politika, eski müşteri ile çalışmaya
devam konusunda da geçerlidir.
b) Denetçi, mevcut müşterinin denetimine devam edip etmeme kararını almadan
önce, müşteri işletmenin yöneticileri ile daha önceki deneyimlerini göz önüne almalıdır.
c) Mevcut bir müşteri ile çalışmaya devam etme kararı verilirken önceki denetimler
sırasında ortaya çıkan önemli konular ve bu konuların denetim çalışması üzerinde
yaratabileceği etkileri dikkate alınır.
d) Birbirini takip eden dönemlerde denetim yapılması durumunda denetçi, denetim
sözleşmesi şartlarının içinde bulunulan durum ve şartlara göre revize edilmesinin gerekli olup
olmadığını değerlendirir.
e) Denetçi müşterinin cari yıl finansal tabloları için önemlilik seviyesi belirler.
10) Aşağıdakilerden hangisi denetim sözleşmesinde yer alması gereken unsurlardan
değildir?
a) Finansal tabloların denetiminin kapsamı
b) Denetlenen işletme çalışanlarının maşlarına yapılan zam oranı
c) Finansal tabloların denetiminin amacı
d) Denetim raporunun şekil ve içeriği
e) Denetçinin sorumluluğu
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Cevaplar
1) a, 2) a, 3) e, 4) b, 5) a, 6) a, 7) a, 8) b, 9) e, 10) b
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6. DENETİMİN PLANLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Denetim Planı
6.2. Denetlenen İşletme Hakkında Bilgi Toplanması
6.3. Denetim Çalışmalarının Bölümlenmesi
6.4. İşletmenin İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi
6.5. Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi
6.6. Denetim Riski Düzeyinin Belirlenmesi
6.7. Analitik İnceleme Yapılması
6.8. Denetim Amaçlarının Belirlenmesi
6.9. Denetim Programının Yazılması
6.10. Zaman Planlaması Yapılması
6.11. İş Gücü Planlaması Yapılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi denetim planlaması aşamasında yer almaz?
a) Denetim çalışmalarını bölümleme
b) Müşteri hakkında bilgi toplama
c) Kontrol riskini değerleme
d) Denetim sözleşmesi hazırlama
e) Denetim amaçlarını belirleme
2) Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerini oluşturan döngülerden değildir?
a) Pazarlama Döngüsü
b) İnsan Kaynakları Döngüsü
c) Finansman Döngüsü
d) Üretim ve Stoklar Döngüsü
e) Satışlar ve Nakit Tahsilatı Döngüsü
3) Aşağıdakilerden hangisi denetim programının sağlayacağı yararlardan değildir?
a) Her denetim işlemi ile ilgili sorumluluğu belirler.
b) Denetim standartlarına ve Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına uyum
konusunda güveni artırır.
c) Denetçiler arasında görev dağılımını organize eder
d) Denetçilere verilecek olan ücretin belirlenmesini sağlar
e) Temel denetim şlemlerini belirler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Denetimin Planlanması

Denetimin planlanmasının Okuyarak
kavranması

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
 Denetimin Planlanması: Denetim yapılacak işletmenin alt denetim alanlarına
ayırmak, denetçilerin ve denetçi yardımcılarının denetim alanlarına atanması, her bir denetim
alanında hangi denetim amaçlarının gerçekleştirilmesi gerektiği, hangi tekniklerin
uygulanacağı, ne tür kanıtların toplanacağının belirlenmesi, bu işlerin ne zaman yapılacağının
saptanması gibi eylemleri içerir.
 Denetim programı:
prosedürlerinin listesidir.

denetim

çalışması

sırasında

uygulanacak

denetim
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Giriş
Genel kabul görmüş denetim standartları denetimin iyi bir şekilde planlanması
gerektiğini vurgulamaktadır. Denetim planı denetim görüşüne ulaşmada denetçilerin
faaliyetleri ne şekilde yürütecekleri hususundaki davranış düzenini ifade eder. Denetim
planının amacı, denetim konusunu denetim sahalarına ayırmak, denetçileri denetim sahaları
arasında dağıtarak görevlendirmek, her bir denetim sahasında uygulanması öngörülen denetim
yöntem ve işlemlerini belirlemek ve denetim faaliyetini zamanlamaktır.
Bu bölümde denetimin planlanması aşamasında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler
ayrıntıları ile açıklanmış ve başlıklar hâlinde aşağıda belirtilmiştir:


Denetlenen İşletme Hakkında Bilgi Toplanması



Denetim Çalışmalarının Bölümlenmesi



İşletmenin İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi



Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi



Denetim Riski Düzeyinin Belirlenmesi



Analitik İnceleme Yapılması



Denetim Amaçlarının Belirlenmesi



Denetim Programının Yazılması



Zaman Planlaması Yapılması



İş Gücü Planlaması Yapılması
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6.1. Denetim Planı
Denetim sözleşmesinin tamamlanması ile birlikte denetim görevi de başlamış
bulunmaktadır. Kaliteli ve güvenilir bir denetim görüşüne ulaşmak için denetimin
planlanması gerekir.
Planlama, belirli bir amaca ulaşmak için atılması gereken adımların, bu adımların ne
zaman ve kim tarafından atılacağının belirlenmesi sürecidir. Denetim planlaması ise, denetim
yapılacak işletmenin alt denetim alanlarına ayırmak, denetçilerin ve denetçi yardımcılarının
denetim alanlarına atanması, her bir denetim alanında hangi denetim amaçlarının
gerçekleştirilmesi gerektiği, hangi tekniklerin uygulanacağı, ne tür kanıtların toplanacağının
belirlenmesi, bu işlerin ne zaman yapılacağının saptanması gibi eylemleri içerir.
Planlama sadece amaca ulaşmak açısından önemli değildir, amaca ulaşırken daha az
kaynak tüketmek, bir başka deyişle verimli olarak ulaşmak için de çok önemlidir. Denetim
planını denetim firmasının sorumlu ortaklarından biri veya baş denetçi yapar.
Denetim planlamasını oluşturan işlemler ve sırası aşağıdaki gibidir:


Müşteri hakkında bilgi toplama



Denetim çalışmalarını bölümleme



İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme ve kontrol riskini değerleme



Önemlilik düzeyini belirleme



Denetim riski düzeyini belirleme



Analitik inceleme yapılması



Denetim amaçlarını belirleme



Denetim programının taslağını yazma



Denetim süresini ve zamanını belirleme



Denetim personelini görevlendirme

Hazırlanacak denetim planı esnek olmalıdır. Bu plan denetim sırasında meydana
gelebilecek değişikliklere her zaman uyabilecek bir şekilde hazırlanmalıdır.

6.2. Denetlenen İşletme Hakkında Bilgi Toplanması
Her denetim planı müşteri işletmenin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır. Bu
nedenle denetim sürecine başlarken iyi bir planlamanın yapılabilmesi için müşteri işletmenin
faaliyet konusu, faaliyetlerinin niteliği, faaliyet gösterilen sanayi dalının özellikleri,
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uygulanmakta olan muhasebe politika ve ilkelerinin nitelikleri dikkate alınmalıdır. Denetçi bu
amaçla müşteri işletme hakkında gerekli bilgileri toplamalıdır.
Bağımsız denetçi denetim planlanması aşamasında denetimi yapılacak işletme
hakkında bilgi toplamalıdır. Denetim firması, müşteriyi kabul etmeden önce bazı temel
bilgileri toplamış olmalıdır. Ancak bu bilgileri toplarken büyük oranda halka açık bilgilerden
yararlanacak veya işletmenin kendisine tanıdığı dar sınırlar içinde işletmenin içinden bu
bilgilere ulaşabilecektir. Denetimin planlanması aşamasında ise işletme hakkında daha detaylı
ve kapsamlı bilgiler toplanması gerekecektir. Denetim firması müşteri işletme ile denetim
sözleşmesi imzaladığı için, işletme ile ilgili hemen hemen tüm bilgilere ulaşma imkânı
bulabilecektir.
Bağımsız denetçi işletme hakkında bilgi sahibi olarak hangi bilanço veya gelir tablosu
kalemlerinde hata veya hile riskinin yüksek olduğu, hangilerinin daha sağlam olduğunu
tahmin eder. Bu aşamada elde edilen ön bilgiler hangi denetim alanına, hangi personelin, ne
kadar süre ile ve ne zaman tahsis edileceğine, hangi denetim tekniklerinin uygulanacağına
temel teşkil eder.
Denetim planlaması için gerekli bilgiler; müşteri işletme hakkındaki bilgiler ve
denetim konusu ile ilgili bilgiler şeklinde ikiye ayrılır.
Denetim konusu ile ilgili bilgiler:
a)

Denetim anlaşmasının kapsamı hakkındaki bilgiler

b)

İlk denetim yinelenen bir denetim olup olmadığı

Müşteri işletmenin işbirliği yapma eğilimi hakkındaki bilgiler. Bu tür bilgiler
özellikle denetim süresinin planlanması açısından önemlidir.
c)

Müşteri işletmenin örgütsel yapısı, personel yapısı, üretim tekniği hakkındaki
bilgiler. Üretim konusu, niteliği ve üretim tekniği hakkındaki bilgiler yapılacak olan
denetimin zorluk derecesini belirler. Örneğin, bir banka veya sigorta işletmesinin denetiminde
denetçilerin sahip olmaları gereken mesleki bilgiler, bir ticaret veya üretim işletmesinin
denetiminde sahip olması gereken mesleki bilgilerden çok farklıdır.
d)

Müşteri işletme hakkında toplanacak bilgiler:
a) Faaliyet gösterilen iş kolu ve özellikleri
b) Uygulanan muhasebe politika ve yordamları
c) İç kontrol sisteminin etkinlik derecesi
d) Müşteri işletmenin işi, örgüt yapısı ve faaliyetlerinin özellikleri
e) Müşteri işletmenin yer aldığı sektör
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f)

Müşteri işletmeyi etkileyen yasal düzenlemeler

g) Müşteri işletmenin muhasebe bilgilerine uygulanan analitik prosedürlerin
sonuçları
Denetçi müşterisinin ürettiği mamuller veya yaptığı hizmetlerin türleri, örgüt yapısı,
pazarlama ve dağıtım uygulaması, hukuki yapısı ve müşterinin ilişkili olduğu kişi ve
kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Bu bilgilerin bir kısmı müşterinin kendisinin hazırlamış olduğu yönetmelik ve
genelgeleri okumak, personele sorular sormak, müşterinin fabrikasını bürolarını gezerek
gözlemlerde bulunmak suretiyle elde edilir. Denetçi bir önceki dönemde müşterisinin
denetimini yapmışsa kendi çalışma kâğıtlarını gözden geçirerek bilgi edinebilir. Denetçi
ayrıca müşterisinin yönetim kurulu karar defterini, genel kurul tutanaklarını, şirket ana
sözleşmesini ve diğer önemli sözleşmeleri okumak suretiyle bilgi edinebilir.
Denetçi, müşteri işletmenin yer aldığı sektörün ekonomik durumu, müşterinin
sektördeki payı, müşteriyi etkileyen rekabet koşulları, sektöre ilişkin yasal düzenlemeler ve
teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Sektöre ilişkin bilgiler değişik kaynaklardan sağlanabilir. Bu kaynaklar arasında
mesleki yayınlar, ticaret ve sanayi odasının yayınları, mevzuata ilişkin yayınlar, müşteri
işletmenin yöneticileri ve personel ile yapılan görüşmeler yer alır.
Denetçi aşağıdaki yollara başvurarak müşteriden doğrudan doğruya bilgi elde etmeye
çalışır.
a) İşletme ziyaretleri yaparak
b) Yöneticiler ile görüşme yaparak
c) İşletmenin geçmiş dönemlere ait finansal tablolarını inceleyerek
d) Önemli sözleşmeleri inceleyerek
e) İş akış şemalarını inceleyerek

6.3. Denetim Çalışmalarının Bölümlenmesi
Bağımsız denetçiler denetim çalışmalarını planlarken hesap bazında inceleme yapacak
şekilde planlayabilirler. Bu durumda denetçiler finansal tabloda yer alan kalemleri ayrı ayrı
denetime tabi tutarlar.
Muhasebenin çift taraflı kayıt tekniğine bağlı olarak, işletmede meydana gelen bir
işlem en az iki hesabı etkilemektedir. Bu nedenle denetçiler bağımsız denetim sırasında
birbirleri ile ilişkili olan hesapların denetimini gruplandırarak denetim yapabilirler. Bu
yaklaşımı tercih eden denetçiler işletme faaliyetlerini gruplandırarak döngü oluştururlar.
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İşletme faaliyetlerinin döngülere bölünmesinde, birbiri ile ilişkili işlem ve hesaplar bir döngü
içerisinde yer almaktadır. İşletme faaliyetleri genellikle aşağıdaki döngülere ayrılmaktadır:
1) Satışlar ve nakit tahsilatı döngüsü
2) Satın alma ve nakit ödemeleri döngüsü
3) Üretim ve stoklar döngüsü
4) İnsan Kaynakları Döngüsü
5) Finansman Döngüsü
Satışlar (hasılat) ve nakit tahsilatı döngüsü, satış siparişinin alınması, müşterinin
kredibilitesinin incelenmesi, mal veya hizmetin teslimi, fatura düzenlenmesi, ticari alacaklar
hesabının oluşturulması, tahsilat ve ilgili muhasebe kaydının yapılması faaliyetlerinden
meydana gelmektedir.
Satın alma ve nakit ödemeleri döngüsü, işletmelerin operasyonlarını gerçekleştirirken
kullanacakları malzeme ve hizmetlerin tedarik edilmesi ile ilgili faaliyetler bütünüdür.
Harcama döngüsü, satın alma siparişinin verilmesi, mal veya hizmetin teslim alınması,
muhasebe kayıtlarının yapılması ve ödeme faaliyetlerini içerir.
Üretim döngüsü, girdilerin nihai mal veya hizmete dönüştürülmesi ve stok kontrolü ile
ilgili faaliyetleri içerir.
İnsan kaynakları döngüsü, çalışanların özlük hakları ve maaşlarının hesaplanması ve
ödenmesi ile ilgili faaliyetleri içerir.
Finansman döngüsü, sermaye fonlarının temin edilmesi ve kullanılması ile ilgili
faaliyetleri kapsamaktadır. İşletme sahiplerinden veya finansal kuruluşlardan temin edilen bu
fonlar genellikle faaliyetlerin sürdürülmesi ve hasılatın oluşturulması amacı ile kullanılan
yatırım harcamalarında kullanılır.
Bağımsız denetim çalışmalarında faaliyetlerin döngülere ayrılarak denetim
çalışmasının yapılması, birbirleri ile ilişkili olan hesapların birlikte denetlenmesine imkân
vererek zaman tasarrufu sağlar. Bu nedenle bağımsız denetim çalışmalarında genellikle döngü
yaklaşımı kullanılmaktadır.

6.4. İşletmenin İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi
Planlama aşamasında iç kontrol sisteminin incelenmesi ve kontrol riskinin ön
belirlemesi yapılmalıdır. Planlama aşamasında denetimi planlamak için işletmenin iç kontrol
sistemi değerlendirilir. Bu iş daha çok detaylı olmayan bir inceleme yapılarak işletmenin
kontrol riskinin tahmin edilmesini içermektedir. Kontrol riski, işletmedeki iç kontrol
sisteminin yanlışlıkları önleyememe veya ortaya çıkartamama ihtimalidir. İşletmede
oluşturulmuş olan iç kontrol sistemi etkin ise kontrol riskinin ön belirlemesinde kontrol riskini
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düşük belirlemek mümkündür. Tam tersi durumda yani işletmedeki iç kontrol sisteminde çok
sayıda aksaklık söz konusu ise bağımsız denetçi kontrol riskini yüksek olarak belirleyecektir.
Kontrol riski denetim kapsamını ve toplanacak kanıt miktarını etkiler. İç kontrol
sistemi zayıf olan işletmelerde denetim çalışmasının kapsamı genişletilerek daha çok sayıda
kanıt toplanmalıdır.

6.5. Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi
Finansal tablolarda yer alan yanlışlıklar finansal tablo kullanıcılarının bu finansal
tablolara bakarak alacakları kararları etkiliyorsa önemli olarak kabul edilir. Önemlilik
seviyesi, finansal tablolarda yer alan yanlışlıkların finansal tablo kullanıcılarının kararlarını
etkilemeyen maksimum tutarıdır.
Denetçi denetimin planlanması aşamasında hem finansal tabloların tamamı, hem de
her bir finansal tablo kalemi için önemlilik düzeyini belirlemelidir. Finansal tablonun tamamı
için belirlenen tutar önemlilik seviyesi olarak isimlendirilirken, her bir finansal tablo kalemi
için belirlenen tutar tolere edilebilir (hoşgörülebilir) hata olarak isimlendirilmektedir.
Önemlilik seviyesinin kaç TL olacağına ilişkin standart kurallar yoktur, önemlilik
seviyesinin belirlenmesi mesleki yargıyı gerektirir.
Planlama aşamasında önemlilik düzeyinin belirlenmesi, denetimin yürütülmesi
sırasında önemlilik düzeyinin değiştirilmeyeceği anlamına gelmemektedir Denetçi, denetimin
her aşamasında önemlilik düzeyine ilişkin olarak verdiği kararda değişiklik yapabilir.
Belirlenen önemlilik seviyesine bağlı olarak toplanacak kanıt sayısı değişecektir.
Önemlilik seviyesi ile toplanacak kanıt sayısı arasında ters ilişki vardır. Önemlilik seviyesi ne
kadar düşük olursa, bağımsız denetçinin o kadar çok kanıt toplaması gerekir.

6.6. Denetim Riski Düzeyinin Belirlenmesi
Bağımsız denetim finansal tablolarda önemli yanlışlıklar olmadığına dair %100
güvence vermez, makul güvence verir. Bunun çeşitli nedenleri vardır ama en önemli nedeni
denetim çalışmalarında işletmede gerçekleşen bütün işlemlerin denetlenememesi ancak
örnekleme yoluyla denetim yapılabilmesidir. İşletmede gerçekleşen bütün işlemleri
denetleyemeyen denetçinin ulaştığı denetim görüşünün yanlış olma ihtimali her zaman vardır
ve bu risk hiçbir zaman sıfıra indirilemez.
Denetim riski, bağımsız denetçinin yaptığı deneti çalışması sonucunda ulaştığı
denetim görüşünün yanlış olma ihtimalidir. Denetim riski ne kadar düşük olursa, bağımsız
denetçinin ulaştığı denetim görüşünün güvenilirliği o kadar artacaktır.
Denetimin planlanması aşamasında bağımsız denetçi yapılacak olan denetim çalışması
için denetim riski seviyesini belirlemelidir. Denetim riski denetimin kapsamını ve toplanacak
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kanıt sayısını etkileyecektir. Denetim riski ile toplanacak kanıt sayısı arasında ters ilişki
vardır. Denetim riski ne kadar düşük olursa, toplanacak kanıt sayısı da o kadar artacaktır.

6.7. Analitik İncelme Yapılması
Planlama aşamasında denetçinin analitik inceleme yaparak bilgi toplaması zorunlu
olmaktadır. Analitik inceleme; finansal tablolarda yer alan verilerin karşılaştırılması ve
aralarındaki ilişkilerin araştırılarak gözden geçirilmesidir. Analitik incelemenin amacı, veriler
arasında anlamlı ilişkilerin var olduğunu doğrulamak ve bunlar arasında olağan kabul
edilmeyecek sapmaları bulup ortaya çıkarmaktır.
Analitik prosedürlerinin uygulanmasının altındaki varsayım, veriler arasında mantıklı
ilişkilerin var olduğu ve ilişkiyi olumsuz etkileyen koşulların mevcut olmaması hâlinde bu
ilişkilerin var olacağıdır.
Analitik inceleme yöntemine denetim sürecinin değişik safhalarında başvurulabilir.
Analitik inceleme işlemlerinin denetimin planlanması safhasında, denetimin yürütülmesi
safhasında ya da denetimin tamamlanması safhasında mı uygulanacağı denetçinin amacına
bağlıdır. Amaç, denetim sırasında uygulanacak denetim işlemlerinin türünün, niteliğinin,
kapsamının ve uygulama zaman ve sırasının belirlenmesi olduğunda, denetçi analitik
incelemeye denetimin planlama safhasında başvuracaktır. Böylece finansal tablo kalemleri
hakkında ön bilgi elde edilerek, bunların denetimi sırasında ne dereceye kadar ayrıntıya
inileceği saptanmaya çalışılacaktır. Örneğin gelir tablosundaki brüt kâr yüzdesinin
beklenenden çok farklı bulunması hâlinde denetçi, satışların ve stok kalemlerinin denetimi
için uygulayacağı denetim işlemlerini genişletmek ve yoğunlaştırmak gereği hissedecektir.
Denetçi analitik inceleme sonunda beklenmeyen önemli sapmaların varlığını saptamış
veya beklenen sapmaların meydana gelmediğini belirlemiş ya da normal gözükmeyen
durumlara rastlamış ise bunların nedenlerini araştırmalıdır.
Analitik prosedürlere örnek:
 Mali tablolardaki bilgilerin önceki dönem veya dönemlerin bilgileri ile
karşılaştırılması


Mali tablolardaki bilgilerin bütçelenmiş veya tahminî bilgilerle karşılaştırılması

 Aynı döneme ait bilgilerin, işletmenin yer aldığı sektöre ilişkin veriler ile
karşılaştırılması
 Mali tablolardaki bilgilerin finansal nitelikte olmayan bilgilerle ilişkisinin
incelenmesi
Analitik prosedürler, cari yılın denetlenmemiş bilgileri önceki yılların denetlenmiş
bilgileri ile karşılaştırılarak uygulandığında, belirlenen farklar piyasada, sektörde veya
işletmede önemli olayları gösterebilir. Analitik prosedürler işletmenin sürekliliğini değerleme
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ve işletmelerin karşılaştırılması mali krizleri ölçmede de faydalıdır. Analitik prosedürler
veriler arasında anormal ilişkileri ve olağandışı sapmaları belirler. Bu nedenle analitik
prosedürler, denetimde daha fazla dikkat gerektirecek, hata ve yolsuzlukların olabileceği özel
denetim alanlarını belirler.
Analitik prosedürler olağandışı sapmaların olmadığını gösterirse, hata ve yolsuzluk
olasılığının az olduğu şeklinde yorumlanır ve ilgili hesaplar için saha az sayıda test uygulanır.
Böyle durumlarda örneklem büyüklükleri azaltılır, bazı denetim prosedürlerinin
uygulanmasına gerek kalmaz veya bazı prosedürlerin bilanço tarihinden çok önce yapılması
yoluna gidilir.

6.8. Denetim Amaçlarının Belirlenmesi
İşletmenin finansal tablolarını hazırlama sorumluluğu işletme yönetimindedir.
Finansal tablolarında yer alan bilgiler birer yönetim iddiasıdır. Bağımsız denetçi yönetim
iddialarına bağlı olarak denetim amaçları oluşturur. Örneğin, işletmenin 31.12.2014 tarihli
bilançosunda Kasa hesabının bakiyesi 1.000 TL ise, işletme yönetimi kasada 1.000 TL’nin
varolduğunu iddia etmektedir. Bağımsız denetçi işletme yönetiminin bu iddiasına bağlı olarak
denetim amacını kasada 1.000 TL var mıdır? Sorusuna cevap arayarak geçekleştirebilir.
Bağımsız denetçi denetim amacını gerçekleştirmek için kasa sayımı yapmalıdır.

6.9. Denetim Programının Yazılması
Denetim programı; denetim çalışması sırasında uygulanacak denetim prosedürlerinin
listesidir. Denetim programı, denetimde yapılacak işlerin neler olduğunu, kimin tarafından ve
ne zaman yapılacağının belirlendiği bir taslaktır. Denetim programı her hesap ve her işlem
türü için hazırlanır ve hem kontrol testlerine hem de maddi doğruluk testlerine ilişkin denetim
prosedürlerine yer verilir. Denetim planlaması yapıldıktan sonra ayrıntılı bir denetim
programı hazırlanmalıdır.
Denetim program yazılı olarak hazırlanır. Denetim programları denetimin yürütülmesi
sırasında her bir denetim sahası için uygulanması düşünülen denetim işlemlerinin türünün ve
sırasının yazılı olarak belirlendiği taslaklardır. İyi bir biçimde düzenlenmiş denetim programı
yapılacak denetim işinin çerçevesini çizer, işin nasıl tamamlanacağına ilişkin talimat verir,
denetimin koordine edilmesine, gözetimine ve kontrolüne temel oluşturur ve yapılan iş için
kanıt oluşturur. İyi bir denetim programının sağlayacağı yararlar şöyle sıralanır:
a) Her denetim işlemi ile ilgili sorumluluğu belirler
b) Denetçiler arasındaki görev dağılımını organize eder
c) Uygun bir denetim düzeni gerçekleştirir ve zaman tasarrufu sağlar
d) Her denetim için temel denetim işlemlerini belirler
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e) Uygun bir planlamanın yapılmış ve önemli hususların unutulmamış olduğu
konusunda güvence oluşturur.
f) Denetim çalışmalarının gözetimine ve uzman denetçiler tarafında yeniden gözden
geçirilmesine olanak sağlar ve bu konuda kanıt oluşturur.
g) Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS) ve Genel Kabul Görmüş Denetim
Standartlarına (GKGDS) uyuma güveni artırır
Denetim programının sakıncaları ise; bağımsız düşünmeyi engellemesi, değişen
koşullara uyumun sağlanmasını zorlaştırması ve denetim görevini mekanikleştirmesidir.
Denetim programı denetim çalışmaları ilerledikçe ortaya çıkan yeni koşulların ışığında
gerekli düzeltmelerden geçirilir. Örneğin, denetlediği işletmede kuvvetli bir iç kontrol
sisteminin var olduğunu düşünen bir denetçi denetim programını hazırlarken sadece birkaç
alacak kaleminin mutabakatını yapmayı planlamıştır. Denetimin yürütülmesi sırasında iç
kontrol sisteminin beklenildiği gibi etkin olmadığı anlaşılırsa, denetim programı daha fazla
sayıda alacak kaleminin mutabakatını yapılması yolunda değiştirilecektir.

6.10. Zaman Planlaması Yapılması
Denetim çalışmasının bazılarının yıl içinde yapılması mümkün iken, bazılarının ise
ancak yılsonunda yapılması mümkündür. Bu işlerin zamanlama çizelgesinin oluşturulması
gerekir. Bu çizelge sayesinde denetimin istenen zamanda, en az kaynak kullanarak bitirilmesi
mümkün olur.
Aşağıda tipik bir zaman çizelgesi gösterilmiştir. Zaman çizelgesi denetimden denetime
farklılıklar gösterebilir.
Ocak - Şubat

Müşteri seçimi ve işin kabulü

Mart

Denetim anlaşmasının imzalanması

Nisan - Mayıs

Denetimin planlanması

Haziran - Ekim

Kontrol testleri yapılması

Kasım - Ocak

Maddi doğruluk testleri yapılması

Şubat - Mart

Denetim raporunun hazırlanması

6.11. İş Gücü Planlaması Yapılması
Denetçi yapacağı denetim çalışmasını, mali tabloları daha küçük birimlere bölerek
yürütebilir. Bu bölümleme denetim ekibindeki farklı personele farklı görevlerin verilmesini
sağlar. Böylece her birim birinden ayrı olarak denetlenir.
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Denetimin planlanmasında iş gücü planının da yapılması gerekir. Hangi denetim
yardımcısının hangi denetim alanını denetleyeceği, hangi tür testleri yapıp, ne tür denetim
yöntemleri ile kanıt toplayacağı belirlenir. Bu işleri yaparken işletme içinde ve dışında
kimlerle ilişki kuracağı belirlenir. Denetçi yardımcıları tarafından yapılan denetimin hangi
kıdemli denetçi tarafından gözden geçirileceği de denetim personel planında belirlenmiş olur.
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Uygulamalar
ÖRNEK DENETİM PROGRAMI
Nakit ve Nakit Benzerlerinin Denetimi
 Tüm nakit ve nakit benzerlerinin yerini ve miktarını tespit et.
 Dönem içinde gerçekleşen nakit hareketlerini banka hesap özeti ile karşılaştır.
 Bankalar ile mutabakat yap.
 Kasa fişlerini incelerken;
o Kasa fişleri ile kasa hesap hareketlerini karşılaştır.
o Kasa hareketlerinden örnek seçerek bunların yevmiye defterlerine
kayıtlarını izle.
o Nakit iskontolarını incele.
Alacaklar Hesabının Denetimi
 Alacaklar hesabının yaşlandırma cetvelini hazırla.
 Alacaklara ilişkin müşterilerle mutabakat yap.
 Mutabakat mektupları ile muhasebe kayıtları arasında fark varsa nedenlerini
araştır.
 Muhasebe kayıtlarında olağandışı işlemler varsa incele.
 Alacak hesaplarına yapılan alacak kayıtlarını incele.
 Hesapların tahsil edilebilirliğini yetkili kişilerle görüş ve değersiz alacaklar ile
şüpheli alacakların incelemesini yap.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Denetimin planlanması, denetim yapılacak işletmenin alt denetim alanlarına ayırmak,
denetçilerin ve denetçi yardımcılarının denetim alanlarına atanması, her bir denetim alanında
hangi denetim amaçlarının gerçekleştirilmesi gerektiği, hangi tekniklerin uygulanacağı, ne tür
kanıtların toplanacağının belirlenmesi, bu işlerin ne zaman yapılacağının saptanması gibi
eylemleri içerir.
Denetim planlamasını oluşturan işlemler ve sırası aşağıda özetlenmiştir.
 Müşteri hakkında bilgi toplama: Bağımsız denetçi denetim planlanması
aşamasında denetimi yapılacak işletme hakkında bilgi toplamalıdır.
 Denetim çalışmalarını bölümleme: Bağımsız denetim çalışması hesap bazında
veya faaliyet döngüleri bazında bölümlendirilerek gerçekleştirilir.
 İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme ve kontrol riskini değerleme: Planlama
aşamasında denetimi planlamak için işletmenin iç kontrol sistemi değerlendirilir. Kontrol
riski, işletmedeki iç kontrol sisteminin yanlışlıkları önleyememe veya ortaya çıkartamama
ihtimalidir. İşletmede oluşturulmuş olan iç kontrol sistemi etkin ise, kontrol riskinin ön
belirlemesinde kontrol riskini düşük belirlemek mümkündür.
 Önemlilik düzeyini belirleme: Finansal tablolarda yer alan yanlışlıklar finansal
tablo kullanıcılarının bu finansal tablolara bakarak alacakları kararları etkiliyorsa önemli
olarak kabul edilir. Önemlilik seviyesi, finansal tablolarda yer alan yanlışlıkların finansal
tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemeyen maksimum tutarıdır. Denetçi denetimin
planlanması aşamasında hem finansal tabloların tamamı, hem de her bir finansal tablo kalemi
için önemlilik düzeyini belirlemelidir.
 Denetim riski düzeyini belirleme: Bağımsız denetim finansal tablolarda önemli
yanlışlıklar olmadığına dair %100 güvence vermez, makul güvence verir. Denetim riski,
bağımsız denetçinin yaptığı deneti çalışması sonucunda ulaştığı denetim görüşünün yanlış
olma ihtimalidir. Denetim riski ne kadar düşük olursa, bağımsız denetçinin ulaştığı denetim
görüşünün güvenilirliği o kadar artacaktır. Denetimin planlanması aşamasında bağımsız
denetçi yapılacak olan denetim çalışması için denetim riski seviyesini belirlemelidir.
 Analitik inceleme yapılması: Analitik inceleme; finansal tablolarda yer alan
verilerin karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkilerin araştırılarak gözden geçirilmesidir.
Analitik incelemenin amacı, veriler arasında anlamlı ilişkilerin var olduğunu doğrulamak ve
bunlar arasında olağan kabul edilmeyecek sapmaları bulup ortaya çıkarmaktır. Planlama
aşamasında denetçi analitik inceleme yaparak bilgi toplamalıdır.
 Denetim amaçlarını belirleme: İşletmenin finansal tablolarını hazırlama
sorumluluğu işletme yönetimindedir. Finansal tablolarda yer alan bilgiler birer yönetim
iddiasıdır. Bağımsız denetçi yönetim iddialarına bağlı olarak denetim amaçları oluşturur.
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 Denetim programının taslağını yazma: Denetim programı; denetim çalışması
sırasında uygulanacak denetim prosedürlerinin listesidir. Denetim programı, denetimde
yapılacak işlerin neler olduğunu, kimin tarafından ve ne zaman yapılacağının belirlendiği bir
taslaktır. Denetim programı her hesap ve her işlem türü için hazırlanır ve hem kontrol
testlerine hem de maddi doğruluk testlerine ilişkin denetim prosedürlerine yer verilir.
Denetimin planlanması aşamasında ayrıntılı bir denetim programı hazırlanmalıdır.
 Zaman planlaması yapılması: Denetim çalışmasının bazılarının yıl içinde
yapılması mümkün iken, bazılarının ise ancak yıl sonunda yapılması mümkündür. Bu işlerin
zamanlama çizelgesinin oluşturulması gerekir.
 İş Gücü Planlaması Yapılması: Denetçi yapacağı denetim çalışmasını, mali
tabloları daha küçük birimlere bölerek yürütebilir. Bu bölümleme denetim ekibindeki farklı
personele farklı görevlerin verilmesini sağlar. Denetimin planlanmasında iş gücü planının da
yapılması gerekir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi planlama aşamasında müşteri işletme hakkında
toplanacak bilgiler içerisinde yer almaz?
a) Müşteri işletmenin sahip olduğu fabrikanın metrekaresi
b) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör
c) İşletmeyi etkileyen yasal düzenlemeler
d) İşletmede uygulanan muhasebe politikaları
e) İşletmenin finansal tablolarına uygulanan analitik prosedürlerin sonuçları
2) Aşağıdakilerden hangisi denetimin planlanması aşamasında yapılan işlemler
arasında yer almaz?
a) Önemlilik düzeyinin belirlenmesi
b) Denetim amaçlarının belirlenmesi
c) Denetim süresinin belirlenmesi
d) Denetim çalışmalarını bölümleme
e) Denetim raporunun yazılması
3) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin planlama aşamasında müşteriden doğrudan
doğruya bilgi elde etmek için kullandığı yöntemlerden biri değildir?
a) İşletme ziyaretleri yapmak
b) Yöneticiler ile görüşme yapmak
c) İş akış şemalarını incelemek
d) İşyerine ait telefonların numaralarına ait listeyi edinmek
e) Önemli sözleşmeleri incelemek
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4) Aşağıdakilerden hangisi analitik prosedürlere ilişkin örneklerden değildir?
a) Mali tablolardaki bilgilerin önceki dönem veya dönemlerin bilgileri ile
karşılaştırılması
b) Mali tablolardaki bilgilerin işletmenin faaliyet raporu içerisinde yayınlanması
c) Aynı döneme ait bilgilerin işletmenin yer aldığı sektöre ilişkin veriler ile
karşılaştırılması
d) Mali tablolardaki bilgilerin finansal nitelikte olmayan bilgilerle ilişkisinin
incelenmesi
e) Mali tablolardaki bilgilerin bütçelenmiş veya tahminî bilgilerle karşılaştırılması
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi denetim programının yararlarından değildir?
a) Her denetim için temel denetim işlemlerini belirler.
b) Uygun bir denetim düzeni gerçekleştirir ve zaman tasarrufu sağlar.
c) Denetçilerin alacağı ücreti belirler.
d) Denetçiler arasındaki görev dağılımını organize eder.
e) Her denetim işlemi ile ilgili sorumluluğu belirler.
6) Aşağıdakilerden hangisi denetim programının sakıncalarındandır?
a) Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS) ve Genel Kabul Görmüş Denetim
Standartlarına (GKGDS) uyuma güveni artırır.
b) Bağımsız düşünmeyi engeller.
c) Denetim çalışmalarının gözetimine ve uzman denetçiler tarafında yeniden gözden
geçirilmesine olanak sağlar ve bu konuda kanıt oluşturur.
d) Uygun bir planlamanın yapılmış ve önemli hususların unutulmamış olduğu
konusunda güvence oluşturur.
e) Uygun bir denetim düzeni gerçekleştirir ve zaman tasarrufu sağlar.
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7) Aşağıdakilerden hangisi denetim programının tanımını yapmaktadır?
a) Denetim programı;
prosedürlerinin listesidir.

denetim

çalışması

sırasında

uygulanacak

denetim

b) Denetim programı, denetim sırasında görev yapacak olan denetçilerin isimlerinin
listelenmesidir.
c) Denetim programı denetim firmasında çalışan denetçilerinin isim listesidir.
d) Denetim programı bağımsız denetim firmasının denetimini yaptığı işletmelerin
isim listesidir.
e) Denetim programı, denetim firmasının hangi şirkti ne zaman denetleyeceğini
listeleyen dokümandır.
8) Aşağıdakilerden hangisi analitik incelemenin amacı değildir?
a) Veriler arasında anlamlı ilişkilerin var olduğunu doğrulamak
b) Denetim sözleşmesini hazırlamak
c) Denetimin planlanmasına yardımcı olmak
d) Finansal tablo kalemleri hakkında ön bilgi elde etmek
e) Finansal tablo kalemlerini önceki yıllar ile karşılaştırarak olumsuz bir durum olup
olmadığını saptamak
9) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kontrol riski, işletmedeki iç kontrol sisteminin yanlışlıkları önleyememe veya
ortaya çıkartamama ihtimalidir.
b) Finansman döngüsü, sermaye fonlarının temin edilmesi ve kullanılması ile ilgili
faaliyetleri kapsamaktadır.
c) Önemlilik seviyesi denetimin planlanması safhasında belirlenir.
d) Denetimin tamamlanması ve sonuçlarının raporlanması safhasında denetçi bilanço
tarihinden sonra fakat finansal tabloların yayınlanmasından önce denetlenen işletmede
meydana gelen önemli olayları gözden geçirir.
e) Denetim programı denetimin yürütülmesi safhasında yazılır.
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10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Üretim döngüsü, girdilerin nihai mal veya hizmete dönüştürülmesi ve stok
kontrolü ile ilgili faaliyetleri içerir.
b) Denetim raporu, denetimin yürütülmesi safhasında hazırlanır.
c) Denetim çalışmasının yürütülmesi safhası, denetim çalışmasının yapıldığı,
denetim kanıtlarının toplandığı safhadır.
d) Denetçi yeni müşteriyi kabul etmeden önce işletmenin önceki bağımsız denetçisi
ile görüşmelidir.
e) Denetimin ilk safhası müşteri müşteri seçimi ve denetim teklifinin kabul
edilmesidir.

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) d, 4) b, 5) c, 6) b, 7) a, 8) b, 9) e, 10) b
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7. İÇ KONTROL SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. İç Kontrol Tanımı
7.2. İç Kontrol Sisteminin Sınırları
7.3. İç Kontrol Sisteminin Unsurları
7.3.1.

Kontrol Çevresi

7.3.2.

Risk Değerleme

7.3.3.

Bilgi Sistemleri ve İletişim

7.3.4.

Kontrol Faaliyetleri

7.3.5.

İzleme

7.4. Etkin İç Kontrol Sisteminin Unsurları
7.5. Denetim ve Kontrol Farkı
7.6. Bağımsız Denetçi Açısından İç Kontrol Sisteminin Önemi
7.7. İç Kontrol Sisteminin Bağımsız Denetçi Tarafından Belgelendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi COSO (Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar
Komitesi) tarafından yayınlanan “İç Kontrol Bütünleşik Çerçevede yayınlanan iç kontrol
tanımıdır?
a) İç kontrol, bağımsız denetçinin denetlenen işletmenin finansal tablolarını kontrol
etmesidir.
b) İç kontrol, organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından
yönlendirilen, operasyonların etkinliğin ve verimliliğin, finansal raporlama sisteminin
güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluğun elde edilmesinde gereken makul
güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir.
c) İç kontrol, bağımsız tamamlanan bir denetim çalışmasının denetim firmasının
kalite kontrol prosedürleri gereğince başka bir sorumlu ortak baş denetçi tarafından kontrol
edilmesidir.
d) İç kontrol, denetçi yardımcısı tarafından hazırlanan çalışma kâğıtlarının sorumlu
ortak baş denetçi tarafından kontrol edilerek imzalanmasıdır.
e) İç kontrol, denetlenen işletme ile denetim firması arasında imzalan sözleşmenin
denetim firması ortağı tarafından kontrol edilmesidir.
2) Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin beş unsurundan biridir?
a) Kontrol biçimi
b) Kontrol faaliyetleri
c) Kontrol çizelgesi
d) Kontrol soru formu
e) Kalite kontrol
3) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin denetlenen işletmenin iç kontrol
sistemini belgelendirirken kullandığı yöntemlerden biridir?
a) Kalite kontrol
b) Kontrol ağacı
c) İç kontrol anket formu
d) Kontrol faaliyetleri
e) Kontrol sistemi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İç kontrol tanımı

İç
kontrol
sistemi Okuyarak
kavramının kavranması

İç
kontrol
unsurları

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

sisteminin İç
kontrol
sisteminin Okuyarak
unsurlarının öğrenilmesi

Etkin iç kontrol sistteminin Etkin iç kontrol sistteminin Okuyarak
unsurları
unusrlarının anlaşılması
Bağımsız denetçi açısından Bağımsız denetçi açısından Okuyarak
iç kontrol sisteminin önemi
iç
kontrol
sisteminin
öneminin kavranması
İç
kontrol
sisteminin İç
kontrol
sisteminin Okuyarak
bağımsız denetçi tarafından bağımsız denetçi tarafından
belgelendirilmesi
belgelendirilmesinin
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
 İç Kontrol Sistemi: İç kontrol sistemi yönetim politikalarına uymak, işlerin
düzenli ve etkin yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin önlenmesi ve tespit
edilmesi, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması, finansal bilgilerin zamanında ve
güvenilir olarak raporlanması amacıyla işletmede uygulanan politika ve prosedürler
bütünüdür.
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Giriş
İşletmeler faaliyet alanlarıyla ilgili çok sayıda iç ve dış risklerle karşı karşıyadır.
Riskler çeşitli açılardan sınıflandırılabilmektedir. Finansal risk, finansal olamayan risk,
operasyonel risk, stratejik risk, yasal risk gibi riskler işletmelerin karşılaşabileceği risklere
örnek olarak verilebilir. İşletmenin faaliyet alanına, hacmine, uluslararası açıklık derecesine,
faaliyetlerinin karmaşıklığı gibi durumlara göre yeterli bir risk kültürünü ve risklerini etkin
şekilde yönetecek düzenlemeler geliştirilmesi gerekir. Bu konuda asıl sorumluluk yönetim
kuruluna aittir. Yönetimin bu işlevi yerine getirmesinin bir unsuru da süreçlere ilişkin
operasyonel riskleri asgaride tutmaktır. İç kontrolün en önemli fonksiyonlarından biri budur.
İşletmede dikkat edilen konulardan biri iş yapma ve yapılan işi kontrol etme arasında
sağlıklı bir dengeyi kurmak olmalıdır. İşletmede öyle bir risk yönetim ve kontrol yapısı
oluşturulmalıdır ki, önemsiz risklere gereğinden fazla kaynak ayrılmamalı ve süreçlerde
gereğinden fazla kontrol gerçekleştirilip maliyetleri artırarak verimliliğin azalmasına yol
açılmamalıdır. İşletmede aşırı risk almak kadar aşırı kontrollerin bulundurulması da
sakıncalıdır.
İşletme içerisinde etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma sorumluluğu işletme
yönetimindedir. Bağımsız denetim standartlarına göre bağımsız denetçiler, denetlenen
firmanın iç kontrol sistemini incelemelidir. Ancak bu incelemenin amacı, işletmedeki iç
kontrol sisteminin etkinliği hakkında rapor yazıp görüş bildirmek değil, yapılacak olan
denetim çalışmasının kapsamını ve planlamasını belirlemek içindir.
Bu bölümde iç kontrol siteminin tanımı yapılacak ve işletmede etkin iç kontrol sitemi
oluşturmak için gerekli olan unsurlar açıklanacaktır.
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7.1. İç Kontrol Tanımı
315 numaralı Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin denetim yaptığı
işletmede finansal raporlama ile ilgili iç kontrol sistemini incelemesini gerektirmektedir. İlgili
Bağımsız Denetim Standardında iç kontrol sisteminin tanımı ve iç kontrolün unsurları COSO
(Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi) raporuna paralel olarak
sıralanmıştır.
İç kontrol ile ilgili açıklamalar COSO tarafından yayınlanan “İç Kontrol Bütünleşik
Çerçeve” isimli raporda yayınlanmaktadır. İç kontrole yönelik birçok tanımın bulunmasına
karşın COSO Raporu'nda yer alan bu tanımlama en yaygın kabul gören tanımdır. COSO
Raporunda iç kontrol; “Organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları
tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliğin ve verimliliğin, finansal raporlama
sisteminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluğun elde edilmesinde gereken
makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir.” şeklinde tanımlanmaktadır.
İç kontrol, finansal raporlamanın güvenilirliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ile
ilgili mevzuata uygunluk açısından işletmenin amaçlarına ulaştığına dair makul güvence
sağlamak amacıyla üst yönetim tarafından tasarlanan, şirketteki tüm personel tarafından
uygulanan ve sürekliliği sağlanan süreçtir.
İç kontrol sistemi bir işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak politika ve
prosedürlerin bütünüdür. İç kontrol sistemi yönetim politikalarına uymak, işlerin düzenli ve
etkin yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin önlenmesi ve tespit edilmesi,
muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması, finansal bilgilerin zamanında ve güvenilir
olarak raporlanması amacıyla işletmede uygulanan politika ve prosedürler bütünüdür.
İç kontrol sistemi işletmenin aşağıdaki amaçlarına ulaşmak için oluşturulur:
1) Faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması
2) Finansal raporlama
3) Yasal düzenleme veya mevzuata uyum
Faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla oluşturulmuş olan
kontrol prosedürlerine örnek olarak işletmenin minimum stok seviyesi belirlemesi verilebilir.
İşletmede minimum stok seviyesine gelindiğinde uyarı veren bir sistemin oluşturulması veya
minimum stok seviyesine gelindiğinde yeni hammadde alınmasına ilişkin kural oluşturulması
stok bulunmaması nedeniyle üretimin durmasını engelleyerek, faaliyetlerin etkinlik ve
verimliliğini sağlayacaktır. Bir başka örnek de pazarlama harcamaları ile ilgili olarak
verilebilir. Örneğin pazarlama bölümü yöneticisi için aylık 100.000 adet satış miktarı bir
performans kriteri olabilir. Pazarlama bölümü yöneticisi tarafından aylık 100.000 adet veya
daha fazla satış gerçekleştirmişse burada etkinlikten söz edilebilir. Pazarlama yöneticisi
100.000 adet satışı ne kadar az maliyet ile gerçekleştirirse faaliyetlerini o kadar verimli
gerçekleştirmiş demektir. İşletme politikalarına göre verimliliğin ölçütü reklam giderini birim
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satış fiyatının %1’inde tutmak ise, pazarlama yöneticisi reklam giderini bu sınırın altında
tutuğu sürece faaliyetlerini verimli gerçekleştirmiş demektir.
İşletme faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırma amacıyla oluşturulmuş olan
iç kontrol prosedürlerinin bazıları da varlıkların korunmasını sağlamaktadır. Bu tür
kontrollerin amacı da işletme varlıklarının çalınmasını veya amaçlananın dışında
kullanılmasını önlemektedir. Varlıkların korunması amacı ile oluşturulmuş olan kontrol
prosedürlerine örnek olarak, depoya erişimin depo sorumlusu ile sınırlandırılması, kasadaki
nakdin kasa sorumlusu tarafından muhafaza edilmesi, nakit ödeme yapan kişinin muhasebe
kaydı tutmasının engellenmesi verilebilir.
İşletmelerin amacı doğru ve gerçeğe uygun finansal tablolar hazırlamaktır. Bunun
temel kuralı da finansal bilgilerin doğru bir şekilde raporlanmasına ilişkin kontrol prosedürleri
oluşturmaktır. Finansal raporlamaya ilişkin iç kontroller, işletmelerin bu amacını yerine
getirmek için oluşturulmuş olan prosedürlerdir. Finansal raporlamaya ilişkin iç kontrollere
örnek olarak; her ay sonunda müşteri mutabakatı yapılması, muhasebecinin satın alma sipariş
formu, teslim alma raporu ve satın alma faturasını karşılaştırdıktan sonra satın alma kaydı
yapması, sene sonlarında stok sayımının yapılması verilebilir. Bu amaç için oluşturulmuş iç
kontrol prosedürleri, güvenilir ve doğru finansal raporlama yapılmasına yardım etmektedir.
Örneğin, yapılan tahsilatların anında muhasebe kayıtlarına alınmasına ilişkin kurallar, tahsilat
yapan kişinin muhasebe kaydı yapmasının engellenmesine ilişkin prosedür finansal tabloların
doğru hazırlanmasına yönelik bir kontrol mekanizmasıdır.
İşletmelerin bir diğer amacı ise; faaliyetlerin yasalara, yönetmeliklere ve işletme
tarafından belirlenmiş olan politikalara uygun bir şekilde yürütülmesidir. İşletmeler yasal
düzenlemelere veya tabi oldukları mevzuatlara uygun bir şekilde faaliyetlerini yürütmek
zorundadır. İşletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere ve mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilmesi için işletme içerisinde bazı kontrol prosedürleri oluşturulmalıdır. Bunlara
örnek olarak; bir imalat işletmesinde fabrika bacasının yasal sürelere uygun olarak
değiştirilmesi, bir sağlık işletmesinde tıbbi atıkların düzenlemeye uygun şekilde imha
edilmesi, vergi ödemelerinin yasal süre içerisinde ödenmesine ilişkin kontroller verilebilir.
İşletme yönetiminin kendi belirlediği politikalar da olabilir, bir banka yönetimi banka
şubelerinin kredi verme limitini 100.000 TL ile sınırlandırılmasına ilişkin politika
oluşturabilir. Banka şubesi müdürlerinin verilen kredilere ilişkin tutarları kontrol ederek üst
sınır olan 100.000 TL’nin üzerindekilere kredi vermemesi bir kontrol işlemidir. Bir işletmede
25.000 TL üzerindeki demirbaş alımlarında satın alam müdürünün onayı ile birlikte genel
müdürünün onayının gerekli olduğuna dair bir kontrol politikası oluşturulmuş olabilir. Genel
müdürün 25.000 TL’nin üzerindeki demirbaş alımlarını inceleyerek onaylaması bir kontrol
eylemidir.
İç kontrol sisteminin etkin olması, işletmedeki en üst kademeden en alt kademede
çalışan kişilere kadar tüm işletme çalışanlarının kontrol prosedürlerine uyması ile
gerçekleştirilir.
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İç kontrol sistemindeki bir diğer önemli unsur da iç kontrol sisteminin bir süreç
olduğudur. İç kontrol bir işletmenin tüm faaliyetlerine nüfuz etmiş işlemler serisidir. İç
kontrol sistemi işletmedeki tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında onlarla beraber
hareket eden ve onların ayrılmaz bir parçası durumundaki işlemler bütünüdür.

7.2. İç Kontrol Sisteminin Sınırları
Bir işletmede etkili iç kontrol sistemi oluşturulmuş olsa dahi, iç kontrol sistemi
hataların veya hilelerin önlenmesini tamamen engelleyemez. Etkin iç kontrol sistemine sahip
işletmelerde bile faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde hata veya hile yapılması söz konusu
olabilir. Diğer bir ifade ile iç kontrol sistemi mutlak güvence vermez, makul güvence verir.
Bunun çeşitli nedenleri vardır.
Çalışanlar farkında olmadan yanlışlıklar yapabilirler. Çalışanlar hastalık, yoğunluk
veya bilgi yetersizliği gibi nedenlerle istemeden de olsa yanlışlıklar yapabilirler.
İç kontrol sisteminin makul güvence vermesine neden olan bir diğer unsur ise hiledir.
İşletmede çalışanlar tek başına veya diğer çalışanlarla gizli olarak anlaşarak işletmedeki iç
kontrol sistemini yok sayarak hileler gerçekleştirebilirler.
İç kontrol sistemi oluşturulurken, bir kontrol mekanizmasının yaratacağı faydanın
maliyetini aşmaması gerekir. Eğer bir kontrol prosedürünün faydası maliyetini aşıyor ise o
kontrol prosedürün uygulanmasından vazgeçilir. Örneğin bir süpermarkette, hırsızlık yapılan
malların maliyeti aylık 1.000 TL’dir. Bu süpermarkette hırsızlığı önlemek için alarm ve
kamera sistemi oluşturulmasına ilişkin maliyetinin bir aylık kısmı 3.000 TL ise, işletme alarm
ve kamera sistemi kurmayabilir.
İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulmasını ve devam ettirilmesini engelleyen
bazı hususlar söz konusu olabilir:


İnsanların yanlış davranışı



Sıra dışı ve önceden öngörülemeyen karmaşık işlem türlerinin meydana gelmesi



İşletme yönetiminin iç kontrol sisteminin önemsememesi

 Kontroller ile görevli personelin sorumluluklarını yapmaması veya kötüye
kullanması


Değişen işletme faaliyetleri nedeni ile mevcut iç kontrollerin yetersiz kalması



Değişen çevre koşulları nedeni ile mevcut iç kontrollerin yetersiz kalması

 Kontrol maliyetinin bu kontrolün sağlayacağı faydadan daha fazla olması
nedeniyle kontrolün gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi
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7.3. İç Kontrol Sisteminin Unsurları
Bir işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin sağlanabilmesi için faaliyetlerin aşağıdaki
beş unsuru sağlayacak şekilde organize edilmesi gerekmektedir.
İç kontrol sisteminin unsurları şunlardır:
1.

Kontrol çevresi (kontrol ortamı)

2.

Risk değerlendirme süreci

3.

Bilgi sistemi ve iletişim

4.

Kontrol faaliyetleri

5.

Kontrollerin izlenmesi

7.3.1. Kontrol Çevresi
Bir işletmede dürüstlüğe ve etik değerlere önem verilmesi ve bu değerlerin ihlali
durumunda gereken yaptırımların uygulanması güçlü bir kontrol ortamı sağlamak için
önşarttır. Bir işletmede etik değerlerin çalışanlar tarafından kabul görmesi ve bu yönde bir
örgüt kültürünün oluşturulması için, yönetim kendi davranışları ile bu konuda önderlik
etmelidir. Etik ve davranış kurallarının yazılı olarak belirlenmesi ve işletme çalışanlarına
yazılı olarak belirli aralıklarla dağıtılması, işyerinde asılı olarak yayınlanması da önemli bir
araçtır. Bu kuralların gözden geçirilmesi kurallara işlerlik kazandıracaktır. İşletme içerisinde
kontrol bilinci artıkça, işletmede çalışanlar işletmenin hedefleri yönünde daha etkili kişiler
olacaklardır.
İşletmenin iç kontrol çevresini (ortamını) etkileyen faktörler aşağıdadır:
1) Ahlaki ve etik değerlerin iletilmesi ve uygulamada olması
2) Görev, yetki ve sorumlulukların yetkin kişilere verilmesi
3) Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesinin katılımı
4) Yönetimin felsefesi ve yönetim tarzı
5) Organizasyon yapısı
6) Yetki ve sorumlulukların dağılımı
7) İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları
Bir işletmede her bir görev için gereken bilgi ve beceri düzeyi belirlenmiş olmalıdır.
Bu konuda yönetim öncelikle işletme amaçları için gereken görev tanımlarını yapmalıdır.
Daha sonra ise, bu görevler için gerekli bilgi ve beceri düzeyini, bireylerin zekâ eğitim ve
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deneyimleri cinsinden ifade etmelidir. Bir işletmede çalışanlar kendilerinden beklenen
görevlere uygun bilgi ve becerilere sahip olması durumunda kontrol ortamı kuvvetli olacaktır.
Aksi taktirde bireyler kendilerinden beklenen görevleri yerine getiremeyecekler ve kontrol
ortamının zayıflamasına neden olacaklardır.
Bir işletmede yönetimin felsefesi ve yönetme biçimi, işletmenin karşı karşıya olduğu
iç ve dış riskleri belirleme, analiz etme ve değişimi iyi yönetme biçiminde ise kontrol çevresi
ve diğer tüm iç kontrol unsurları olumlu etkilenecektir. Aksine iç veya dış hiçbir risk
faktörünü göz önüne almadan yönetim tarzını şekillendiren işletmelerde, yönetim felsefesi
kontrol çevresini olumsuz etkileyecektir.
İç kontrol sisteminin başarıya ulaşması yönetimin felsefesi ve bakış açısı ile doğrudan
ilişkilidir. İç kontrol sisteminin başarıya ulaşması için yönetimin bu sisteme inanması ve
sistemin başarılı olması için her türlü desteği vermesi gerekmektedir. İşletme üst yönetiminin
işine verdiği önem, işi ile bütünleşmesi, uzmanlık isteyen konulara yatkınlığı, işletme kültürü,
yönetim tarzı, emir ve talimatlarını veriş şekli, uyguladığı kontrol yöntemlerin sıklığı veya
yoğunluğu onun işletmeyi ne denli kontrol ettiğine dair bir fikir verir ve çalışanlara olduğu
kadar iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına neden olur. Örneğin Yönetim
Kurulu’nun sık aralıklarla toplanması, alınan bütün kararların yönetim kurulu defterine
kaydediliyor olması, her bir yönetim kurulu üyesinin işletmenin bir fonksiyondan sorumlu bir
şekilde görev alması ve toplantıların olmadığı zamanlarda bile işletmede bulunarak bu
üstlendiği görevi yürütmesi, işletmede emir ve talimatların yazılı bir şekilde verilmesinin
prensip hâline getirilmesi, rutin ve tekrarlanan konulardaki emir ve talimatların yönetmelikler
şeklinde düzenlenmesi, bunları hiç yapmayan bir yönetime oranla daha iyi bir kontrol ortamı
sağlamış olur.
İşletme üst yönetimi yasalardan korkmuyor, örneğin vergi yasalarının gerekliliklerini
tam anlamıyla yerine getirmiyorsa, üçüncü kişiler ile riskli ilişkilere giriyorsa, işletmede
çalışanlar üzerinde kontrol gücü de azalacaktır.
Her işletme kendi büyüklüğüne, üretim veya hizmet tarzına uygun bir örgüt yapısı
oluşturmalıdır. Örgüt biçiminin oluşturulmasında işletme ihtiyaçları kadar, görevlerin kontrol
ve denetimini kolaylaştırıcı biçimde ayrılmasına da önem verilmelidir. Örgütsel yapı kontrol
ve denetim ilkelerine uygun biçimde oluşturulduğu ölçüde kontrol çevresi güçlenecektir.
Bir işletmede uygun yetki ve sorumluluk dağılımı yapılmış ise kontrol çevresi
güçlenecektir. Tüm çalışanlar yetki ve sorumluluk sınırlarını açıkça ve resmî bir şekilde
bilmelidir. Yetki ve sorumluluk verme işlemlerinin informal biçimde yürütülmesi kontrol
çevresi açısından olumsuzluklar yaratacaktır.
İşletme, işe alma ücret terfi gibi insan kaynakları politikalarında adil ve dürüst olduğu
sürece kontrol çevresi olumlu etkilenecektir. Çünkü işletmede iç kontrol sistemini oluşturan
en önemli etken insandır. İşletmenin insan kaynakları politikalarında titiz olması, işletmeye
dürüst ve ahlaklı kişilerin girmesini sağlayacaktır.
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7.3.2. Risk Değerleme
İşletmenin ana amacı işletmenin sürekliliğini sağlamaktır. İşletmenin sürekliliği
işletmenin karşılaşabileceği riskleri önceden tahmin edip, gerekli tedbirlerin alınmasıyla
mümkün olabilmektedir. İşletmenin iç kontrol sisteminin kuracağı erken uyarı sistemi
işletmenin iç ve dış tehditlere karşı savunma mekanizmasını oluşturacak ve böylece karşı
karşıya kalınan riskler ya işletmeye zarar vermeyecek ya da çok az zararla giderilebilecektir.
Risk, işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyen unsurlardır. Risk
değerleme ise, işletmenin hedeflerini başarmasını engelleyebilecek ortaya çıkma ihtimali olan
durum veya koşulları sürekli takip etmesi demektir. Risk değerleme işletmenin hedeflerini
gerçekleştirmesini engelleyen önemli riskleri tespit ve analiz etme, bunlara uygun yanıtlar
verilmesini belirleme sürecidir.
Risk değerleme süreci, işletmenin genel amaçlarının belirlenmesi ve stratejik planların
yapılmasıyla başlar. Bu genel amaçlar çerçevesinde, alt amaçlar belirlenir. Daha sonra ise
belirlenen amaçlar somut hedefler olarak ifade edilir. Risk değerlemesinin sonraki aşaması;
hedeflerin başarılması için ortaya çıkma ihtimali olan risklerin belirlenmesi ve analiz
edilmesidir. İşletme amaçlarının başarılmasını engelleyebilecek riskler iç veya dış kaynaklı
olabilir.
Dış kaynaklardan ortaya çıkabilecek riskler:


Teknolojik gelişmeler



Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerinin değişmesi



Rekabet



Yeni yasalar ve düzenlemeler



Doğal afetler

Risk doğuran iç faktörler:


Bilgi sistemi süreçlerinde aksaklık



Yeni işe alınan personel



Yönetimin sorumluluklarında değişim



Etkili olmayan yönetim kurulu veya denetim komitesi

Yukarıdaki faktörler dikkate alınarak, her bir alt amaç için ortaya çıkabilecek önemli
riskler belirlenir. Daha sonra ise riskler meydana gelme ihtimali en yüksek olandan en düşüğe
göre sıralanır. Son olarak ise bu risklerin meydana gelmesi durumunda ne gibi eylemlerin
yapılabileceğinin belirlenmesi gerekir. İç ve dış kaynaklı risklerin büyük çoğunluğu
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değişimden doğmaktadır. Ekonomik koşullar, endüstriyel koşullar veya müşteri beklentileri
sürekli değişmektedir. Bazı koşullar altında etkili olan bir iç kontrol sistemi, diğer koşullar
altında etkili olmayabilir. Bu nedenle değişen koşullar karşısında iç kontrol sistemi de
güncellenerek geliştirilmelidir.

7.3.3. Bilgi Sistemleri ve İletişim
İşletmeler çalışanlarının üstlendikleri görev yetki ve sorumluluklarını tam anlamıyla
yerine getirebilmeleri için gerekli bilgiyi üretmeli ve ilgili kişiye iletmelidir. Bir işletmenin
faaliyetlerinin devamlılığı ve kontrolü, bu faaliyetler için gerekli bilgilerin üretilmesine
bağlıdır. Üretilen bilgilerin işlevini tam olarak yapabilmesi için bilginin doğru, zamanlı,
geçerli, gerekli ve ulaşılabilir olması gerekir. İşletme içerisinde yukarıya, aşağıya veya yatay
olarak etkin bir iletişim olmalıdır. Etkin bilgi işlemleri ve iletişim kanalları, bilgileri
organizasyon yapısı içinde istenilen zamanda istenilen kişi veya makama iletilebilme
yeteneğine sahip olması gerekir. Etkin bir iç kontrol siteminin mevcut olması için işletme
içerisinde etkin bilgi işlemleri sistemi ve iletişim kanalları oluşturulmalıdır.

7.3.4. Kontrol Faaliyetleri
İşletmeler amaçlarına ulaşmayı engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak için bazı
politika ve prosedürler uygularlar. Kontrol faaliyetleri, işletmenin amaçlarına ulaşmasını
engelleyecek risklerin önlenmesine yardımcı olan politikaların ve prosedürlerin
uygulanmasıdır. Diğer bir ifade ile kontrol faaliyetleri işletmenin amaçlarına ulaşmasına ve
hedeflerini gerçekleştirilmesine yönelik olarak uygulamaya konulan politika ve
prosedürlerdir.
Kontrol faaliyetleri çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Kontrollerin bir kısmı
önleyici güvenlik kontrolleri şeklindedir. Bundan kasıt; işletmede kayıp, kaçak, hırsızlık gibi
durumlardan koruyan önlemlerdir. Bunların bazıları varlıklara erişimin sınırlanması şeklinde
isimlendirilebilen önlemlerden oluşur. Örneğin, fabrika veya işletmeye girişlerin kontrol
altına alınması, veznenin ayrı bir mekânda bulunması, ambar veya depolara girişin
sınırlandırılması bu tür güvenlik önlemleridir. İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde
görevlerin ayrılığı ilkesine uyulması, fonksiyonlarda farklı kişilerin görevlendirilmesi ve
bunların birbirini kontrol eder şekle getirilmeleri de işletmede hata, hile ve hırsızlık gibi
olumsuzlukları önleyici kontrol işlemleridir. Her bir sorumlu birimin veya kişinin ne kadara
kadar satın alam işlemini gerçekleştirebileceği gibi yetki limitlerinin belirlenmesi şeklinde
kontroller de geliştirilebilir. Kontrol faaliyetleri, bilgisayara girilen şifre kullanımı, belirli
belge ve imza kontrolleri yapılmadan ödeme veya teslimatın yapılmaması, veri yedekleme
gibi önlemler de olabilir.

7.3.5. İzleme
İşletmedeki mevcut iç kontrol sisteminin değişen işletme ve çevre koşullarına uyum
sağlayabilmesi için, iç kontrol sisteminden istenilen verimliliğin alınabilmesi için sürekli
olarak izlenmesi gerekmektedir.
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İzleme kontrol çevresi, risk değerleme, kontrol faaliyetleri, bilgi sistemleri ve iletişim
olmak üzere dört iç kontrol sistemi unsurunun sürekli olarak takip edilmesi ve
değerlendirilmesidir. İzleme iki temel amaca yönelik olarak yapılır. Birinci amaç, mevcut iç
kontrol unsurlarının etkinliğinin takibi ve değerlendirilmesidir. İkinci amaç ise, yeni
gelişmeler veya değişen koşullar neticesinde işletmede uygulanabilecek yeni kontrol
yöntemlerinin tespitidir. Bu amaçları sağlamak üzere iç kontrol sisteminin sürekli olarak
gözlemlenmesi gerekmektedir. Bu da ağırlıklı olarak işletmenin iç denetim departmanı
tarafından yerine getirilir.
İç denetim bölümünün amaçlarından bir tanesi çalışanların faaliyetleri yerine
getirirken iç kontrol prosedürlerine ve işletme yönetiminin yazılı talimatlarına ne derece
uyduklarının tespit edilmesi ve üst yönetime raporlanmasıdır. İç denetçiler aynı zamanda
işletmede oluşturulmuş olan iç kontrol sisteminin etkinliğini değerleyerek, geliştirilmesi için
üst yönetime öneri ve tavsiyelerde de bulunur. Böylelikle iç denetim iç kontrol sisteminin
izlenmesi ve geliştirilmesi için önemli bir fonksiyondur. İşletme yönetimi değişen koşullara
göre iç kontrol sistemine güncelleme ve geliştirme sorumluluğundadır.

7.4. Etkin İç Kontrol Sistemi İçin Temel İlkeler
İşletmede oluşturulacak iç kontrol sisteminin etkin olması için işletme yönetimi
aşağıdaki temel ilkeler ile uyumlu olan bir kontrol sistemi oluşturmalıdır. Bağımsız denetçi de
işletmenin iç kontrol sisteminin incelenmesinde bu ilkelere uyulup uyulmadığını
değerlendirmelidir.
Etkin bir iç kontrol sistemi için temel ilkeler:
1) Görevlerin ayrımı ilkesi
2) Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması ilkesi
3) Uygun belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin var olması ilkesi
4) Varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiziki korunması ilkesi
5) Bağımsız mutabakatların yapılması ilkesi
Görevlerin Ayrımı İlkesi: Görevlerin ayrımı ilkesine göre; bir kıymet hareketinin
başlangıcından tamamlanmasına ve muhasebe kayıtlarına alınmasına kadar olan sorumluluk
tek bir kişide olmamalı, birkaç görevli arasında paylaştırılmalıdır. Görevlerin ayrımı ilkesinin
amacı kasti veya kasti olmayan hataların önlenmesi veya erken ortaya çıkartılmasıdır.
Görevlerin ayrımı ilkesine göre; varlıkların korunması ve varlıklarla ilgili muhasebe
kayıtlarının yapılması farklı kişiler tarafından yapılmalıdır. Örneğin, depo sorumlusu ve
stoklara ilişkin muhasebe kaydını tutan kişiler farklı kişiler olmalıdır. Depo sorumlusunun
muhasebe kaydı tutma yetkisi olmamalıdır.
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Görevlerin ayrımı ilkesine göre kıymet hareketine neden olunmasının onaylanması ile
varlıkların korunmasına ilişkin yetki ve sorumluluklar farklı kişilere verilmelidir. Örneğin,
satın alma işlemini onaylayan kişi ile satın alınan varlığı koruyan kişi birbirinden farklı
olmalıdır. Satın alma müdürü satın alma işlemini onaylamalı, depo sorumlusu da satın alınan
varlığı korumalıdır.
Görevlerin ayrılığı ilkesine göre; faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin yetki ve
sorumluluk sahibi kişilerin muhasebe kaydı tutma yetkisi olmamalıdır. Örneğin, satın alma
işlemi yapan kişinin, muhasebe kaydı tutma yetkisi olmamalıdır.
Görevlerin ayrılığı ilkesine uygun bir iç kontrol sistemi oluşturulması, işletmede hata
veya hilelerin yapılmasını önleyerek finansal tabloların güvenilirliğini de artırmaktadır.
Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması ilkesi: İşletmede çalışanların yetki ve
sorumlulukları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Bir kişi başka bir kişinin yetki ve
sorumluluğundaki işleri yapmamalıdır. Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması ilkesine
göre, her işlem mutlaka o iş için yetkilendirilmiş kişi tarafından yapılmalıdır.
Uygun belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin var olması ilkesi: Muhasebe
kayıtlarına temel oluşturan unsur işlem ve olaylara ilişkin belgelerdir. Etkin bir iç kontrol
sisteminin sağlanabilmesi için, işletmede uygun bir belge hazırlama ve dosyalama düzeni
olmalıdır. İşletmede hazırlanan belgelerin (Örneğin; satış faturası, kasa tahsil fişi) önceden
basılı sıra numaralı olması uygun belgelendirme düzeni açısından önemli bir kuraldır. Ayrıca
işletmede hazırlanan belgelerin kim tarafından ve hangi tarihte hazırlandığı da mutlaka belge
üzerinde belirtilmelidir. İşletmede muhasebe kaydına temel oluşturan belgelerin düzenli bir
şekilde dosyalanması da iç kontrol sisteminin etkinliği açısından önemlidir.
Varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiziki korunması ilkesi: Varlıkların ve
muhasebe kayıtlarının fiziki olarak korunması için her türlü fiziksel önlem alınmalıdır.
Varlıkların korunması için alınabilecek önlemler için, çelik kasalar, depoya taktırılan alarm
sistemleri, çalışanların kartları ile girebileceği alanlar verilebilir. Muhasebe kayıtlarının
korunması için ise bilgisayar sisteminin sık sık yedeklenmesi yapılabilir.
Bağımsız mutabakatların yapılması ilkesi: Bağımsız mutabakat, bir işlem
gerçekleştikten sonra o işi yapan dışında bir kişi tarafından kontrol edilmesidir. Hata ve
hilelerin önlenmesi açısından bağımsız bir kişi tarafından yapılan kontroller çok önemli olup
iç kontrol sisteminin etkinliğini artırmaktadır.

7.5. Denetim ve Kontrol Farkı
Kontrol denetimden önce gelen daha geniş kapsamlı olarak düşünülmesi gereken bir
husustur. Denetim ve kontrol arasındaki farklar aşağıda kısaca özetlenmiştir.


Kontrol devamlı bir faaliyettir, denetim belirlenen periyotlarda yapılır.



Kontrol eş anlı olarak yürütülür, denetim geçmişe dönüktür.
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Kontrolde mekanik araçlar kullanılabilir, denetim insan tarafından gerçekleştirilir.



Kontrolde işletmeden bağımsız olmak gerekmez, denetimde bağımsızlık şarttır.

7.6. Bağımsız Denetçi Açısından İç Kontrol Sisteminin Önemi
Bağımsız denetçiler denetim çalışmalarını planlamak ve yapacakları denetim
çalışmalarının verimliliğini artırmak için işletmenin iç kontrol sisteminin değerlemesini
yapmak zorundadır. Bağımsız denetçilerin işletmenin iç kontrol sistemini incelemesindeki
amaç, iç kontrol sisteminin etkin olup olmadığı konusunda değerlendirme yapıp rapor
hazırlamak değildir. Bağımsız denetçilerin iç kontrol sistemini incelemesindeki amaç
yapılacak olan bağımsız denetim çalışmasının planlamasını yapmaktır. İşletmedeki iç kontrol
sisteminin etkinliği yapılacak olan bağımsız denetimin kapsamını etkileyen unsurlardan bir
tanesidir. İşletmedeki iç kontrol sistemi zayıf ise bağımsız denetçi denetim çalışmasının
kapsamını genişletecek, daha çok sayıda örnekleme yapacak ve daha çok sayıda kanıt
toplayacaktır. Aksi durumda yani etkin bir iç kontrol sistemine sahip işletmelerde ise
bağımsız denetçi denetim standartlarının öngördüğü şekilde yeterli ve uygun kanıt toplayarak
denetim çalışmasını tamamlayacaktır.

7.7. İç Kontrol
Belgelendirilmesi

Sisteminin

Bağımsız

Denetçi

Tarafından

Bağımsız denetçi denetimin planlanması aşamasında işletmedeki iç kontrol sistemi
hakkında bilgi edinerek işletmeyi tanımalıdır. Denetçi işletmenin iç kontrol sistemi ile ilgili
olarak elde ettiği bilgi ve belgeleri denetim dosyalarına koymalıdır.
Bağımsız denetçiler işletmenin iç kontrol sistemi hakkında bilgi toplarken çeşitli
yöntemlere başvurabilirler. Denetçiler işletmenin yazılı politika ve prosedürlerini temin
ederek okuyabilirler, işletme çalışanları ile görüşüp soru sorabilirler veya faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi sırasında gözlem yapabilirler. Bağımsız denetçi hangi yöntem ile bilgi
toplarsa toplasın, elde ettiği bu bilgileri yazılı hâle getirerek (belgelendirerek) bu dokümanı
denetim dosyası içerisinde muhafaza etmelidir. Denetçi iç kontrol sistemi ile ilgili elde ettiği
bilgileri yazılı hâle getirirken yani belgelendirirken aşağıdaki yöntemleri kullanılabilir.
Bağımsız denetçi aşağıdaki yöntemlerden sadece bir tanesini kullanabileceği gibi birden fazla
yöntemi birlikte de kullanabilmektedir.
İç kontrolün belgelendirilmesinde kullanılan yöntemler:
1) Denetçi notları
2) Akış şemaları
3) İç Kontrol Anketi
Denetçi Notları: Denetçiler denetlenen işletme çalışanlarından yetkili kişilere iç
kontrol sistemi hakkında sorular sorarak veya iş akış süreçlerini gözlemleyerek elde ettiği
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bilgileri çalışma kâğıdına not alır. İşletme içerisinde hazırlanmış yazılı iç kontrol prosedürleri
varsa, denetçi bunların bir fotokopisini de temin ederek inceler, gerekirse çeşitli notlar alır ve
hem aldığı notları hem de yazılı kontrol prosedürlerini denetim dosyasında muhafaza eder. İç
kontrol sisteminin belgelendirilmesinde kullanılabilecek en kolay yöntemdir. Ancak not alma
yöntemi ile hazırlanan çalışma kâğıtlarında bilgiler belirli bir sistematikte yazılmadığı için,
diğer denetçiler tarafından okunması ve anlaşılmasında zorluklar söz konusu olabilmektedir.
Bu nedenle denetçi notlarının mümkün olduğu kadar anlaşılabilir bir şekilde hazırlanması
gerekmektedir.
Akış Şemaları: İç kontrol sisteminin belgelendirilmesinde kullanılan bir diğer yöntem
ise denetçi tarafından akış şemaları hazırlanmasıdır. Akış şeması, işletme içerisindeki bilgi ve
belge akışının belirli semboller kullanılarak gösterilmesidir.
İç Kontrol Anketi: Bağımsız denetçi önceden hazırlanmış bir anketteki soruları
işletme çalışanlarına sorarak aldığı cevaplar doğrultusunda iç kontrol siteminin etkinliğini
değerlendirir. Anket soruları iç kontrol sisteminin unsurlarının etkinliğini ölçmek üzere
hazırlanmaktadır. Daha önce açıklanan ve COSO tarafından belirlenen, kontrol çevresi, risk
değerleme, kontrol prosedürleri, bilgi sistemleri ve iletişim ve izleme unsurlarının etkinliği
anket formunda ayrı başlıklar altında incelenmektedir. Her bir başlığın altında da bu unsurlara
ilişkin değerlendirme sonuçları yer almaktadır. Daha sonra denetçi her bir unsuru ayrı ayrı
inceledikten sonra, denetlenen işletmenin iç kontrol sistemi hakkında genel durum
değerlendirmesi yapmaktadır.
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AÇIKLAMA

SORULAR

HAYIR

NO

EVET

Uygulamalar

A- KONTROL ORTAMI: Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin diğer unsurlarına
temel teşkil eden genel bir çerçeve sağlamakta olup yönetimin amaç ve hedeflerinin
belirlenmesini, işletme personeline duyurulmasını ve bunlarla uyumlu bir organizasyon
yapısının ve kurumsal kültürün oluşturulmasını tanımlamak amacıyla kullanılan bir
kavramdır. Kontrol ortamı üzerinde etkili temel unsurlar kişisel ve mesleki dürüstlük,
yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, insan
kaynakları yönetimi için yazılı kurallar ve uygulamalar, kurumsal yapı, yönetim
felsefesi ve iş yapma tarzı olarak sayılabilir.

1

2

3

Şirketinizde
İç
Kontrol
Standartları bilinmekte mi?
Şirketinizde İç Kontrol Sistemi
ve işleyişi yönetici ve personel
tarafından sahipleniliyor ve
destekleniyor mu?
Şirketinizde iç kontrol sistemi
ve işleyişine ilişkin olarak
yönetici
ve
personelin
farkındalık ve sahiplenilmesini
arttırmaya yönelik çalışmalar
yürütülüyor mu?

4

Şirketinizdeki
her
düzey
yönetici iç kontrol sistemini
benimsiyor ve personele örnek
oluyor mu?

5

Şirketinizin
her
düzeydeki
yönetici ve personel, etik
davranış ilkeleri ve bu ilkelere
ilişkin sorumlulukları hakkında
bilgilendiriliyor mu?
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6
7

8

9

10
11

12

13
14

Şirketinizde
işlemler
etik
değerler
doğrultusunda
yürütülüyor mu?
Etik
sözleşme
tarafından
yılda
onaylanıyor mu?

personel
bir
kez

Şirketinizin
her
düzeydeki
yönetici ve personeli, etik dışı
davranış
durumunda
uygulanacak
yaptırımlar
hakkında
bilgilendirilmekte
midir?
Faaliyetlerde
dürüstlük,
saydamlık ve hesap verilebilirlik
ilkesi doğrultusunda anket, yüz
yüze görüşme ve değerlendirme
toplantıları yapılıyor mu?
Personele ve hizmet verilenlere
adil ve eşit davranılıyor mu?
Çalışan memnuniyeti düzenli
olarak
ölçülüyor
ve
değerlendiriliyor
mu?
Memnuniyet testi yapılıyor mu?
İşlemler belgelerle güvenilir,
kullanışlı,
anlaşılabilir
ve
standartlara uygun şekilde kayıt
altına alınıyor ve arşivleniyor
mu?
Yönetim, misyonu, belirlediği
hedefleri ve beklenen sonuçları
tüm çalışanlara açıklıyor mu?
Görev
dağılımı
çizelgesi
personele bildiriliyor mu?

174

15

Görev tanımlarına uygun yetki
ve sorumluluklar güncelleniyor
ve personele bildiriliyor mu?

16

Şirket organizasyon yapısı temel
yetki ve sorumluluk dağılımına
uygun mu?

17

18

19

Hassas görevler tanımlanıyor ve
değişen
koşullara
göre
güncelleniyor mu?
Personele verilen görevlerin
yöneticiler
tarafından
izlenmesini
sağlayacak
prosedürler oluşturulmuş mu?
Personel arasındaki uyumu
sağlayacak insan kaynakları
yönetimi oluşturulmuş mu?

20

İnsan kaynakları yönetimine
ilişkin konular düzenli olarak
güncelleniyor ve personele
bildiriliyor mu?

21

Yöneticilerin ve personelin
görevlerini etkili bir şekilde
yürütebilmeleri
için
sahip
olmaları gereken bilgi, deneyim
ve nitelikler tanımlı mı?

22

23

24

Her görev için uygun personel
seçilmiş midir?
Mesleki yeterliliği geliştirici ve
değerlendirici
programlar
yapılmakta mıdır?
Personelin işe alınması ve
görevde yükselmesinde bireysel
performans
değerlendirmesi
uyg lanıyor mu?
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25

Personelin eğitim ihtiyaçları
belirleniyor, eğitim faaliyetleri
planlanıyor ve düzenli olarak
yürütülüyor mu?

26

Performans değerlendirmeleri
düzenli
aralıklarla
yapılıp
sonuçlar personele bildiriliyor
mu?

27

Şirketinizde yüksek performans
gösteren
personel
için
ödüllendirme mekanizmaları var
mı?

28

Yetersiz bulunan personelin
performansını
geliştirmeye
yönelik önlemler alınmış mıdır?

29

30

31

İş akış süreçlerinde imza ve
onay mercileri belirli mi?
Yetki
devri
oluşturuldu mu?

yönergesi

Yetki devri sırasında yetki
devreden ve devralan personel
arasında yetkinin kullanımına
ilişkin bilgi alışverişi sağlanıyor
ve buna uygun raporlama
yapılıyor mu?

KONTROL ORTAMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
B- RİSK DEĞERLENDİRME: Risk değerlendirme, işletmenin hedeflerinin
gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli
önlemlerin belirlenmesi sürecidir. Bu bölümde şirket, risk algısı ve riskle başa
çıkabilme kapasitesini aşağıdaki sorular aracılığıyla bir öz değerlendirmeye tabi
tutmalıdır.

1

Stratejik plan hazırlanmasına
ilişkin usul esaslar belirlendi
mi?
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2

Performans
programının
hazırlanmasına ilişkin usul
esaslar belirlendi mi?

3

Bütçe hazırlıklarında stratejik
plan
ve
performans
programları dikkate alındı mı?

4

5

6

Departmanınızda
yürütülen
faaliyetler stratejik plan ve
performans
programıyla
belirlenen amaç ve hedeflerle
uyumlu mu?
Yönetim, misyonu, belirlediği
hedefleri ve beklenen sonuçları
tüm çalışanlara açıklıyor mu?
Departmanınızın
hedefleri
belirlenirken,
spesifiklik,
ölçülebilirlik,
ulaşılabilirlik,
ilgililik ve süreli olma kriterleri
dikkate alındı mı?

7

Amaç ve hedeflere yönelik
riskler belirleniyor mu?

8

Riskler yılda en az bir kere
ve/veya değişen koşullara göre
değerlendiriliyor
ve
güncelleniyor mu?

9

Değerlendirme
sonuçlarına
göre
risk
eylem
planı
oluşturuldu mu?

10

Şirkette risk yönetimine ilişkin
görev ve sorumluluklar açık bir
şekilde ve yazılı olarak
belirlendi mi?
Risk
yönetimi
sürecinde
personelin katkısı alınıyor mu?

11
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RİSK DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
C-KONTROL FAALİYETLERİ: Kontrol faaliyetleri, işletmenin hedeflerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan
politika ve prosedürlerdir
1

2

3

4

İşletmenin
risk
oluşturuldu mu?

haritası

Faaliyetler ve riskler için
belirlenmiş
olan
kontrol
yöntemleri uygulanıyor mu?
Her bir faaliyet için işlem
öncesi ve sonrası kontrolleri
kapsayan
kontrol
listeleri
hazırlandı mı?
Departmanınızda
uygulanan
kontrol faaliyetlerinin etkililiği
düzenli
olarak
gözden
geçiriliyor mu?

5

Olası
değer
kayıplarının
önlenmesi için varlıkların
dönemsel
kontrolünü
sağlayacak
envanterler
çıkarıldı mı?

5

Kontrol yöntemlerinin maliyeti
ile beklenen fayda kıyaslanıyor
ve gerekli önlemler alınıyor
mu?

7

8

Görevler
ayrılığı
uygulanıyor mu?

ilkesi

Yöneticiler görevler ayrılığı
ilkesinin
tam
olarak
uygulanmadığı işlemlerde hata,
eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük
ve
yolsuzluk
olması
durumunda düzeltilmesi için
hemen harekete geçiyor mu?
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9

10

Personelin iş ve işlemleri
izleniyor İş ve işlemlerin
prosedürlere
uygunluğunun
denetimi yapılıyor mu?
Biriminizde
personel
yetersizliği, geçici veya sürekli
görevden ayrılma, yeni bilgi
sistemlerine geçiş, yöntem
veya mevzuat değişiklikleri ile
olağanüstü
durumlar
gibi
faaliyetlerin
sürekliliğini
etkileyen
nedenlere
karşı
gerekli önlemler alınıyor mu?

11

Vekâlet sistemi etkili olarak
uygulanıyor mu?

12

Görev devri
yapılıyor mu?

13

Bilginin güvenilirliğine ilişkin
yazılı kurallar ve yedekleme
yöntemleri
prosedürü
belirlendi mi?

14

15

15

raporlamaları

Bilgi sistemlerine veri, bilgi
girişi ve erişim konusunda
yetkilendirmeler yapılıyor mu?
Bu bilgiler personele iletiliyor
mu?
Bilgi
sistemleri
yönetime
faaliyetlerin
gözetimi,
hedeflerin izlenmesi ve analizi
amacıyla
zamanında
ve
açıklayıcı raporlar sağlıyor
mu?
Şirketinizde kullanılan bilgi
sistemlerinin
güvenliğini
sağlamaya
yönelik
mekanizmalar var mı?
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KONTROL FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
D-BİLGİ VE İLETİŞİM: Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi,
personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve
iç kontrole ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman
dilimi içinde iletilmesini sağlayacak uygun bir bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.

1

Şirketinizde yatay ve dikey
iletişimi
kapsayan
yazılı,
elektronik ve sözlü etkin bir iç
iletişim sistemi mevcut mu?

2

Şirketinizde
personel
ve
yöneticiler görevlerini yerine
getirebilmek için doğru ve
güvenilir bilgiye zamanında
ulaşılabiliyor mu?

3

4

5

6

Şirketinizde
bilgilerin
kullanılabilir ve anlaşılabilir
olmasını sağlayacak doküman
yönetim sistemi kurulmuş ve
tüm
birimlerce
kullanımı
sağlanmış mıdır?
Şirketinizde yöneticiler ve
ilgili personelin performans
programı
ve
bütçenin
uygulanması
ile
kaynak
kullanımına ilişkin bilgilere
zamanında
erişebilmesini
sağlayacak
veri
tabanı
oluşturulmuş mu?
Şirketinizde yönetim bilgi
sistemleri, yönetimin ihtiyaç
duyduğu gerekli bilgileri ve
raporları üretebilecek ve analiz
yapma imkânı sunacak şekilde
tasarlanmış mı?
Şirketinizde her düzey yönetici
idarenin misyon, vizyon, amaç
ve beklentilerini personelin
görev
ve
sorumlulukları
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kapsamında
bildiriyor mu?

7

8

personele

Şirketinizde personelin öneri
ve
sorunlarını
açıkça
iletebilmelerini
sağlayacak
yönetim
bilgi
sistemleri
oluşturulmuş mudur?
Şirketinizde işletmenin amaç
hedef gösterge ve faaliyetleri
ile sonuçları raporlanıyor mu?
Saydamlık
ve
hesap
verilebilirlik
ilkesi
doğrultusunda
kamuoyuna
duyuruluyor mu?

9

Şirketinizde hangi raporların,
kim tarafından, ne sıklıkta, ne
zaman hazırlanacağı, kime
sunulacağı,
dayanağı
ve
hazırlanan raporların kim
tarafından kontrol edileceği
açıkça belirlenip ve personele
duyuruldu mu?

10

Şirketinizde
-elektronik
ortamdakiler dâhil- gelen ve
giden her türlü evrak ile şirket
içi haberleşmenin, iş ve
işlemlerin kaydedildiği ve
sınıflandırıldığı kapsamlı ve
güncel bir kayıt ve dosyalama
sistemi mevcut mu?

11

Şirketinizde
kayıt
ve
dosyalama sistemi idare içi
haberleşmeyi kapsıyor mu?
Kişisel verilerin güvenliğini ve
korunmasını
sağlamaya
yönelik mi?
Şirketinizde
kayıt
ve
dosyalama
sistemi
güncelleniyor mu? Personel
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12

13

14

15

16

tarafından
izlenebilir mi?

ulaşılabilir,

Şirketinizde iş ve işlemlerin
kaydı,
sınıflandırılması
korunması ve erişimini de
kapsayan
belirlenmiş
standartlara uygun arşiv ve
dokümantasyon
sistemi
oluşturulmuş mudur?
Şirket
personeli
işletme
içinden ve dışından yapılacak
ihbar ve şikâyetlere yönelik
prosedürler hakkında bilgi
sahibi midir?
İhbar sistemi olası veya
süregelen
usulsüzlük,
yolsuzluk ve sorunların kurum
içinden ve işletme dışından
bildirilebilmesi için uygun
araçlar içeriyor mu? Hata
bildirim yöntemlerini içeren
form ve benzeri belgeler
hazırlandı mı?
İhbar
sistemi,
bildirimde
bulunan personelin güvenliğini
sağlayıcı (haksız ve ayırımcı
bir muameleye tabi tutulmama
gibi) prosedürler içeriyor mu?
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BİLGİ VE İLETİŞİM İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
E- İZLEME: İç kontrol sistemi, işletmelerin karşı karşıya kaldığı risklere ve
değişikliklere sürekli olarak uyum göstermesi gereken dinamik bir süreçtir. Bu nedenle
iç kontrol sisteminin; değişen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere gerektiği
biçimde uyum göstermesini sağlamak amacıyla izlenmesi gerekir. Etkili ve verimli bir
izlemenin temelinde idarenin hedefleri ile ilgili, anlamlı, risklere yönelik önemli
kontrollerin değerlendirildiği izleme prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanması
yatar. İzleme, doğru tasarlanıp uygulandığında, işletmelere iç kontrol sisteminin
etkinliği hakkında doğru ve ikna edici bilgi sağlar, iç kontrol aksaklıklarını zamanında
tespit eder ve düzeltici önlem alacak kişilere ve gerektiğinde üst yönetime iletir.
Böylece kontrol sürecinde karşılaşılan aksaklıkların idarenin hedeflerine önemli bir
zarar vermeden önce düzeltilmesi sağlanmış olur. İzleme, yönetim ile iç ve dış denetim
tarafından yapılır

1

Şirketinizde iç kontrolün etkili
bir şekilde işleyip işlemediği
konusunda yöneticilere geri
bildirimde bulunmaya olanak
sağlayacak
toplantılar
düzenleniyor mu?

2

Şirketinizde sürekli
faaliyetleri
etkin
uygulanıyor mu?

3

Şirketinizde iç kontrol sistemi,
yılda
en
az
bir
kez
değerlendiriliyor mu?

4

izleme
olarak

İç kontrolün değerlendirilmesi
görüşler, talepler ve şikâyetler
dikkate alınarak katılımcılık
esasına göre mi yapılıyor?

5

Şirketinizin
yönetici
ve
çalışanlarıyla iç denetim birimi
arasında etkin bir işbirliği var
mı?

6

İç kontrolün değerlendirilmesi
sonucunda alınması gereken
önlemler
belirlenip
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uygulanıyor mu?

7

Şirketinizde
iç
kontrolün
değerlendirilmesi
ve
iç
denetim sonucunda eylem
planı
hazırlanıyor
ve
uygulanıyor mu?

8

İç kontrol sistemine ilişkin
hatalar ve eksiklikler yönetime
raporlanıyor mu?

9

İç kontrole ilişkin mevcut
sistem yeterince açık ve tutarlı
mı?

İZLEME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
GENEL DEĞERLENDİRME
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, iç kontrol sisteminin tanımı ve unsurları açıklanmıştır. Bölümde ayrıca
etkin bir iç kontrol sisteminin unsurları, bağımsız denetçinin iç kontrol sistemini incelmesinin
önemi, kontrol ve denetim farkı açıklanmış, bağımsız denetçinin iç kontrol sistemini
belgelendirirken kullanacağı yöntemler anlatılmıştır.
İç kontrole yönelik birçok tanımın bulunmasına karşın COSO Raporu'nda yer alan bu
tanımlama en yaygın kabul gören tanımdır. COSO Raporunda iç kontrol; "Organizasyonların
yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliğin
ve verimliliğin, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere
uygunluğun elde edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir."
şeklinde tanımlanmaktadır.
İç kontrol sisteminin beş temel unsuru vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.
1.

Kontrol çevresi (Kontrol Ortamı)

2.

Risk değerlendirme süreci

3.

Bilgi sistemi ve iletişim

4.

Kontrol faaliyetleri

5.

Kontrollerin İzlenmesi

İşletmede oluşturulacak iç kontrol sisteminin etkin olması için işletme yönetimi
aşağıdaki temel ilkeler ile uyumlu olan bir kontrol sistemi oluşturmalıdır.
1) Görevlerin ayrımı ilkesi
2) Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması ilkesi
3) Uygun belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin var olması ilkesi
4) Varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiziki korunması ilkesi
5) Bağımsız mutabakatların yapılması ilkesi
Kontrol denetimden önce gelen daha geniş kapsamlı olarak düşünülmesi gereken bir
husustur. Denetim ve kontrol arasındaki farklar aşağıda kısaca özetlenmiştir.


Kontrol devamlı bir faaliyettir, denetim belirlenen periyotlarda yapılır.



Kontrol eş anlı olarak yürütülür, denetim geçmişe dönüktür.



Kontrolde mekanik araçlar kullanılabilir, denetim insan tarafından gerçekleştirilir.
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Kontrolde işletmeden bağımsız olmak gerekmez, denetimde bağımsızlık şarttır.

Bağımsız denetçilerin işletmenin iç kontrol sistemini incelemesindeki amaç, iç kontrol
sisteminin etkin olup olmadığı konusunda değerlendirme yapıp rapor hazırlamak değildir.
Bağımsız denetçilerin iç kontrol sistemini incelemesindeki amaç yapılacak olan bağımsız
denetim çalışmasının planlamasını yapmaktır. İşletmedeki iç kontrol sistemi zayıf ise
bağımsız denetçi denetim çalışmasının kapsamını genişletecek, daha çok sayıda örnekleme
yapacak ve daha çok sayıda kanıt toplayacaktır.
Denetçi işletmenin iç kontrol sistemi ile ilgili olarak elde ettiği bilgileri
belgelendirerek denetim dosyalarına koymalıdır. Bağımsız denetçiler işletmenin iç kontrol
sistemi hakkında bilgi toplarken çeşitli yöntemlere başvurabilirler. İç kontrolün
belgelendirilmesinde kullanılan yöntemler:
1) Denetçi notları
2) Akış şemaları
3) İç Kontrol Anketi
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin oluşturulamasındaki amaçlardan
biridir?
a) İşletmenin kârını artırmak
b) Müşteri sayısını artırmak
c) Faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
d) Alacakların daha hızlı tahsil edilmesini sağlamak
e) Satış miktarını artırmak
2) Aşağıdakilerden hangisi iç kotnrol sisteminin sınırları içerisinde yer almaz?
a) İnsanların yanlış davranışı
b) Değişen işletme faaliyetleri nedeniyle mevcut iç kontrollerin yetersiz kalması
c) Karmaşık işlem türlerinin meydana gelmesi
d) İç kontrol prosedürlerinin yazılı olması
e) İşletme yönetiminin iç kontrol sistemini önemsememesi
3) Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin unsurlarından biridir?
a) Risk değerlendirme süreci
b) İş akış süreci
c) Finansal raporlama süreci
d) Satış süreci
e) Satın alma süreci

188

4) Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol çevresini (ortamını) etkileyen unsurlardan
değildir?
a) İç kontrol anket formu
b) Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesinin katılımı
c) Organizasyon yapısı
d) Ahlaki ve etik değerlerin iletilmesi ve uygulamada olması
e) Yetki ve sorumlulukların dağılımı
5) Aşağıdakilerden hangisi işletme açısından dış kaynaklardan ortaya çıkabilecek
risklerden değildir?
a) Teknolojik gelişmeler
b) Yeni işe alınan personel
c) Yeni yasalar ve düzenlemeler
d) Doğal afetler
e) Rekabet
6) Aşağıdakilerden hangisi işletme açısından risk doğuran iç faktörlerden değildir?
a) Müşteri ihtiyaçları ve beklentileri
b) Bilgi sistemi süreçlerinde aksaklık
c) Yeni işe alınan personel
d) Yönetimin sorumluluklarında değişim
e) Etkili olmayan yönetim kurulu ve denetim komitesi
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7) Aşağıdakilerden hangisi etkin iç kontrol sistemi için temel ilkeler arasında yer
alır?
a) Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması ilkesi
b) Finansal tabloların yayınlanması ilkesi
c) Faaliyet raporunun yayınlanması ilkesi
d) Bağımsız denetim ilkesi
e) Kalite kontrol ilkesi
8) Aşağıdakilerden hangisi denetim ve kontrol farkını açıklamaz?
a) Kontrol devamlı bir faaliyettir, denetim belirlenen periyodlarda yapılır.
b) Kontrolü bağımsız denetim firması yapar, denetimi bağımsız denetçi yapar.
c) Kontrol eş anlı olarak yürütülür, denetim geçmişe dönüktür.
d) Kontrolde mekanik araçlar kullanılabilir, denetim insan tarafından gerçekleştirilir.
e) Kontrolde işletmeden bağımsız olmak gerekmez, denetimde bağımsızlık şarttır.
9) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin iç kontrol sistemini belgelendirirken
kullandığı yöntemlerden biridir?
a) İç kontrol piramidi
b) İç kontrol kataloğu
c) İç kontrol dosyası
d) İç kontrol organizasyon şeması
e) İç kontrol anketi
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10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bağımsız denetçi denetimin planlanması aşamasında işletmedeki iç kontrol
sistemi hakkında bilgi edinerek işletmeyi tanımalıdır.
b) Denetim kontrolden önce gelen daha geniş kapsamlı olarak düşünülmesi gereken
bir husustur.
c) Akış şeması, işletme içerisindeki bilgi ve belge akışının belirli semboller
kullanılarak gösterilmesidir.
d) Kontrol denetimden önce gelen daha geniş kapsamlı olarak düşünülmesi gereken
bir husustur.
e) Bağımsız denetçilerin işletmenin iç kontrol sistemini incelemesindeki amaç, iç
kontrol sisteminin etkin olup olmadığı konusunda değerlendirme yapıp rapor hazırlamak
değildir.

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) a, 5) b, 6) a, 7) a, 8) b, 9) e, 10) b
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8. ÖNEMLİLİK VE RİSK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Önemlilik
8.2. Denetim Risk Modeli
8.2.1.

Denetim Riski

8.2.2.

Yapısal Risk

8.2.3.

Kontrol Riski

8.2.4.

Ortaya Çıkartamama Riski

8.3. Denetim Risk Modelinin Uygulama Aşamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi önemlilik kavramının tanımıdır?
a) Önemlilik, bağımsız denetim çalışmasının denetlenen işletmeler açısından önemli
olduğunu ifade eden bir kavramdır.
b) Önemlilik, bir muhasebe bilgisinin açıklanmaması veya yanıltıcı bir şekilde
açıklanması nedeniyle finansal tabloları esas alarak karar veren finansal tablo kullanıcılarının
kararlarını etkileyebilecek veya değiştirebilecek büyüklükteki hususları içeren bir kavramdır
c) Önemlilik, bağımsız denetçi olmak için sadece muhasebe alanında değil, bütün
alanlarda geniş bilgi birikimine sahip olunması gerektiğini vurgulayan bir kavramdır.
d) Önemlilik, finansal tabloların bağımsız denetçi tarafından hazırlanmasının çok
önemli olduğunu vurgulayan bir kavramdır.
e) Önemlilik, bağımsız denetçinin denetim sırasında mesleki özen ve titizlik
göstermesi gerektiğini vurgulayan bir kavramdır.
2) Aşağıdakilerden hangisi denetim riskinin tanımıdır?
a) Denetim riski, bağımsız denetçinin finansal tablolar hakkında yanlış görüş beyan
etme ihtimalidir.
b) Denetim riski, denetçinin denetim sırasında yanlışlık tespit etme ihtimalidir.
c) Denetim riski, bağımsız denetim firmasının batma ihtimalidir.
d) Denetim riski, denetim sırasında denetçinin sakatlanması ihtimalidir.
e) Denetim riski, denetim raporunun geç yayınlanmasına ilişkin bir risktir.
3) Aşağıdakilerden hangisinin denetimin planlanması aşamasında yapılması gerekir?
a) Denetim raporunun hazırlanması
b) Önemlilik seviyesinin belirlenmesi
c) Kanıt toplanması
d) Bilanço tarihinden sonra meydana gelen işlemlerin gözden geçirilmesi
e) Toplanan kanıtların değerlendirilmesi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Önemlilik

Önemlilik
anlayabilmek

Denetim Risk Modeli

Denetim risk modelini ve Okuyarak
unsurlarını kavrayabilmek

elde
veya

kavramını Okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Önemlilik: Önemlilik bir muhasebe bilgisinin açıklanmaması veya yanıltıcı bir
şekilde açıklanması nedeniyle finansal tabloları esas alarak karar veren finansal tablo
kullanıcılarının kararlarını etkileyebilecek veya değiştirebilecek büyüklükteki hususları içeren
bir kavramdır.
 Denetim Riski: Denetim riski, bağımsız denetçinin finansal tablolar hakkında
yanlış görüş beyan etme ihtimalidir.
 Yapısal Risk: Yapısal risk, işletmede iç kontrol sistemi olmadığı varsayımı
altında, finansal tablolarda önemli yanlışlıkların (hata veya hile) bulunma olasılığıdır.
 Kontrol Riski: Kontrol riski, finansal tablolardaki yanlışlıkların işletmedeki iç
kontrol sistemi tarafından önlenmesi veya ortaya çıkartılmaması riskidir.
 Ortaya Çıkartamama Riski: Ortaya çıkaramama riski bağımsız denetçinin
denetim çalışması sırasında önemli yanlışlıkları tespit edememe olasılığıdır.
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Giriş
Bağımsız denetçi denetimin planlama aşamasında önemlilik seviyesini belirlemelidir.
Denetimin planlanması aşamasına yapılması gereken bir diğer çalışma ise denetim risk
modeli kullanılarak toplanacak kanıt miktarı hakkında yargıya varmaktır.
Önemlilik ve risk bağımsız denetçiye aşağıdaki hususlarda yardımcı olmaktadır:


Denetçinin ne kadar kanıt toplayacağı



Kanıtların ne zaman ve ne şekilde toplanacağı



Hangi tür kanıtların toplanacağı



Kanıtları değerlendirmede hangi kriterlerin kullanılacağı

Bu bölümde önemlilik kavramı anlatılacak, önemlilik seviyesi ile toplanacak kanıt
miktarı arasındaki ilişki açıklanacaktır. Ayrıca bu bölümde denetim risk modelinin unsurları
olan denetim riski, yapısal risk, kontrol riski ve ortaya çıkartamama riski kavramları
açıklanacak ve denetim risk modelinin uygulama aşamaları anlatılacaktır.

197

8.1. Önemlilik
Önemlilik bir muhasebe bilgisinin açıklanmaması veya yanıltıcı bir şekilde
açıklanması nedeniyle finansal tabloları esas alarak karar veren finansal tablo kullanıcılarının
kararlarını etkileyebilecek veya değiştirebilecek büyüklükteki hususları içeren bir kavramdır.
Bağımsız denetçinin amacı, işletme tarafından hazırlanmış olan finansal tablolarda
önemli yanlışlıkların olmadığına dair makul güvence sunacak bir denetim görüşüne
ulaşmaktır. Finansal tablolarda bazı yanlışlıkların olması olanaklıdır. Bu yanlışlıklar kasıtlı
veya kasıtsız olarak yapılabilir. Kasıtlı yapılan yanlışlıklar hile, kasıtsız olanlar ise hata olarak
tanımlanmaktadır. Eğer finansal tablolarda hataların veya hilelerin neden olduğu yanlışlıklar
finansal tablo kullanıcılarının bu finansal tabloya bakarak verecekleri kararları etkiliyor yani
değiştiriyor ise bu yanlışlık önemli olarak kabul edilir.
Finansal tablolarda hile veya hatadan kaynaklanan yanlışlıklar genellikle aşağıdaki
nedenlerden kaynaklanmaktadır:
 Finansal tabloda yer alan finansal tablo kaleminin tutar, sınıflandırma veya
sunumunun Finansal Raporlama Standartlarına uygun olmayan şekilde yapılması
 Finansal Raporlama Standartlarına göre raporlanması gereken bir finansal tablo
kaleminin raporlanmaması
 Finansal tablo dipnotlarında yer alan bir açıklamanın Finansal Raporlama
Standartları’na uygun olmayan şekilde açıklanması
 Finansal Raporlama Standartları’na göre dipnotlarda açıklanması gereken bir
bilginin dipnotlarda açıklanmaması
Bağımsız denetim mutlak güvence vermez makul güvence verir. Makul güvence
ibaresi ile finansal tablolardaki yanlışlıkların bağımsız denetim sırasında tamamen yok
edilemeyeceği ifade edilmektedir. Makul güvence ifadesi, denetçinin sorumluluğunun
yalnızca önemli yanlışlıklar ile sınırlı olduğunu vurgulamaktadır.
Önemlilik seviyesini belirlemek mesleki yargıyı gerektirmektedir. Dolayısıyla
önemlilik mutlak değil, göreceli bir kavramdır.
Önemlilik bağımsız denetçilerin denetim planını oluştururken, denetim sırasında
topladıkları kanıtları değerlendirirken ve denetim görüşüne ulaşırken göz önünde
bulundurmaları gereken bir kavramdır. Denetimin planlanması aşamasında bağımsız
denetçiler, finansal tabloların bütünü açısından önemli kabul edilecek yanlışlıklar toplamının
ne olması gerektiğine karar verirler. Bu aşamada belirlenen önemlilik düzeyi; finansal tablo
kullanıcılarının kararını etkilemeyen maksimum yanlışlık tutarıdır.
Aşağıda bağımsız denetçinin önemlilik yargısına varmada kullanacağı adımlar
gösterilmektedir.
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1.

Adım: Finansal tabloların bütünü için önemlilik seviyesinin belirlenmesi

2. Adım: Önemlilik seviyesinin finansal tablo kalemlerine veya döngülere
dağıtılması
3.

Adım: Denetim bulgularının değerlendirilmesi

1.

Adım - Finansal Tabloların Bütünü İçin Önemlilik Seviyesinin Belirlenmesi

Bağımsız denetçi denetimin planlanması aşamasında önemlilik seviyesini tutar olarak
belirler. Önemlilik seviyesinin belirlenmesinin belirlenmesini etkileyen unsurlar söz konusu
olmakla birlikte, uyulması gereken kesin kurallar yoktur. Önemlilik seviyesinin belirlenmesi
mesleki yargıyı gerektirmektedir.
Önemlilik seviyesini etkileyen unsurlardan bir tanesi işletme büyüklüğüdür. Örneğin;
1.000 TL tutarındaki yanlışlık küçük bir işletme için önemli iken büyük bir işletme için
önemli olmayabilir.
Önemlilik seviyesini belirlerken genellikle aşağıdaki unsurlar temel alınmaktadır:


Vergi öncesi kârın %5’i



Toplam satışların %0,5’i



Toplam varlıkların %0,5’i

İmalat işletmeleri, ticaret işletmeleri veya hizmet işletmelerinin bağımsız denetiminde
en sık kullanılan kıstas vergi öncesi kârın %5’inin önemlilik seviyesi olarak belirlenmesidir.
Ancak işletmenin kâr seviyesi yıllar itibari ile önemli ölçüde dalgalanmalar gösteriyorsa bu
durumda vergi öncesi kâr yerine gelirler veya toplam varlıklar kıstas olarak
belirlenebilmektedir. Ayrıca işletme başabaş noktasına yakın ise yani vergi öncesi kârı
oldukça düşük ise bu durumda da vergi öncesi kârın değil gelirler veya toplam varlıkların
kıstas olarak alınması daha uygun olacaktır.
İşletmenlerin faaliyet alanları da önemlilik seviyesinin belirlenmesinde kullanılacak
olan kıstasların seçiminde etkilidir. Banka, sigorta şirketi veya finansal kiralama şirketi gibi
finansman kuruluşları varlık yoğun şirketler olduğundan, önemlilik seviyesinin
belirlenmesinde toplam varlıkların temel alınması daha uygun bir yöntemdir.
Yukarıdaki kriterlerden hangisinin temel alınacağı bağımsız denetçinin yargısına
bağlıdır. Bağımsız denetim firmaları, önemlilik seviyesinin belirlenmesine ilişkin politikalar
oluşturmalı ve bu politikaları yazılı olarak bağımsız denetçilere duyurmalıdır.
Önemlilik seviyesini etkileyen başka unsurlar da söz konusudur. Denetçi önemlilik
seviyesine karar verirken niteliksel unsurları da göz önünde bulundurmalıdır. Denetçinin
önemlilik seviyesini belirlerken göz önünde bulundurması gereken niteliksel unsurlar aşağıda
özetlenmiştir:
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 Tutar olarak önemsiz gibi gözüken bir yanlışlık, bazı koşullar altında önemli
olarak nitelendirilebilir. Diğer bir ifade ile hile sonucu ortaya çıkan yanlışlıklar, aynı tutardaki
kasıtlı olmayan hatalara göre daha önemli kabul edilir. Örneğin, 100 TL’lik yanlışlık (kasti
olmayan hata) önemlilik seviyesinin altında olduğu için önemsiz olarak kabul edilirken, aynı
işletmede yapılan 100 TL’lik hile önemli olarak kabul edilebilmektedir.
 Önemlilik seviyesinin altında kalmasına rağmen bir hata sözleşme
yükümlülüklerinin ihlâl edilmesine neden oluyorsa, bu hata önemli olarak kabul edilir.
Örneğin; bankadan alınan bir kredi sonucunda imzalan sözleşme koşullarına göre; işletmenin
cari oranı 2’nin altına düştüğü an işletme banka kredisini bir yıl içerisinde geri ödemek
zorundadır. İşletmede yapılan yanlışlık tutarı önemlilik seviyesinin altında olsa dahi, bu
yanlışlık nedeni ile işletmenin cari oranı 2’nin altına düşüyorsa bu yanlışlık önemli olarak
kabul edilir.
 Önemlilik seviyesinin altındaki yanlışlıklar işletmenin kâr trendini etkiliyorsa
önemli olarak kabul edilir. Örneğin; planlama aşamasında işletme için belirlenen önemlilik
seviyesi 5.000 TL’dir. İşletme cari yıl gelir tablosunda 1.400 TL kâr raporlamıştır. Yapılan
denetim çalışması sırasında 3.000 TL gider yazılması gereken bakım onarım tutarın varlık
olarak kaydedildiği tespit edilmiştir. 3.000 TL’lik yanlışlık önemlilik seviyesinin altında
kaldığı için önemsiz gibi gözükmektedir. Ancak işletme bu yanlışlığı düzeltirse cari yıl gelir
tablosunda 1.600 TL zarar raporlayacaktır. Kısaca işletme bu yanlışlık nedeni ile zarar
raporlaması gerekirken kâr raporlamıştır. Bu yanlışlık işletmenin kâr trendini etkilediğinden,
yanlışlık tutarı önemlilik seviyesinin altında olsa dahi önemli bir yanlışlık olarak kabul
edilmelidir.
 Önemlilik seviyesini etkileyen bir başka unsur da finansal tabloların sunulacağı
taraflardır. Eğer halka açık firmalarda olduğu gibi finansal tablolar çok sayıda kullanıcıya
sunulmakta ise önemlilik düzeyi daha düşük tutulacaktır. Finansal tabloların dağıtımı yaygın
değilse, önemlilik düzeyi daha yukarıda bir seviyede oluşturulacaktır.
2. Adım-Önemlilik seviyesinin finansal tablo kalemlerine veya döngülere
dağıtılması
Bağımsız denetçi önemliliği hem finansal tabloların bütünü açısından hem de her bir
hesap bakiyesi veya faaliyet döngüsü açısından dikkate almalıdır.
Finansal tabloların bütünü için belirlenen önemlilik seviyesi finansal tablo kalemlerine
dağıtılırken öncelikle “performans önemlilik seviyesi” belirlenir. Performans önemlilik
seviyesi, finansal tablo kalemlerine dağıtılması gereken toplam tutarı ifade etmekte olup
önemlilik seviyesinden daha düşük bir tutar olarak belirlenir. Performans önemlilik
seviyesinin belirlenmesi de denetçi yargısını gerektirir. Bağımsız denetim firmaları
performans önemlilik seviyesinin belirlenmesine ilişkin politikalarını yazılı olarak bağımsız
denetçilere iletmelidir.
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Her bir finansal tablo kalemi veya faaliyet döngüsüne dağıtılan performans önemlilik
seviyesi “tolere edilebilir hata” veya “hoşgörülebilir hata” olarak isimlendirilmektedir. Tolere
edilebilir hata (hoşgörülebilir hata), belirli bir finansal tablo kaleminde veya bir faaliyet
döngüsünde kabul edilebilecek maksimum yanlışlık tutarıdır.
Performans önemlilik seviyesi denetçinin yargısına bağlı olarak istenirse bilanço
hesapları arasında istenirse gelir tablosu kalemleri arasında dağıtılabilir. Uygulamada
performans önemlilik seviyesi genellikle bilanço hesapları arasında dağıtılmaktadır.
Muhasebenin çift taraflı kayıt tutma tekniğine bağlı olarak gelir tablosundaki yanlışlıklar aynı
etkiyi bilanço kalemlerine de yansıtır. Bilançodaki hesapların sayısı genelde gelir
tablosundaki hesapların sayısından az olduğu için, uygulamada bağımsız denetçiler
performans önemlilik seviyesini bilanço hesapları arasında dağıtmayı tercih etmektedirler.
Performans önemlilik seviyesinin finansal tablo kalemleri arasında dağıtılmasında
çeşitli yöntemler uygulanabilmektedir. Performans önemlilik seviyesinin finansal tablo
kalemleri arasında dağıtılması denetçinin mesleki yargısına bağlıdır. Performans önemlilik
seviyesinin finansal tablo kalemleri arasında dağıtırken bağımsız denetçiler aşağıdaki
unsurları göz önünde bulundururlar:
 Bağımsız denetçi mesleki deneyimlerine dayanarak bazı finansal tablo
kalemlerinde hata olmasını bekliyorsa, o finansal tablo kalemi için düşük seviyede tolere
edilebilir hata tutarı belirler.
 Bağımsız denetçi belirli bir finansal tablo kaleminin bakiyesi düşük olmasına
rağmen, bu finansal tablo kaleminin dönem içerisinde fazla hareket görmesinden dolayı bu
hesapta hata olmasını bekliyorsa o finansal tablo kalemi için düşük seviyede tolere edilebilir
(hoşgörülebilir) hata tutarı belirler.
 Bağımsız denetçi belirli bir finansal tablo kalemine ilişkin olarak yapılması
gereken denetim çalışmaları için fayda maliyet analizi yaptıktan sonra, denetim çalışmalarının
maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyorsa o finansal tablo kalemi için yüksek tolere edilebilir
hata tutarı belirleyebilir.
 Hata beklenmeyen ve denetim maliyeti düşük olan hesaplar (örneğin: kasa, banka)
için sıfır veya çok düşük tutarda hoşgörülebilir hata belirlenir. Denetimi kapsamlı yani
maliyetli hesaplar için ise daha yüksek seviyede tolere edilebilir hata belirlenebilir.
Performans önemlilik seviyesinin finansal tablo kalemleri arasında dağıtılması
denetçiye o finansal tablo kalemi için toplanacak kanıt sayısı hakkında karar vermesinde
yardımcı olur. Tolere edilebilir (hoşgörülebilir) hata tutarı ile toplanacak kanıt sayısı arasında
ters ilişki vardır. Tolere edilebilir hata tutarı ne kadar düşük olursa, toplanacak kanıt sayısı
artar.
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3.

Adım: Denetim bulgularının değerlendirilmesi

Önemlilik ile ilgili olarak yapılan 1. ve 2. adımlar denetimin planlama aşamasında
gerçekleştirilirken, 3. adım denetimin yürütülmesi ve denetim görüşüne ulaşılması aşaması ile
ilgilidir.
Denetçi ana kütleden örnek seçerek inceler ve örneklem içerisinde tespit ettiği
hatalardan ana kütlede yer alan hatalar toplamını tahmin eder. Diğer bir ifadeyle denetçi
örneklem içerisinde tespit ettiği hatalardan ana kütle içindeki toplam hatayı tahmin eder.
Örneğin bağımsız denetçi 100.000 TL bakiyeli alacak hesabı içerisinden 20.000 TL’sini örnek
olarak seçmiş ve incelemiştir. Denetçi yaptığı inceleme sonucunda 5.000 TL yanlışlık tespit
etmiştir. Denetçi 20.000 TL’lik örnek içerisinde 5.000 TL‘lik yanlışlık varsa, ana kütlede
mevcut olan hata tutarını 25.000 TL olarak belirler.
Her bir hesap kalemi için tahmin edilen toplam hata tutarı, o finansal tablo kalemi için
belirlenmiş olan tolere edilebilir (hoşgörülebilir) hata ile karşılaştırılır. Belirli bir hesaptaki
toplam hata tutarı, o hesap için belirlenmiş olan tolere edilebilir hatadan fazla ise, o zaman bu
yanlışlık önemli olarak kabul edilir ve bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. Belirli bir hesapta
belirlenen toplam yanlışlık tutarı o hesap için belirlenen tolere edilebilir hatanın üzerinde ise,
bağımsız denetçi öncelikli olarak işletme yönetimi ile konuşarak bu yanlışlıkların
düzeltilmesini talep eder. İşletme yönetimi yanlışlıkları düzeltirse denetçi yanlışlıkların
düzeltilmesi için yapılmış olan kayıtları kontrol eder ve yanlışlıklar doğru bir şekilde
düzeltilmişse denetçi açısından problem kalmaz. İşletme yönetimi yanlışlıkları düzeltmeyi
kabul etmezse denetçi duruma göre şartlı veya olumsuz denetim görüşü verebilir.
Denetim bulgularının değerlendirilmesi aşamasında her bir hesap için tahmin edilen
toplam yanlışlık tutarlarının toplamı alınarak önemlilik seviyesi ile karşılaştırılır. Toplam
yanlışlık tutarı önemlilik seviyesinin altında ise, finansal tablolarda yanlışlıklar bulunmasına
rağmen bu yanlışlıklar önemsizdir sonucuna varılır. Yanlışlıkların toplam tutarı önemlilik
seviyesinin üzerinde ise finansal tablolarda önemli yanlışlıklar vardır sonucuna varılır.
Finansal tablolardaki önemli yanlışlıkların düzeltilmesi gerekir. Denetçi öncelikli olarak
işletme yönetimi ile görüşür. İşletme yönetimi yanlışlıkların toplamını önemlilik seviyesinin
altına düşürürse denetçi denetim raporunda olumlu görüş verir. İşletme yönetimi yanlışlıkları
düzeltmeyi reddederse denetçi duruma göre şartlı veya olumsuz denetim görüşü verir.

8.2. Denetim Risk Modeli
Denetim riski denetimin planlanmasında yapılacak olan denetim çalışmasının kapsamı
ve toplanacak kanıt sayısı hakkında yargıda bulunulması açısından önemli bir unsurdur.
Bağımsız denetçiler planlama aşamasında denetim risk modelini kullanarak toplanacak kanıt
sayısı hakkında bir yargıya varırlar. Denetim risk modeli, bağımsız denetçiler tarafından
denetimin planlanması aşamasında toplanacak kanıt sayısının belirlenmesi amacı ile
kullanılan bir tekniktir.
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Denetim risk modelinin formülü aşağıdadır:
Denetim Riski = Yapısal Risk x Kontrol Riski x Ortaya Çıkaramama Riski
Denetim risk modelinin unsurları olan denetim riski, yapısal risk, kontrol riski ve
ortaya çıkaramama riski aşağıda ayrı başlıklar hâlinde açıklanmıştır.
Denetim risk modeli, finansal tabloların bütünü için uygulanabileceği gibi, her bir
finansal tablo kalemi veya faaliyet döngüsü için de uygulanabilmektedir.
Denetim risk modelini oluşturan unsurlar aşağıdaki gibidir:
1) Denetim Riski
2) Yapısal Risk
3) Kontrol Riski
4) Ortaya Çıkaramama Riski

8.2.1. Denetim Riski
Denetim çalışması finansal tabloların önemli yanlışlıklar içermediği konusunda makul
güvence sunacak biçimde planlanır ve yürütülür. Bağımsız denetçi finansal tabloların önemli
yanlışlık içerip içermediği konusunda görüşe ulaşmak için yeterli sayıda ve güvenilir kanıt
toplar. Denetçi elde ettiği bu kanıtlara dayanarak bir denetim görüşüne ulaşır ve denetim
görüşünü denetim raporunda sunar.
Bağımsız denetimin amacı finansal tablolarda önemli yanlışlıklar olmadığına dair
denetim görüşü oluşturulmasıdır. Ancak bağımsız denetim finansal tablolarda önemli
yanlışlıklar olmadığına dair mutlak yani %100 güvence vermez, makul güvence verir.
Bağımsız denetimin makul güvence vermesi, bağımsız denetimden geçmiş ve olumlu görüş
içeren denetim raporu yayınlanmış olan finansal tablolarda bile olasılık düşük olsa da önemli
yanlışlık olma ihtimalinin olduğunu belirtmektedir. Bağımsız denetimin makul güvence
vermesinin çeşitli nedenleri vardır:
a) Örnekleme yapılması: Bağımsız denetçilerin işletmede gerçekleşen bütün
işlemleri tek tek incelemesi hem zaman hem de maliyet açısından mümkün değildir. Bu
nedenle denetçiler ana kütle içerisinden örneklem seçerek inceleme yaparlar, örneklem
içerisinde tespit ettikleri hatalar sonucunda ana kütledeki toplam hata tutarını tahmin etmeye
çalışırlar. Örneğin; bir işletmenin gelir tablosundaki satışlar hesabının bakiyesi 1.000.000 TL
ise (ana kütle), denetçi satışlara ilişkin 200.000 TL’lik (örneklem) kısmını örneklem olarak
seçip incelemektedir. Denetçi örneklem olarak seçtiği işlemlerde hata tespit etmemişse
olumlu denetim görüşü verecektir. Ancak denetçinin incelemediği 800.000 TL’lik satış
işlemleri içerisinde önemli yanlışlık olma ihtimali vardır.
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b) Denetçinin bilgi birikimi ve mesleki deneyimi: Bağımsız denetçinin bilgi
birikimi ve deneyimi önemli yanlışlıkları tespit etmesine yetemeyebilir. Bu durumda da
denetçi, finansal tablolarsa önemli yanlışlıklar söz konusu iken, olumlu görüş beyan edebilir.
Denetim riski, bağımsız denetçinin finansal tablolar hakkında yanlış görüş beyan etme
ihtimalidir. Bağımsız denetçinin, yaptığı denetim çalışması sonucunda finansal tablolara
ilişkin yanlış görüşe ulaşması aşağıdaki durumlarda söz konusu olmaktadır:
a) Finansal tablolarda önemli yanlışlıklar olmasına rağmen, denetçi önemli
yanlışlıkları tespit edememiş ve olumlu görüş sunmuş olabilir.
b) Finansal tabloları bir bütün olarak ele aldığımızda önemli yanlışlıklar söz konusu
olmadığı hâlde, denetçinin örneklem olarak seçtiği işlemlerde önemli yanlışlık tespit etmesi
sonucunda olumsuz görüş vermiş olabilir.
Denetim riski çoğunlukla finansal tablolarda önemli yanlışlıklar olmasına rağmen
bağımsız denetçinin olumlu görüş vermesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunun iki temel
nedeni vardır:
a) Örnekleme riski: Bağımsız denetçi ana kütle içerisinde örneklem yaparak
inceleme yapmakta ve denetim görüşüne ulaşmaktadır. Bağımsız denetçi örneklem yaparken
yanlış örneklem seçme tekniği kullanmış olabilir. Dolayısıyla denetçi, ana kütleyi yansıtacak
şekilde uygun örneklem yapamamasından dolayı önemli yanlışlıkları tespit edemeyebilir.
b) Denetçiden kaynaklanan nedenler: bağımsız denetçinin denetim çalışması
sırasında mesleki özen ve titizliği göstermemesi, mesleki şüpheciliğini kullanmaması gibi
nedenlerle yanlışlıkları tespit edememesi de söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte bir
bağımsız denetçi titizlikle çalışmış olsa dahi mesleki bilgi ve deneyim düzeyi bazı
yanlışlıkları tespit etmeye yetecek düzeyde olmayabilir.
Denetim riski düşük, orta, yüksek gibi nicel kelimeler ile ifade edilebileceği gibi
istatistikî örnekleme yapıldığı durumlarda sayısallaştırılarak da ifade edilebilir.
Önemlilik ve denetim riski kavramı, bağımsız denetçinin denetimin planlanması
aşamasında göz önünde bulundurması gereken unsurlardır. Denetimin planlanması
aşamasında denetçi denetim risk modelini kullanarak toplanacak kanıt sayısı hakkında bir
yargıya varmaktadır.

8.2.2. Yapısal Risk
Yapısal risk, işletmede iç kontrol sistemi olmadığı varsayımı altında, finansal
tablolarda önemli yanlışlıkların (hata veya hile) bulunma olasılığıdır. Yapısal riskin
değerlendirilmesinde denetlenen işletmenin yapısı, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün
özellikleri, finansal tablo hesaplarının özelliği, ekonomik durum, yasal düzenlemeler gibi
etmenler göz önünde bulundurulur. Yapısal risk genel olarak yönetimin dürüstlüğünün,
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yönetimin güvenilir ve dürüst finansal raporlama yapma eğiliminin ve müşterinin işinin
yapısının bir fonksiyonudur.
Aşağıdaki etmenler bir işletmenin yapısal riskinin yüksek olduğunu gösteren
etmenlerdir:
 İşletmenin faaliyette bulunduğu işkolunda rakiplerine kıyasla kârlılığındaki
tutarsızlıklar


Ekonomik değişikliklere karşı faaliyet sonuçlarının yüksek duyarlılık göstermesi



Teknolojik gelişmelerin işletmelerin faaliyetleri ve rekabet gücü üzerindeki



İşletmenin sürekliliği ile ilgili sorunların olması

etkileri

 Önceki yılların denetiminde ortaya çıkarılmış önemli hataların olması ve bu
hataların bu yılki finansal tablolarda da olma ihtimali


Üst yönetim devir hızının yüksek olması

Denetim risk modelinin finansal tablo kalemleri için kullanıldığı durumlarda, yapısal
risk yukarıdaki etmenlerin yanı sıra denetlenecek hesabın niteliğine bağlı olarak da
değişmektedir. Örneğin; bir işletmede stoklar hesabının bakiyesi binalar hesabının bakiyesinin
altıda biri kadardır. Bu durumda bağımsız denetçi stoklar hesabını denetlerken, binalar
hesabını denetlemekte harcadığı zamanın altıda biri kadar mı zaman harcayacaktır? Hayır,
çünkü stoklar hesabı niteliği gereği binalar hesabına oranla hatalı olmaya ya da çalınmaya
daha yatkındır. Stoklar hesabı çok hareket gördüğünden, bu hesapta olabilecek hata ve
hilelerin gizlenmesi çok daha kolaydır.
Yapısal risk belirli bir hesapla ilgili olarak yapılan yönetim iddiaları açısından da
değişkenlik gösterir. Örneğin; bir varlığın değerlemesine ilişkin yönetim iddiasını
denetlemek, varlığın var olmasına ilişkin yönetim iddiasını denetlemekten çok daha zordur.
Yapısal risk geçekleştirilen işlemin rutin olup olmamasına göre de değişmektedir.
Satışlar, alışlar, nakit tahsilatı, nakit ödemeleri, ücret tahakkuku gibi rutin işlemlerde yapısal
risk genellikle düşük olmaktadır. İşletme içerisinde rutin olarak meydana gelmeyen işlemlere
ilişkin muhasebe kayıtlarında ise yapısal risk daha yüksektir. Örneğin, finansal kiralama
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, tahvil ihracının muhasebeleştirilmesi, sermaye artışının
muhasebeleştirilmesi gibi işlemler işletmede sık aralıklarla rutin olarak gerçekleştirilen
işlemler olmadığından, bunların muhasebeleştirilmesinde kullanılan hesaplarda yapısal risk
rutin işlemlere göre daha fazla olmaktadır.
Bir muhasebe kaydının tahmin içerip içermemesi de hesabın yapısal riskini
etkilemektedir. Tahmin içeren muhasebe işlemlerinde yapısal risk daha fazladır. Finansal
Raporlama Standartlarına göre, şüpheli alacak karşılığı ayrılması, stok değer düşüklüğü
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karşılığı ayrılması, amortisman ayrılması, faydalı ömür süresinin belirlenmesi gibi işlemler
işletme yönetiminin yapmış olduğu muhasebe tahminlerine dayanmakta olup yapısal riski
yüksek hesaplardır. Bununla birlikte, belgeye dayalı olarak yapılan muhasebe kayıtlarında
yapısal risk, tahmine dayalı olarak muhasebe kayıtlarına oranla daha azdır. Örneğin bir satış
sözleşmesine istinaden yapılan satış kaydında yanlışlık olma ihtimali daha azdır.
Yapısal risk denetlenen işletme ile ilgili bir risktir. Bağımsız denetçi yaptığı denetim
çalışması ile yapısal riski artırmaz veya azaltmaz.
Yapısal riski yüksek olan işletmelerin finansal tablolarında yanlışlık olma ihtimali
artar. Dolayısıyla yapısal riski yüksek olan işletmelerde denetçi daha çok sayıda denetim
kanıtı toplamalıdır.

8.2.3. Kontrol Riski
Kontrol riski, finansal tablolardaki yanlışlıkların işletmedeki iç kontrol sistemi
tarafından önlenmesi veya ortaya çıkartılmaması riskidir. Kontrol riski, işletmedeki iç kontrol
sisteminin etkinliğine bağlı olarak değişmektedir. İç kontrol sistemi etkin olan işletmelerde
kontrol riski düşük, iç kontrol sistemi zayıf olan işletmelerde ise kontrol riski yüksek olarak
belirlenir.
Bağımsız denetçi kontrol riskini değerlerken işletmedeki mevcut iç kontrol sistemi
hakkında bilgi toplar ve iç kontrol sisteminin etkinliğini değerler. Bir işletmede görevlerin
ayrılığı ilkesine uyulmaması, faturalara ilişkin destekleyici belgeler kontrol edilmeden
muhasebe kaydının yapılması, uygun belgelendirme yapılaması gibi etkenler işletmede iç
kontrol sisteminin zayıf olduğunu gösterir. İç kontrol sistemi zayıf olan işletmelerde finansal
tablolarda yanlışlık olma ihtimali artar, kontrol riski de yüksektir.
İç kontrol sistemi ne kadar etkinse kontrol riski o kadar artar. Görevlerin ayrılığı
ilkesine uyulan işletmelerde, düzgün belgelendirme yapılan işletmelerde, çalışanların yetki ve
sorumlulukları net olarak belli olan işletmelerde iç kontrol sistemi daha etkindir. Dolayısıyla
bu tür işletmelerde finansal tablolarda yanlışlık olma ihtimali nispeten daha azdır. Bu
işletmelerde kontrol riski yani iç kontrol sisteminin yanlışlıkları önleyememe veya ortaya
çıkartamama ihtimali de daha azdır.
İşletmede iç kontrol riski ne kadar etkin kurulursa kurulsun bütün yanlışlıkları ortaya
çıkartma konusunda %100 güvence vermez. Yani etkin bir iç kontrole sahip işletmelerde dahi
iç kontrol sisteminin yanlışlıkları önleyememe veya tespit edememe ihtimali söz konusudur.
Bu nedenle iç kontrol riski hiçbir zaman sıfır olmaz.
İç kontrol riskinin düşük veya yüksek olmasını belirleyen etmen, işletmedeki iç
kontrol sistemidir. Bağımsız denetçi yaptığı denetim çalışması ile kontrol riskini artıramaz
veya azaltamaz.
Kontrol riski ile toplanacak kanıt arasında doğru orantı vardır. Bir işletmede iç kontrol
sistemi zayıfsa finansal tablolarda yanlışlık olma ihtimali ve kontrol riski artar. Kontrol riski
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yüksek olan işletmelerde denetçinin daha fazla sayıda denetim kanıtı toplaması
gerekmektedir.
Yapısal risk ve kontrol riski denetlenen işletme ile ilgilidir. Bağımsız denetçi bu
riskleri azaltamaz veya artıramaz. Yapısal risk ve kontrol riski birlikte ele alındığında,
işletmenin finansal tablolarında önemli yanlışlıklar olma ihtimali hakkında denetçinin bir
yargıya varmasını sağlar. Bu nedenle yapısal risk ve kontrol riskinin bileşimi “önemli
yanlışlık riski” olarak isimlendirilir.

8.2.4. Ortaya Çıkartamama Riski
Ortaya çıkaramama riski bağımsız denetçinin denetim çalışması sırasında önemli
yanlışlıkları tespit edememe olasılığıdır. Bu risk bağımsız denetçinin yaptığı çalışmanın
kapsamına göre değişmektedir. Bağımsız denetçinin denetim işlemlerini yanlış
uygulamasından, uygun olmayan örneklem seçip incelemesinden, kanıtların güvenilir
olmamasından, kanıt elde edilememesinden, denetçinin mesleki titizlik veya mesleki
şüphecilik göstermemesinden ya da denetçinin mesleki bilgi veya deneyiminin yetersiz
olmasından kaynaklanabilir.
Ortaya çıkartamama riski denetim riski, yapısal risk ve kontrol riskinin bir
fonksiyonudur. Bu risklerden biri değiştiği takdirde ortaya çıkartamama riski de değişir.
Bu risk denetçi ile ilgili bir risktir. Bağımsız denetçi ortaya çıkartmama riskini artırıp
azaltabilir. Bağımsız denetçi bu riski azaltmak istiyorsa, denetim çalışmasının kapsamını
genişletip daha fazla sayıda denetim kanıtı toplaması gerekmektedir. Ancak bağımsız denetim
sırasında işletmede gerçekleştirilen işlemlerin %100’ünün incelenmesi yani örnekleme
yapılarak inceleme yapılması nedeni ile ortaya çıkartamama riski hiçbir zaman sıfır olmaz.
Ortaya çıkartamama riski ile toplanacak kanıt sayısı arasında ters ilişki vardır. Ortaya
çıkartamama riski azaldıkça toplanacak kanıt miktarı artar.

8.3. Denetim Risk Modelinin Uygulama Aşamaları
Deneti mrisk modelinin uygulanması üç aşamalı bir süreç içermektedir. Denetim risk
modelinini uygulanamsında birinci adım denetim riskinin belirlenmesi, ikinci adım, kontrol
riski ve yapısal riskinin değerlemesi, ortaya çıkartamama riskinin hesaplanamasıdır. Denetim
risk modelinde ortaya çıkartamama riskinin hesaplanamasından sonra denetçi tolanacak kanıt
sayısı ile ilgili bir yargıya varır. Ortaya çıakrtamama riski ile toplanacak kanıt sayısı arasında
ters ilişki vardır. Ortaya çıkartamama riski ne kadar düşük ise denetçi o kadar çok kanıt
toplamalıdır.
Denetim risk modelinin uygulama aşamaları:
1. Adım: Denetim riskinin belirlenmesi
2. Adım: Kontrol riski ve yapısal riskin değerlemesinin yapılması
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3. Adım: Ortaya çıkartamama riskinin hesaplanması
1. Adım - Denetim Riskinin Belirlenmesi: Denetim riski denetim çalışmasına
başlanmadan önce denetçi tarafından belirlenir. İstatistikî örnekleme yapıldığı durumlarda
denetim riski sayısallaştırılabilir. Bağımsız denetçinin denetim riskini %5 olarak belirlemesi,
bağımsız denetim çalışması sonucunda denetçinin ulaşacağı görüşün yanlış olma ihtimalinin
%5 olduğu anlamına gelir. Bir başka ifade ile denetçinin doğru görüş verme ihtimali %95’dir.
Denetçinin denetim riskini %10 olarak belirlemesi durumunda, denetçinin ulaşacağı denetim
görüşünün yanlış olma ihtimali %10, doğru olma ihtimali ise %90 olur.
Bağımsız denetçi denetim riskini ne kadar düşük belirlerse ulaşacağı denetim görüşü
de o kadar doğru ve güvenilir olur. Ancak bağımsız denetim çalışmaları sırasında işletme
içerisinde gerçekleşen işlemlerin %100’ünün denetlenmesi zaman ve maliyet açısından
mümkün değildir denetçi örnekleme yapmak sureti ile denetim çalışmalarını tamamlar. Bu
nedenle denetim riski hiçbir zaman sıfır olmaz. Önemli olan denetim riskini makul bir
seviyede belirlemektir. Zaten bağımsız denetimin amacı, finansal tablolarda önemli
yanlışlıklar olmadığı konusunda makul güvence sunmaktır.
Denetim riski finansal tabloların bütünü için belirlenebileceği gibi, her bir finansal
tablo kalemi veya faaliyet döngüsü için de belirlenebilmektedir.
2. Adım- Yapısal Risk ve Kontrol Riskinin Değerlemesinin Yapılması: Bağımsız
denetçi denetimin planlanması aşamasında denetlenecek olan işletme hakkında, işletmenin
içinde bulunduğu sektör, işletmenin faaliyet alanı, işletme içerisinde oluşturulmuş olan yazılı
kontrol prosedürleri hakkında bilgi toplayarak işletmenin yapısal riski ve kontrol riski
hakkında değerlendirmelerini yapar.
Yapısal risk veya kontrol riski finansal tabloların bütünü için belirlenebileceği gibi,
her bir finansal tablo kalemi veya faaliyet döngüsü için de belirlenebilmektedir. Yapısal riski
yüksek olan işletmelere örnek olarak teknolojik değişikliklere duyarlı bir sektörde faaliyet
gösteren işletmeler, önemli yasal düzenlemelere tabi olan işletmeler, çok ortaklı işletmeler,
ithalat ihracat yapan işletmeler verilebilir. Yapısal riski yüksek olan hesaplara örnek olarak
ise; çalınmaya elverişli varlıklar, tahmine dayalı hesap kalemleri verilebilir.
Kontrol riski ise iç kontrol sisteminin bir unsuru olup, kontrol sistemi etkin olan
işletmelerde kontrol riski düşük, iç kontrol sistemi zayıf olan işletmelerde kontrol riski yüksek
olarak belirlenir.
3. Adım – Ortaya Çıkartamama Riskinin Hesaplanması: Bağımsız denetçi denetim
risk modelini kullanarak ortaya çıkartamama riskini hesaplar. Denetim risk modeli aşağıda
gösterilmiştir.
Denetim Riski = Yapısal Risk x Kontrol Riski x Ortaya Çıkartamama Riski
Yapısal risk ve kontrol riski birlikte “önemli yanlışlık riski” olarak
isimlendirilmektedir. O zaman yukarıdaki formülü aşağıdaki şekilde yeniden yazabiliriz.
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Denetim Riski = Önemli Yanlışlık Riski x Ortaya Çıkartamama Riski
Denetçi yukarıdaki formülleri kullanarak ortaya çıkartamama riskini hesaplamalıdır.
Denetçinin ortaya çıkartamama riskini hesaplaması için yukarıdaki formüller aşağıdaki şekle
dönüştürülür:
Ortaya Çıkartamama Riski = Denetim Riski / ( Yapısal Risk x Kontrol Riski)
Ortaya Çıkartamama Riski = Denetim Riski / Önemli Yanlışlık Riski
Ortaya çıkartamama riski ile toplanacak kanıt sayısı arasında ters ilişki vardır. Ortaya
çıkartamamama riski ne kadar düşük olursa denetçi o kadar çok kanıt toplamalıdır.
Denetim risk modelinin uygulanmasını aşağıda sayısal bir örnek yardımı ile ele alalım.
Örnek: Bağımsız denetçi dört farklı müşterinin bağımsız denetimini yapmaktadır. Her
bir müşteri için ortaya çıkaramama riskini hesaplayınız.
Müşteri No.

Denetim
Riski

Önemli Yanlışlık
Riski

Ortaya Çıkaramama
Riski

1

%5

% 70

?

2

%5

% 50

?

3

% 10

% 70

?

4

% 10

% 50

?

Denetim
Riski

Önemli Yanlışlık
Riski

Ortaya Çıkaramama
Riski

1

%5

% 70

0,07

2

%5

% 50

0,10

3

% 10

% 70

0,14

4

% 10

% 50

0,20

Cevap:
Müşteri No.
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Uygulamalar
ÖRNEK A.Ş.
Alfa Bağımsız Denetim firması Örnek A.Ş.’nin bağımsız denetimini yapmaktadır. Bağımsız
denetim firmasının prosedürlerine göre önemlilik seviyesi, vergi öncesi net kârın %5’i olarak
belirlenmektedir. Performans önemlilik seviyesi ise, önemlilik seviyesinin %80’idir.
Alfa Bağımsız Denetim firmasının prosedürlerine göre, bilançoda yer alan hesaplara
dağıtılacak olan tolere edilebilir hata tutarlarının toplamı performans önemlilik seviyesinin 2
katını geçemez. Ayrıca, her bir hesap için belirlenecek olan tolere edilebilir hata tutarı
performans önemlilik seviyesinin %80’ini aşmamalıdır.
Örnek A.Ş.’nin 2013 yılı Gelir Tablosu ve 31.12.2013 tarihli Bilançosu aşağıdadır:

ÖRNEK A.Ş.
2013 YILI GELİR TABLOSU
Satışlar (Net)

22.710

(-) Satılan Malın Maliyeti

(9.500)

Brüt Kâr

13.210

(-) Faaliyet Giderleri

(2.160)

Faaliyet Kârı

11.050

(-) Vergi

(1.768)

Net Kâr

9.282
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ÖRNEK A.Ş.
31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO
Dönen Varlıklar

Tolere
Edilebilir
Hata

Kasa

2.205

0

(a)

Ticari Alacaklar

18.957

350

(b)

Stoklar

29.865

345

(b)

Binalar

10.340

79

(c)

Toplam Varlıklar

61.367

Duran Varlıklar

K.V. Yabancı Kaynaklar
Ticari Borçlar

4.720

110

(b)

Borç Senetleri

15.300

0

(a)

Gider Tahakkukları

2.050

0

(a)

16.834

0

(a)

Sermaye

7.500

0

(a)

Hisse Senedi İhraç Primi

1.000

0

(a)

Dağıtılmamış Karlar

13.963

N/A

(d)

Toplam Kaynaklar

61.367

(Ödenecek Faiz)
U.V. Yabancı Kaynaklar
Banka Kredileri
Özkaynaklar

884
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(a)

Sıfır veya düşük tutarda tolere edilebilir hata belirlenir çünkü hesabın tamamı düşük
maliyetle denetlenebilir veya hesapta hata olması beklenmemektedir.

(b)

Yüksek tutarda tolere edilebilir hata belirlenir çünkü hem çok hareket gören bir
hesaptır hem de hesabın tamamı denetlenememekte, örneklem yapılmaktadır.

(c)

Sıfır veya düşük tutarda tolere edilebilir hata belirlenir çünkü binalar hesabını
oluşturan unsurların birçoğu geçmiş dönemden değişmeden bu döneme
aktarılmaktadır.

(d)

N/A = Uygulanamaz Dağıtılmamış Karlar (Önceki Yıllar Karı) bakiyesi, diğer
finansal tablo kalemlerindeki yanlışlıklardan etkilenmektedir.

İstenenler:
1) Önemlilik seviyesini belirleyiniz.
2) Performans önemlilik seviyesini belirleyiniz.
3) Bilançoda yer alan her bir hesap kalemi için tolere edilebilir hata tutarını belirleyiniz.
4) Ticari alacaklar hesabının denetimi sırasında seçilen örneklem büyüklüğü 1.900
TL’dir. Örneklem olarak seçilen işlemlerin denetimi sonucunda 30 TL’lik yanlışlık
tespit edilmiştir. Denetçinin yapması gereken prosedürler nelerdir?
5) Stoklar hesabının denetimi sırasında seçilen örneklem büyüklüğü 3.000 TL’dir.
Örneklem olarak seçilen işlemlerin denetimi sonucunda 100 TL’lik yanlışlık tespit
edilmiştir. Denetçinin yapması gereken prosedürler nelerdir?
6) Bilanço kalemlerinin tamamının denetimi sonucunda tespit edilen hataların toplamı
500 TL’dir. Denetçinin yapması gereken prosedürler nelerdir?
7) Bilanço kalemlerinin tamamının denetimi sonucunda tespit edilen hataların toplamı
700 TL’dir. Denetçinin yapması gereken prosedürler nelerdir?
Cevap:
1) Önemlilik seviyesini belirleyiniz.
Önemlilik Seviyesi= Vergi Öncesi Kar x %5
11.050 TL x %5 = 552,5 TL
2) Performans önemlilik seviyesini belirleyiniz.
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Performans Önemlilik Seviyesi =

Önemlilik Seviyesi x %80
552,5 TL x %80 = 442 TL

3) Bilançoda yer alan her bir hesap kalemi için tolere edilebilir hata tutarını belirleyiniz.
Bağımsız denetçi tolere edilebilir hata tutarını ticari alacaklar için 350 TL, Stoklar
hesabı için 345 TL, Binalar hesabı için 79 TL ve Ticari Borçlar hesabı için 110 TL
olarak belirlemiştir. Dağıtılmamış Karlar (Önceki Yıllar Karı) bakiyesi, diğer finansal
tablo kalemlerindeki yanlışlıklardan etkilenmektedir. Bu hesabın denetimi ayrı olarak
yapılmamakta, diğer hesaplardaki yanlışlıkların tespit edilmesi ile bu kalemdeki
yanlışlıklar da tespit edilmektedir. Bu nedenle bu hesaba tolere edilebilir hata
belirlenmesi mümkün değildir. Bağımsız denetçi diğer finansal tablo kalemlerine ise
sıfır tolere edilebilir hata belirlemiştir.
4) Ticari alacaklar hesabının denetimi sırasında seçilen örneklem büyüklüğü 1.900
TL’dir. Örneklem olarak seçilen işlemlerin denetimi sonucunda 30 TL’lik yanlışlık
tespit edilmiştir. Denetçinin yapması gereken prosedürler nelerdir?
1.900 TL’de 30 TL’lik yanlışlık tespit edilmiş ise; 18.957 TL’de kaç TL’lik yanlışlık
vardır? Doğru orantı ile hesaplanır. Yaklaşık 300 TL yanlışlık vardır.
300 TL < Tolere edilebilir hata (350)
Ticari alacaklar hesabında önemli yanlışlık yoktur. Ticari alacaklar hesabı ile ilgili
ilave denetim prosedürü yapılmasına veya düzeltme yapılması için yönetim ile
görüşülmesine gerek yoktur.
5) Stoklar hesabının denetimi sırasında seçilen örneklem büyüklüğü 3.000 TL’dir.
Örneklem olarak seçilen işlemlerin denetimi sonucunda 100 TL’lik yanlışlık tespit
edilmiştir. Denetçinin yapması gereken prosedürler nelerdir?
3.000 TL’de 100 TL’lik yanlışlık varsa, 29.865 TL’de yaklaşık 1.000 TL’lik
yanlışlık vardır.
1000 TL > tolere edilebilir hata (345)
Stoklar hesabında önemli yanlışlıklar vardır. Denetçi işletme yönetimi ile görüşüp
stoklar hesabındaki hataların düzeltilmesini talep etmelidir. İşletme yönetimi stoklar
hesabındaki hataları düzeltip 345 TL’nin altına düşürürse sorun yok, olumlu denetim
görüşü verilir. Ancak, işletme yönetimi hataları düzeltmezse şartlı veya olumsuz
denetim görüşü verilir.
6) Bilanço kalemlerinin tamamının denetimi sonucunda tespit edilen hataların toplamı
500 TL’dir. Denetçinin yapması gereken prosedürler nelerdir?
Toplam hata (500 TL) < Önemlilik seviyesi (552,5 TL)
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Finansal tablolardaki hatalar önemsizdir ve olumlu denetim görüşü verilir.
7) Bilanço kalemlerinin tamamının denetimi sonucunda tespit edilen hataların toplamı
700 TL’dir. Denetçinin yapması gereken prosedürler nelerdir?
Toplam hata (700 TL) > Önemlilik seviyesi (552,5 TL)
Finansal tablolardaki hatalar önemlidir. Denetçi işletme yönetimi ile görüşüp
hataların düzeltilmesini talep etmelidir. Hatalar düzeltilip 525 TL’nin altına
düşürülürse olumlu denetim görüşü verilir. Aksi takdirde olumsuz denetim görüşü
verilir.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önemlilik bir muhasebe bilgisinin açıklanmaması veya yanıltıcı bir şekilde
açıklanması nedeniyle finansal tabloları esas alarak karar veren finansal tablo kullanıcılarının
kararlarını etkileyebilecek veya değiştirebilecek büyüklükteki hususları içeren bir kavramdır.
Önemlilik bağımsız denetçilerin denetim planını oluştururken, denetim sırasında topladıkları
kanıtları değerlendirirken ve denetim görüşüne ulaşırken göz önünde bulundurmaları gereken
bir kavramdır.
Aşağıda bağımsız denetçinin önemlilik yargısına varmada kullanacağı adımlar
gösterilmektedir.
1.

Adım: Finansal tabloların bütünü için önemlilik seviyesinin belirlenmesi

2. Adım: Önemlilik seviyesinin finansal tablo kalemlerine veya döngülere
dağıtılması
3.

Adım: Denetim bulgularının değerlendirilmesi

Denetim riski denetimin planlanmasında yapılacak olan denetim çalışmasının kapsamı
ve toplanacak kanıt sayısı hakkında yargıda bulunulması açısından önemli bir unsurdur.
Denetim Risk Modelinin formülü aşağıdadır:
Denetim Riski = Yapısal Risk x Kontrol Riski x Ortaya Çıkaramama Riski
Denetim risk modelini oluşturan unsurlar aşağıdaki gibidir:
1) Denetim Riski: Bağımsız denetçinin finansal tablolar hakkında yanlış görüş beyan
etme ihtimalidir.
2) Yapısal Risk: İşletmede iç kontrol sistemi olmadığı varsayımı altında, finansal
tablolarda önemli yanlışlıkların (hata veya hile) bulunma olasılığıdır.
3) Kontrol Riski: Finansal tablolardaki yanlışlıkların işletmedeki iç kontrol sistemi
tarafından önlenmesi veya ortaya çıkartılmaması riskidir.
4) Ortaya Çıkartamama Riski: Bağımsız denetçinin denetim çalışması sırasında
önemli yanlışlıkları tespit edememe olasılığıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda hata veya hileden kaynaklanan
yanlışlıkların nedenlerinden değildir?
a) Finansal tabloda yer alan finansal tablo kaleminin tutar, sınıflandırma veya
sunumunun Finansal Raporlama Standartları’na uygun olmayan şekilde yapılması
b) Etkin iç kontrol sistemi
c) Finansal Raporlama Standartları’na göre raporlanması gereken bir finansal tablo
kaleminin raporlanmaması
d) Finansal tablo dipnotlarında yer alan bir açıklamanın Finansal Raporlama
Standartları’na uygun olmayan şekilde açıklanması
e) Finansal Raporlama Standartları’na göre dipnotlarda açıklanması gereken bir
bilginin dipnotlarda açıklanmaması
2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Önemlilik seviyesinin belirlenmesinde birinci adım, finansal tabloların bütünü
için önemlilik seviyesinin belirlenmesidir.
b) Önemlilik seviyesinin belirlenmesinde ikinci adım, önemlilik seviyesinin finansal
tablo kalemlerine veya döngülerine dağıtılmasıdır.
c) Önemlilik seviyesinin belirlenmesinde üçüncü adım, denetim bulgularının
değerlendirilmesidir.
d) Önemlilik seviyesinin belirlenmesinde dördüncü adım, önemlilik seviyesinin
denetim raporuna yazılmasıdır.
e) Önemlilik seviyesi denetimin planlanması aşamasında belirlenir.
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3) Aşağıdakilerden hangisi performans önemlilik seviyesinin finansal tablo kalemleri
arasında dağıtılırken denetçinin göz önünde bulunduracağı unsurlardan değildir?
a) Bağımsız denetçi belirli bir finansal tablo kaleminin bakiyesi düşük olmasına
rağmen, bu finansal tablo kaleminin dönem içerisinde fazla hareket görmesinden dolayı bu
hesapta hata olmasını bekliyorsa, o finansal tablo kalemi için düşük seviyede tolere edilebilir
(hoşgörülebilir) hata tutarı belirler.
b) Hata beklenmeyen ve denetim maliyeti düşük olan hesaplar (örneğin: kasa, banka)
için sıfır veya çok düşük tutarda hoşgörülebilir hata belirlenir. Denetimi kapsamlı yani
maliyetli hesaplar için ise daha yüksek seviyede tolere edilebilir hata belirlenebilir
c) Bağımsız denetçi mesleki deneyimlerine dayanarak bazı finansal tablo
kalemlerinde hata olmasını bekliyorsa, o finansal tablo kalemi için düşük seviyede tolere
edilebilir hata tutarı belirler.
d) Bağımsız denetçi belirli bir finansal tablo kalemine ilişkin olarak yapılması
gereken denetim çalışmalarına için fayda maliyet analizi yaptıktan sonra, denetim
çalışmalarının maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyorsa o finansal tablo kalemi için yüksek
tolere edilebilir hata tutarı belirleyebilir.
e) Bağımsız denetçi performans önemlilik seviyesini bütün finansal tablo
kalemlerine eşit olarak dağıtır.
4) Aşağıdakilerden hangisi denetim risk modelini oluşturan unsurlardan değildir?
a) Kontrol riski
b) Yapısal risk
c) Denetim riski
d) Ortaya çıkartamama riski
e) İşletme riski
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5) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal riskinin yüksek olduğunu gösteren
etmenlerden değildir?
a) Ekonomik değişikliklere karşı faaliyet sonuçlarının yüksek duyarlılık göstermesi
b) İşletmenin brüt kârının yıllar itibari ile artması
c) Önceki yılların denetiminde ortaya çıkarılmış önemli hataların olması ve bu
hataların bu yılki finansal tablolarda da olma ihtimali
d) Üst yönetim devir hızının yüksek olması
e) İşletmenin sürekliliği ile ilgili sorunların olması
6) Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkartamama riskinin tanımıdır?
a) Ortaya çıkartamama riski, finansal tablolardaki yanlışlıkların işletmedeki iç
kontrol sistemi tarafından önlenmesi veya ortaya çıkartılmaması riskidir.
b) Ortaya çıkartamama riski, işletmede iç kontrol sistemi olmadığı varsayımı altında,
finansal tablolarda önemli yanlışlıkların (hata veya hile) bulunma olasılığıdır.
c) Ortaya çıkartamama riski bağımsız denetçinin denetim çalışması sırasında önemli
yanlışlıkları tespit edememe olasılığıdır.
d) Yapısal risk ve kontrol riskinin bileşimi ortaya çıkartamama riski olarak
isimlendirilir.
e) Ortaya çıkartamama riski, bağımsız denetçinin yanlış görüş beyan etme
ihtimalidir.
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7) Aşağıdakilerden hangisi denetim risk modelinin uygulama aşamalarından biridir?
a) Denetim riskinin belirlenmesi
b) Denetim riskinin finansal tablo kalemlerine dağıtılması
c) Denetim riskinin denetim raporuna yazılması
d) Denetim riskinin denetlenen işletmeye anlatılması
e) Denetim riskinin bağımsız denetim firmasının internet sitesinde yayınlanması
8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ortaya Çıkartamama Riski = Denetim Riski / (Yapısal Risk x Kontrol Riski)
b) Ortaya Çıkartamama Riski = Denetim Riski / Kontrol Riski
c) Denetim Riski = Yapısal Risk x Kontrol Riski x Ortaya Çıkartamama Riski
d) Denetim Riski = Önemli Yanlışlık Riski x Ortaya Çıkartamama Riski
e) Ortaya Çıkartamama Riski = Denetim Riski / Önemli Yanlışlık Riski
9) Denetim Riski %5, Önemli Yanlışlık Riski %80 ise ortaya çıkartamama riski
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) %5
b) %8
c) %6
d) %10
e) %4
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10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ortaya çıkartamama riski ile toplanacak kanıt sayısı arasında ters ilişki vardır.
b) Yapısal risk ile toplanacak kanıt sayısı arasında ters ilişki vardır.
c) Yapısal risk ve kontrol riski birlikte “önemli yanlışlık riski” olarak
isimlendirilmektedir.
d) Bağımsız denetçi denetim risk modelini kullanarak ortaya çıkartamama riskini
hesaplar.
e) Kontrol sistemi etkin olan işletmelerde kontrol riski düşük, iç kontrol sistemi zayıf
olan işletmelerde kontrol riski yüksek olarak belirlenir.

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) e, 4) e, 5) b, 6) c, 7) a, 8) b, 9) c, 10) b
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9. KANITLAR VE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Denetim Yöntemleri
9.2. Denetim İşlemleri
9.3. Denetim Kanıtları
9.4. Denetim Kanıtlarının Sınıflandırılması
9.5. Çalışma Kâğıtları
9.6. Çalışma Kâğıtlarının Hazırlanması ve Dosyalanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi denetim yöntemlerindendir?
a) Şekli denetim-maddi denetim
b) Özel denetim-bağımsız denetim
c) Risk odaklı denetim - kavramsal denetim
d) Hile denetimi - yolsuzluk denetimi
e) Bilanço denetimi - gelir tablosu denetimi
2) Aşağıdakilerden hangisi denetim işlemlerinden biri değildir?
a) Doğrulama
b) Fiziki inceleme
c) Kayıt sistemini yeniden izleme
d) Soruşturma
e) Tartma
3) Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtı türü değildir?
a) Finansal kanıtlar
b) Fiziki kanıtlar
c) Doğrulamalar
d) Analitik kanıtlar
e) Yazılı bildirimler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Denetim Yöntemleri

Denetim
yöntemlerini Okuyarak
açıklayabilmek

Denetim İşlemleri

Denetim
açıklayabilmek

Denetim
Kanıtları
Çalışma Kâğıtları

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

işlemlerini Okuyarak

ve Denetim kanıtları ve çalışma Okuyarak
kâğıtlarını kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
 Denetim Kanıtı: Bağımsız denetçinin denetim görüşüne ulşamasına destek olan
her türlü bilgi veya belge denetim kanıtı olarak isimlendirilir.
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Giriş
Denetim programının yürütülmesi safhasında denetçiler belirli denetim işlemleri ve
prosedürleri uygulayarak denetim kanıtları toplar. Denetim sırasında denetçi tarafından
toplanan kanıtlar incelenerek finansal tabloların Finansal Raporlama (Muhasebe)
Standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı değerlendirilerek denetim görüşüne
varılır.
Bu bölümde bağımsız denetçinin denetim yaparken uygulayacağı denetim yöntemleri
açıklanmış, denetim kanıtı toplarken yapacağı denetim işlemleri sınıflandırılarak
açıklanmıştır. Bu bölümde ayrıca denetim çalışması sırasında toplanan kanıtlar
sınıflandırılarak açıklanmış ve çalışma kâğıtlarının nasıl hazırlanması gerektiği anlatılmıştır.
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9.1. Denetim Yöntemleri
Denetim programının yürütülmesi safhasında denetçinin uygulayacağı denetim
yöntemleri denetim amacına bağlı olarak değişebilmektedir. Denetim Yöntemleri aşağıdaki
gibi dört grupta sınıflandırılmaktadır:
1) Şeklî Denetim – Maddi Denetim
2) Aralıksız Denetim – Örnekleme Yoluyla Denetim
3) İleriye Doğru Denetim – Geriye Doğru Denetim
4) Doğrudan Denetim – Dolaylı Denetim

9.1.1. Şeklî Denetim – Maddi Denetim
Şeklî denetim, bir işletmede tutulmakta olan muhasebenin şekil açısından
uygunluğunu araştırmaya yönelik bir denetim yoludur. Şeklî denetim bir uygunluk
denetimidir. Şeklî denetimde, işletmede kıymet hareketi doğuran olayların belgelere dayalı bir
şekilde muhasebe kayıtlarına yansıtılmış bulunup bulunmadığı ve muhasebe kayıtlarının
finansal raporlama (muhasebe) standartları ile yürürlükteki yasaların öngördüğü şekil
şartlarına uygun tutulup tutulmadığı araştırılır.
Defter kayıtlarında şekil açısından düzen ve uygunluk olup olmadığını araştıran şeklî
denetimin amacı; işlemlerin belgelere dayalı olarak, muhasebe ilkeleri doğrultusunda
defterlere kaydedilip kaydedilmediğini araştırmaktır.
Maddi denetim; finansal tablo kalemlerine ait tutarların değerlemesinin doğruluğunu
araştıran denetim işlemleridir.
Uygulamada şeklî denetim ve maddi denetim işlemlerinin kesin bir şekilde
sınırlandırılmasının yapılması çok zordur. Ancak genellikle faaliyet dönemi içinde kapanış
gününden önce yürütülen “ön denetim” çalışmaları şeklî denetim niteliğindedir. “Yılsonu
denetiminde” ise şeklî ve maddi denetim iç içe girmiş durumdadır.

9.1.2. Aralıksız Denetim – Örnekleme Yoluyla Denetim
Aralıksız denetim; belirli bir dönem içindeki tüm işlemlerle ilgili kayıt ve belgelerin
tek tek incelenmesidir. Aralıksız denetim; uygulayan denetçi belirli bir dönem içerisindeki
tüm işlemleri ve bu işlemlere kaynak olan belgelerin tamamını eksiksiz olarak inceler.
Örnekleme yoluyla denetim; belirli bir dönem içerisindeki tüm kayıtların incelenmesi
yerine, kayıtlar içerisinden sistematik olarak seçilen bazı kayıtların (örneklem) incelenerek
denetim yapılmasıdır. Örnekleme yoluyla denetimde bağımsız denetçi örnekleme yöntemleri
kullanarak ana kütle içerisinden örneklem seçer ve seçtiği örneklemi inceleyerek ana kütle
hakkında yorumlarda bulunur. Bağımsız denetçilerin bir faaliyet yılı içerisinde işletmede

228

meydana gelmiş olan bütün işlemleri incelemesi hem zaman hem de maliyet açısından
mümkün değildir. Bu nedenle bağımsız denetim örnekleme yoluyla yapılır.

9.1.3. İleriye Doğru Denetim – Geriye Doğru Denetim
İleriye doğru denetim incelemenin belgelerden defter kayıtlarına (yevmiye defteri) ve
finansal tablolara doğru bir sıra izlenerek yapıldığı denetimdir. İleriye doğru denetim
yapılarak işletme yönetiminin belirli bir hesapla ilgili olarak eksiksiz olma iddiası
doğrulanmaktadır.
Geriye doğru denetim, incelemenin finansal tablolardan başlayarak defter kayıtlarına
ve bu kayıtlardan muhasebe belgelerine indiği bir denetim yöntemidir.

9.1.4. Doğrudan Denetim – Dolaylı Denetim
Doğrudan denetim yöntemi, her bir muhasebe işleminin ayrı ayrı ve doğrudan
doğruya incelendiği bir yöntemdir. Bu yöntemi uygulayan denetçi, işletmede kıymet hareketi
doğuran her olayı ayrı olarak ele alır ve kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğini,
değerlemenin doğru yapılıp yapılmadığını ve kapanış hesaplarına uygun bir biçimde yansıtılıp
yansıtılmadığını karşılaştırma suretiyle tek tek inceler.
Aralıksız denetimin doğrudan denetim olması gerekmediği gibi, örnekleme yoluyla
denetim de doğrudan denetim olmaması gerekmez.
Dolaylı denetim aynı nitelikteki veya birbirleriyle yakın ilişki içindeki hesaplar
arasında toplam karşılaştırmaları yaparak bunlar arasında uygunluk araştıran bir denetim
yöntemidir. Bu yönteme örnek olarak satışlarında komisyon ödeyen bir işletmede gerçekleşen
satışlar tutarı ile gerçekleşmiş komisyon tutarı arasında bir ilişkinin aranması ve bu tutarların
doğruluğunun kabataslak bir biçimde belirlenmesi verilebilir.

9.2. Denetim İşlemleri
Denetim çalışması sırasında kanıt toplamak amacı ile denetçinin yaptığı işlemlere
denetim işlemleri (denetim prosedürleri, denetim testleri) denilmektedir.
Denetim işlemleri (prosedürlerini) aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
1.

Belge İncelemesi

2.

Soruşturma

3.

Yeniden Hesaplama

4.

Göz Atma

5.

Gözlem

229

6.

Fiziki İnceleme

7.

Doğrulama

8.

Analitik İnceleme

9.

Kayıt Sistemini Yeniden İzleme

9.2.1. Belge İncelemesi
Yapılan muhasebe kayıtları, mutlaka belgeye dayandırılarak yapılmalıdır. Bu nedenle
belge incelemesi, denetim işlemleri içerisinde en önemlilerinden bir tanesidir. Belge
incelemesi, iki kısımda düşünülmelidir. Bunlardan birincisi belge ile muhasebe kayıtları
arasındaki uygunluk, ikincisi ise belgelerin şekil ve içerik olarak uygun bir şekilde hazırlanıp
hazırlanmadığının incelenmesidir.
Bağımsız denetçi belge incelemesi yaparken muhasebe kaydı ile bu muhasebe kaydına
kaynak olan belge arasında uyum olup olmadığını araştırmalıdır. Denetçi, bir muhasebe
kaydına ilişkin destekleyici belgeleri temin etmeli, belgelerdeki açıklama ve tutarları
incelemeli ve bu belgelere dayanarak yapılan muhasebe kaydının doğru olup olmadığını
kontrol etmelidir. Denetçi, belgeler üzerindeki tutarların muhasebe kayıtlarına doğru bir
şekilde aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmelidir.
Belge incelemesi aynı zamanda muhasebe kayıtlarına kaynak olan belgelerin olması
gerektiği gibi hazırlanıp hazırlanmadığının kontrol edilmesini de içerir. Muhasebe kayıtlarına
kaynak olan belgelerin şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması, gerekli açıklamaları
içermesi, tutarların doğru ve açık olarak yazılması, yetkili kişiler tarafından onaylanması
gerekmektedir.
Muhasebe kayıtlarına kaynak olan belgelerin uygun şekilde
hazırlanmadığını incelerken denetçi aşağıdaki unsurlara dikkat etmelidir.

hazırlanıp

 Resmî belgelerin şekil şartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı denetçi
tarafından incelenmelidir.
 Belgelerin aritmetik olarak doğru hazırlanıp hazırlanmadığı denetçi tarafından
kontrol edilmelidir.
 Belge üzerindeki açıklamaların eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde yapılıp
yapılmadığı denetçi tarafından kontrol edilmelidir.


Belgeler üzerindeki onay ve imzaların bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

 Belgeler üzerindeki mevcut imzaların yetkili kişilere ait olup olmadığı kontrol
edilmelidir.
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 Belgeler, üzerinde basılı sıra numarası olmalıdır. Denetçi, belgeler üzerinde basılı
sıra numarası olup olmadığını kontrol etmelidir. İşletme içerisinde düzenlenen belgeler sıra
numarasına göre dosyalanmalıdır. Denetçi, bu belgelerin sıra numarasına göre dosyalanıp
dosyalanmadığına bakmalı, belgeleri inceleyerek sıra numarası atlanmış eksik bir belge olup
olmadığını kontrol etmelidir.
 Her belgenin üzerinde düzenlenme tarihi olmalıdır. Denetçi, belgelerin üzerinde
düzenlenme tarihi olup olmadığını kontrol etmelidir.
 Muhasebe kayıtlarına destek olan belgelerde muhasebe kaydını yapan kişi, bu
belgeye istinaden muhasebe kaydını yaptığına dair belge üzerine imza atmalıdır. Bağımsız
denetçi imzanın olup olmadığını kontrol etmelidir.
 Bazı belgeler yanlışlıkla bir daha kullanılmasın diye üzerine işaret koyulmalı veya
not yazılmalıdır. Örneğin; ödenmiş olan satıcı faturalarının bir daha ödenmesini engellemek
için fatura üzerine “ödendi” yazılabilir. Böyle bir durum söz konusu ise denetçi ödemesi
yapılmış olan satıcı faturalarının üzerine gerekli notun alınıp alınmadığını incelemelidir.

9.2.2. Soruşturma
Soruşturma, denetçinin sözlü sorular sorarak sözlü olarak bilgi edinmesidir.
Soruşturma, sadece hata veya hile gibi olumsuz durumlarda söz konusu olmaz. Bağımsız
denetçi, bilgi edinmek istediği herhangi bir konuda denetlenen işletmeye sorular sorabilir ve
bu sorulara sözlü yanıt alabilir. Örneğin, denetçi işletmede satın alma faaliyetine ilişkin iç
kontrol sistemini öğrenmek istiyorsa satın alma müdürüne çeşitli sözel sorular sorabilir.

9.2.3. Yeniden Hesaplama
Yeniden hesaplama, denetlenen işletme çalışanları tarafından yapılan hesaplamaların
denetçi tarafından tekrar yapılması işlemidir. Örneğin denetçi, işletme çalışanı tarafından
hesaplanan amortisman giderini kendisi yeniden hesaplayabilir.

9.2.4. Göz Atma
Göz atma, denetçinin muhasebe kayıtlarına kabaca göz atarak olağandışı durumları
tespit etmesi işlemidir. Örneğin, kira gideri hesabını inceleyen denetçi kira tutarı her ay 1.000
TL kaydedilmiş iken, Haziran ayında 10.000 TL olarak kaydedilmiş olduğunu göz atma yolu
ile tespit edebilir. Göz atma işlemi ile doğrudan kanıt toplanmaz. Göz atma işlemi olağandışı
durumların tespit edilmesini sağlar. Denetçi bu olağandışı durumların nedenlerini
araştırmalıdır.

9.2.5. Gözlem
Gözlem, işletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin denetçi tarafından gözlemlenmesi
işlemidir. Örneğin; denetçi işletmede dolaşarak sevkiyatın nasıl yapıldığını, bir sevkiyat
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yapılırken kimin hangi belgeleri nasıl düzenlediğini gözlemleyebilir. Gözlemin konusu
kişiler, işlemler ve süreçlerdir. Gözlem yapılarak görsel kanıt elde edilir.

9.2.6. Fiziki İnceleme
Fiziki inceleme, işletmenin muhasebe kayıtlarında yer alan varlıkların gerçekten
işletme içerisinde var olduğuna dair denetçinin varlığı fiziken görmesi işlemidir. Fiziki
inceleme, denetçiye maddi varlıkların var olduğuna ve fiziki durumu hakkında doğrudan
doğruya bilgi sağladığı için güvenilirlik düzeyi yüksek kanıtlar elde edilmesini sağlar.
Belgelerin fiziki incelemesi belgelenmiş kanıtların, maddi varlıkların fiziki incelemesi
ise fiziksel kanıtların değerlendirilmesinde kullanılır.

9.2.7. Doğrulama
Doğrulama (mutabakat), denetçinin işletme dışındaki bağımsız bir kişiden veya
kuruluştan yazılı bilgi almasıdır. Bilgi bağımsız bir kaynaktan elde edildiği için, doğrulama
yapılarak elde edilen kanıtların güvenilirlik derecesi oldukça yüksektir. Örneğin; denetçi
bankaya veya müşterilere mutabakat mektubu göndererek doğrulama yapabilir. Bağımsız
kişiden gelen cevaplar direkt olarak denetçiye gönderilmelidir.

9.2.8. Analitik İnceleme
Denetçinin oran analizi veya trend analizi yaparak olağandışı durumları tespit etmesi
işlemidir. Bağımsız denetçi işletmenin finansal bilgilerini kullanarak çeşitli finansal oranlar
hesaplar. Denetçi hesapladığı bu oranları işletmenin önceki yıl oranları ile veya işletmenin
faaliyet gösterdiği sektörün ortalama oranları ile karşılaştırarak olağandışı bir durum olup
olmadığını değerlendirir. Analitik inceleme ile denetçiler, direkt olarak kanıt toplamaz.
Analitik inceleme olağandışı durumların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Bağımsız
denetçi, analitik inceleme sonucunda tespit edilen bu olağandışı durumlar için daha ayrıntılı
inceleme yaparak nedenlerini araştırmalıdır.

9.2.9. Kayıt Sisteminin Yeniden İzlenmesi
Kayıt sistemini yeniden izleme tekniğini uygulayan denetçi, örnekleme yoluyla
kaynak belgeler seçer ve bu belgelerden hareketle muhasebe kayıtlarında ileriye doğru
giderek o olayla ilgili muhasebe kayıtlarının doğru olup olmadığını araştırır. Örneğin; denetçi
örnek olarak satın alma faturası seçer, daha sonra bu satın alma faturasının muhasebe
kayıtlarına doğru aktarılıp aktarılmadığını inceler. Bu denetim işlemi, hesap bakiyelerinin
doğruluğunun araştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

9.3. Denetim Kanıtları
Finansal tablolar ile ilgili bir denetçi görüşünün verilmesi için yeterli sayıda ve uygun
denetim kanıtı toplanması zorunludur. Denetim kanıtları, yasal nitelikteki kanıtlardan
farklıdır. Bir bilginin kanıt olarak kabul edilip edilmeyeceği doğrudan doğruya denetçinin
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öznel yargısına bağlıdır. Oysa yasal kanıtlar önceden konmuş kesin kurallara göre belirlenen
kanıtlar olup, denetim kanıtlarından farklıdır.
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, denetçinin yeterli sayıda ve uygun
denetim kanıtı toplamasını belirtmektedir. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları’na
uygun bir denetim yapmak için denetçi yeterli sayıda ve uygun denetim kanıtı toplamak
zorundadır. Bağımsız Denetim Standartları, denetçinin ne miktarda kanıt toplayacağını veya
hangi kanıtların uygun kanıt olarak değerlendirileceğini belirtmez. Toplanacak kanıt sayısı ve
kanıtın uygun olup olmadığının değerlendirilmesi denetçinin mesleki yargısına bağlıdır.

9.4. Denetim Kanıtlarının Sınıflandırılması
Denetçinin denetim görüşüne ulaşmasına destek olan her türlü bilgi ve belge denetim
kanıtı
olarak
isimlendirilmektedir.
Denetim
kanıtları,
çeşitli
şekillerde
sınıflandırılabilmektedir. Bir açıdan denetim kanıtları, “işletmenin muhasebe kayıt ortamı” ve
“destekleyici kanıtlar” şeklinde ayrıma tabi tutulur. İşletmenin muhasebe kayıt ortamı,
İşletmede var olan muhasebe bilgilerinin tümünü ifade etmektedir. Destekleyici denetim
kanıtları ise muhasebe kayıt ortamında var olan bilgilerin doğrulanmasında başvurulan
kanıtlardır. Bunlara örnek olarak; faturalar, önemli sözleşmeler, yönetim kurulu toplantı
tutanakları, mutabakat mektupları verilebilir.
İşletmenin muhasebe kayıt ortamından elde edilen kanıtlar; işletmede var olan
muhasebe bilgilerinin tümünü ifade etmekte olup, bu bilgiler denetlenen işletmede mevcut
olarak bulunmaktadır. Bu bilgiler, denetlenen işletmenin finansal tablolarına temel oluşturur.
Yevmiye defteri, büyük defter, maliyet dağıtımları muhasebe kayıt ortamındaki kanıtları
oluşturur. İşletme içerisinde hazır olarak bulunan bu bilgilerin tam olarak güvenilir olduğunu
düşünmek olanaksızdır ve bu bilgilerin denetlenmesi kaçınılmazdır. Bu bilgilerin
denetlenmesi destekleyici nitelikte kanıt toplanarak gerçekleştirilir. Denetçi işletmenin
muhasebe kayıt ortamından elde ettiği kanıtların doğruluğunu saptamak amacıyla destekleyici
kanıt toplar. Destekleyici kanıtların bir bölümü işletme içerisinden elde edilirken bir bölümü
işletme dışından elde edilir.
Hazırlandığı kaynağa göre denetim kanıtları iç kanıtlar, dış kanıtlar ve dış-iç kanıtlar
olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
İç Kanıtlar: Denetlenen işletmede hazırlanan belge ve dokümanlardır. Örneğin;
muhasebe kayıtları, amortisman hesaplama tabloları.
Dış Kanıtlar: Denetlenen işletme dışında bağımsız üçüncü kişiler tarafından
hazırlanan belge ve dokümanlardır. Örneğin, bankalar tarafından hazırlanıp denetlenen
işletmeye imzalatılan kredi alma sözleşmeleri.
Dış-iç kanıtlar: Denetlenen işletme dışında bağımsız üçüncü kişiler tarafından
hazırlanarak işletmeye gönderilen belge ve dokümanlardır. Örneğin, satıcı faturaları.
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Genel olarak dış kanıtlar dış-iç kanıtlara göre daha güvenilirdir. Dış - iç kanıtlar da iç
kanıtlara göre daha güvenilirdir. İç kanıtların güvenilirliği büyük ölçüde işletmedeki iç
kontrol sisteminin etkinliğine bağlıdır.
Yapılan denetim işlemine göre de kanıtlar sınıflandırılabilmektedir. Yapılan denetim
işlemine göre kanıtlar; fiziki kanıtlar, doğrulamalar, belgelenmiş kanıtlar, diğer yazılı
bildirimler, matematiksel kanıtlar, görsel kanıtlar, sözlü kanıtlar ve analitik kanıtlar olmak
üzere sınıflandırılmaktadır.
Fiziki kanıtlar: Fiziki kanıtlar maddi varlıklara ait bakiyelerin doğrulanmasında
başvurulan kanıtlardır. Fiziki kanıt, ilgili varlığın fiziki olarak incelenmesi ile elde edilir.
Doğrudan denetçi tarafından elde edilen bir kanıt olması nedeni ile fiziki kanıtların
güvenilirlik derecesi yüksek olarak kabul edilir. Fiziki kanıtlar ilgili varlığın sahipliği, maliyet
değeri, piyasa değeri, modası geçmişliği gibi hususlarda bilgi sağlamaz. Bu nedenle finansal
tablo kalemlerinin değerlemesinde fiziki kanıt toplanmaz. Fiziki kanıtlar sadece işletmenin
varlıkları ile ilgilidir. Varlık niteliğinde olmayan unsurlara ait belgeler fiziki kanıt sayılmaz.
Doğrulamalar: Doğrulamalar belgelenmiş kanıtların özel bir türüdür. Doğrulamalar,
konusunda uzman ve denetlenen işletmeden bağımsız olan üçüncü kişilerden direkt denetçi
tarafından alınan yazılı cevaplardır. Doğrulamalar direkt olarak denetçiye gönderildiği sürece
güvenilirlik düzeyi yüksek kanıtlardır.
Doğrulamalar; pozitif (olumlu) doğrulama ve negatif (olumsuz) doğrulama olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Pozitif (olumlu) doğrulama; konusunda uzman ve denetlenen
işletmeden bağımsız olan üçüncü kişilerin sorulan soru ile mutabık olsa da olmasa da cevap
gönderdiği doğrulamadır. Negatif (olumsuz) doğrulama ise; konusunda uzman ve denetlenen
işletmeden bağımsız olan üçüncü kişilerin sorulan soru ile mutabık olmadığı durumda cevap
gönderdiği doğrulamadır. Negatif (olumsuz) doğrulamada üçüncü kişi sorulan soru ile
mutabık ise doğrulama (mutabakat) mektubuna cevap göndermez. Bu nedenle pozitif
(olumlu) doğrulamaların güvenilirliği, olumsuz (negatif) doğrulamaların güvenilirliğinden
daha yüksektir.
Pozitif (olumlu) doğrulamalar da kendi içinde ikiye ayrılmaktadır: Bakiyeli doğrulama
ve bakiyesiz doğrulama. Bakiyeli doğrulama, konusunda uzman ve denetlenen işletmeden
bağımsız olan üçüncü kişilere soru sormak için gönderilen doğrulama (mutabakat)
mektubunda bakiyenin yazılı olduğu doğrulamalardır. Bakiyesiz doğrulama ise, konusunda
üçüncü kişilere soru sormak için gönderilen doğrulama (mutabakat) mektubunda bakiyenin
yazılı olmadığı doğrulamalardır. Bakiyesiz doğrulamanın güvenilirliği bakiyeli doğrulamanın
güvenilirliğinden daha yüksektir.
Doğrulama (mutabakat) mektupları denetlenen işletme tarafından üçüncü kişilere
gönderilir. Konusunda uzman ve denetlenen işletmeden bağımsız olan üçüncü kişi tarafından
doğrulama (mutabakat) mektubuna verilen cevap direkt olarak bağımsız denetçiye gönderilir.
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Belgelenmiş Kanıtlar: Muhasebe kayıtlarına kaynak olan belgeler, belgelenmiş
kanıtlardır. Belgelenmiş kanıtlara örnek olarak, satın alma faturası, satış faturası, finansal
kiralama sözleşmesi, kira kontratı verilebilir. Belgelenmiş kanıtlar genellikle denetlenen
işletmenin dosyalar içerisinde yer alır. Belgelenmiş kanıtların güvenilirliği kanıtın kaynağına,
elde ediliş biçimine ve niteliğine bağlıdır. Belgelenmiş kanıtların en güvenilir olanı işletme
dışındaki bir kaynaktan doğrudan doğruya denetçiye gönderilen kanıtlardır. Buna örnek
olarak bankalarla veya müşterilerle yapılan mutabakat sonucunda denetçiye gönderilen
doğrulama (mutabakat) mektupları verilebilir. Ayrıca manuel olarak düzenlenen belgelenmiş
kanıtların güvenilirliği bilgi sistemleri tarafından hazırlanan kanıtlara göre güvenilirliği daha
düşüktür.
Görsel Kanıtlar: Görsel kanıtlar, denetlenen işletmede gerçekleştirilen belirli bir
faaliyetin denetçi tarafından gözlemlemesi sonucunda elde edilen kanıtlardır. Denetçinin
fabrika içerisinde dolaşıp üretim sürecini gözlemlemesi veya stok sayımını gözlemlemesi
sonucunda görsel kanıtlar elde edilir.
Sözlü Kanıtlar: Denetçinin sözlü görüşmeler neticesinde elde ettiği bilgilere sözlü
kanıtlar denir. Sözlü kanıtların güvenilirlikle düşüktür.
Matematiksel Kanıtlar: Denetçinin, denetlenen işletme çalışanları tarafından yapılan
hesaplamaları tekrar yaparak elde ettiği kanıtlara matematiksel kanıtlar denir. Örneğin,
denetçi işletme çalışanı tarafından hesaplanan amortisman giderinin doğru olup olmadığını
test etmek için tekrar kendisi hesaplarsa matematiksel kanıt elde etmiş olur.
Analitik kanıtlar: Denetçi tarafından yapılan analitik inceleme sonucunda elde edilen
kanıtlara analitik kanıtlar denir. Örneğin, denetçinin işletmenin brüt kâr marjını hesaplaması
ve brüt kârı öneki yılların brüt kâr marjı ile karşılaştırması sonucunda elde ettiği bilgi analitik
kanıttır.
Yazılı Bildirimler: Yazılı bildirim, bilgi sahibi sorumlu bir kişinin belirli bir olay,
durum, hesap veya işlem hakkında imzalayarak verdiği yazılı ifadedir. Yazılı bildirimler
işletmede çalışan kişiler veya üst yönetim tarafından hazırlanabileceği gibi işletmeden
bağımsız olan üçüncü kişiler tarafından da hazırlanabilir. İşletme üst yönetimi, denetim
sırasında her türlü bilgi ve belgenin denetçiye sunulduğuna ve gizlenen hiçbir şey olmadığına
dair denetçiye yazılı ve imzalı bir belge vermelidir. Buna yazılı bildirim denir. Bağımsız
denetçi işletmeden bağımsız üçüncü kişilerden de yazılı bildirim alabilir. Denetçi uzmanlık
alanı dışında kalan bir konu hakkında o konuda uzman olan bir kişiden yazılı bilgi alabilir.
Örneğin denetçi yer altında bulunan maden miktarını tespit etme konusunda uzmanlığa sahip
değil ise maden miktarını tespit etmesi için bir uzmandan yardım alır ve uzman denetçiye
yazılı ve imzalı bir belge verir. Bu belge yazılı bildirim olarak kabul edilir.
İşletmeden bağımsız üçüncü kişiler tarafından verilen yazılı bildirimlerin güvenilirliği
yüksektir. İşletme çalışanları veya üst yönetimi tarafından verilen yazılı bildirimler işletme
içinde düzenlendiğinden dolayı güvenilirliği çok yüksek değil gibi düşünülse de aksi başka
kanıtlarla açıkça belirlenip doğrulanmadıkça güvenilir olduğu varsayılır.
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9.5. Çalışma Kâğıtları
Bağımsız denetçiler denetim çalışması sırasında çeşitli kanıtlar elde ederler. Bağımsız
denetçinin bu kanıtları toplaması yeterli değildir. Denetçi topladığı kanıtları sistematik bir
biçimde belgelendirmeli ve dosyalamalıdır. Bağımsız denetçinin elde ettiği kanıtları
belgelendirmede kullanılan dokümanlara çalışma kâğıdı denir.
Çalışma kâğıtları; denetim planının, denetim programının, denetçinin gerçekleştirdiği
denetim işlemlerinin, denetçinin topladığı kanıtların, denetçinin yaptığı incelemeler
sonucunda ulaştığı sonuçların yazılı hâle dönüştürüldüğü belgelerdir.
Çalışma kâğıtlarının yararları aşağıdadır:
 Denetim çalışmasının Denetim
gerçekleştirildiğine dair kanıt oluşturur.


Standartları’na

uygun

bir

şekilde

Denetim planının ve denetim programının yazılı olarak belgelendirilmesini sağlar.

 Denetçinin gerçekleştirdiği denetim işlemlerini ve denetim çalışması neticesinde
ulaştığı sonuçları belgelendirir.


Denetim raporunun hazırlanmasına yardımcı olur.

 Denetim görüşüne ulaşmak için yeterli sayıda ve uygun kanıt toplandığına dair
kanıt oluşturur.


Ulaşılan denetim görüşünün nedenleri için kanıt oluşturur.

 Tamamlanmış bir denetim çalışmasının, bağımsız bir kişi tarafından kontrol
edilmesini sağlar.
 Bir uyuşmazlık veya dava hâlinde denetçinin kendini savunması için dayanak
oluşturur.
 Aynı işletmede gelecek dönemlerde yapılacak olan denetim çalışmalarında
kaynak veya kılavuz olur.

9.6. Çalışma Kâğıtlarının Hazırlanması ve Dosyalanması
Denetçi tarafından hazırlanacak olan çalışma kâğıtlarının standart bir formatı yoktur.
Her bir bağımsız denetim firması, çalışma kâğıtlarının nasıl hazırlanacağına dair yazılı
politika ve prosedürler oluşturmalıdır. Ancak denetim çalışmak ağıtlarında yer alması gereken
asgari yani minimum bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Çalışma kâğıtlarında yer alması gereken unsurlar:


Başlık
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Endeksleme ve Referans Verme



İncelendi İşareti



Bilginin Kaynağı



Sonuç

Başlık: Çalışma kâğıdının başlığı; denetlenen işletmenin ismini, denetim yapılan
faaliyet döneminin sona erdiği tarihi, çalışmak kâğıdının hangi konu ile ilgili olduğunu
belirten açıklama, çalışma kâğıdını hazırlayan kişinin ismi, çalışma kâğıdının hazırlanma
tarihi, çalışma kâğıdını kontrol eden kişi, çalışma kâğıdının kontrol edilme tarihi bilgilerini
içermelidir.
Endeksleme ve Referans Verme: Çalışma kâğıtları sistematik bir şekilde
dosyalanmalıdır. Bağımsız denetim firmaları, belirli bir konuya ilişkin çalışma kâğıtlarının
dosya içerisinde kolay bulunması veya bir çalışma kâğıdı ile ilgili olan diğer çalışma
kâğıtlarının belirlenmesi için endeksleme ve referans verme sistemi oluşturmalıdırlar.
Endeksleme çalışma kâğıdına bir kod atanma işlemidir. Çalışma kâğıdının üzerine bu çalışma
kâğıdının hangi konu ile ilgili olduğunu belirten bir kod yazılmaktadır. Örneğin; denetçi kasa
hesabı ile ilgili hazırladığı çalışma kâğıtlarının başına 100 veya KS kodunu yazabilir.
Referans verme ise bir çalışma kâğıdında yer alan bilgiye ilişkin detayının dosya içerisindeki
başka hangi çalışma kâğıtlarında yer aldığını göstermek için geliştirilmiş olan bir sistemdir.
Örneğin denetçi işletmede İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Eskişehir olmak
üzere 5 farklı bölgede kasa sayımı yapmış ve bunların sonucunu bir çalışma kâğıdında
özetlemiştir. Denetçi özet olarak hazırladığı çalışma kâğıdında İstanbul satırının yanına
100.01 yazarak referanslamıştır. Bu referans, 100.01 kodlu çalışma kâğıdında bu bilginin
detaylarını bulabilirsiniz anlamına gelen bir referanstır. Denetim dosyasında 100.01 kodlu
çalışma kâğıdını bulan bir kişi İstanbul’da yapılan kasa sayım tutanağını temin edecektir.
İncelendi işareti: Denetçi çalıma kâğıdı üzerinde yazılı olan bilgileri incelediğini ve
doğruluğunu araştırdığını belirtmek için çalışma kâğıdında yazılı olan bilgilerin yanına yıldız,
kare, üçgen gibi çeşitli işaretler koyar. Denetçinin kullandığı bu işaretlerin her birinin bir
anlamı vardır. Örneğin denetçi, yıldız işaretini rakamın doğru olup olmadığı incelendi ve
doğru olduğu sonucuna varıldı anlamında, kare işaretini sayım yapıldı anlamında, üçgen
işaretini ise değerleme kuru Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlar ile karşılaştırıldı
anlamına gelebilmektedir. Bu işaretlerin genel kabul görmüş bir anlamı yoktur. Her bağımsız
denetim firması kendi içerisinde bir sistem geliştirmelidir. Çalışma kâğıtlarının altına, bu
çalışma kâğıdı hazırlanırken kullanılan işaretler ve bu işaretlerin ne anlama geldiği açık olarak
yazılmalıdır.
Bilginin Kaynağı: Bağımsız denetçi çalışma kâğıdını hazırlarken kullandığı bilgileri
kimden veya nerden elde ettiğini belirtmelidir.
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Sonuç: Bağımsız denetçi çalışma kâğıdında yer alan konuya ilişkin yaptığı
değerlendirmeleri ve ulaştığı sonuçları çalışma kâğıdının altına açık olarak yazmalıdır.
Çalışma kâğıtları denetim dosyalarında muhafaza edilmektedir. Denetim dosyası cari
dosya ve devamlı dosya olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Devamlı Dosya: Denetlenecek olan işletme ile ilgili olarak birden fazla dönemde
yapılacak olan denetim çalışmalarında kullanılacak olan bilgileri içerir.
Devamlı dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:


İşletmenin ana sözleşmesi



İşletme hakkında genel bilgileri içeren notlar



Genel kurul tutanaklarının fotokopileri



Yönetim kurulu toplantı tutanaklarının fotokopileri



İç kontrol prosedürleri



Önemli sözleşmelerin fotokopileri



Önceki yılların faaliyet raporları, finansal tabloları ve denetim raporları



Her dönemde değişiklik göstermeyen kalemlere ilişkin çalışmak ağıtları



İmza sirküleri

Cari Dosya: Denetimi yapılan döneme ilişkin bilgi ve belgelerin yer aldığı dosyadır.
Bu dosya içerisindeki bilgiler sadece denetimi yapılan yıla aittir. Cari dosyalar denetçinin
denetim yapıldığı dönemde hazırlamış olduğu çalışma kâğıtlarını kapsar.
Cari dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:


Denetim planı



Denetim programı



Çalışma mizanı

 Dönem içerisinde düzenlenen iç kontrol anket formu, akış şemaları veya denetçi
tarafından iç kontrol sistemine ilişkin olarak alınan notlar


Cari dönem içerisinde yapılmış olan sözleşmelerin fotokopileri



Denetçi tarafından cari yıl denetiminde elde edilmiş olan kanıtlar
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Denetçi tarafından yapılan yeniden hesaplamalar



Yazışmalar



Mutabakat mektupları



Cari yıla ilişkin finansal tablolar



Cari yılın finansal tablolarına ilişkin denetim raporu
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Uygulamalar
CARİ DOSYA HAZIRLANMASI
Cari dosyalar hazırlanırken öncelikle bir çalışma mizanı hazırlanmalıdır.
Denetim (Çalışma) Mizanı: Çalışma mizanı, işletmenin dönem sonunda envanter
kayıtları yapıldıktan sonraki büyük defter hesaplarının bakiyelerinin listelendiği bir tablodur.
Bu tabloda denetçinin her bir hesap için yaptığı düzeltmelerin toplamları ve denetlenmiş
finansal tablolarda raporlanması gereken tutarlar için de sütunlar yer alır. Denetçi çalışma
mizanı üzerinde denetlenmiş finansal tabloları hazırlar.
Çalışma mizanı örneği aşağıda gösterilmiştir. Çalışma mizanı da bir çeşit çalışma
kâğıdıdır. Bu nedenle çalışma mizanının hazırlandığı çalışma kâğıdında başlık, işaretleme ve
referans verme, çalışma kâğıdını hazırlayan kişi, çalışma kâğıdının hazırlanma tarihine ilişkin
bilgiler yer almalıdır. Örnekteki çalışma kâğıdında; yer alması gerekmektedir.
Örnekteki çalışma kâğıdının başlığında, bu çalışma kâğıdının Elif Ortaklığına ilişkin
denetim çalışması ile ilgili olduğu belirtilmiş, çalışma kâğıdının içeriğinin denetim mizanı
olduğu belirtilmiş ve çalışma kâğıdının 31.12.2013 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait
olduğu açıklanmıştır.
Endeksleme ve referans verme işlemi için iki farklı şekilde yapılmıştır. Bunlardan
birincisi çalışma kâğıdının sol üst köşesine DM yazılarak bu çalışma kâğıdına bir referans
kodu atanmıştır. İkinci işlem ise, çalışma kâğıdı sütunu oluşturularak her bir finansal tablo
kaleminin hangi koda ait çalışma kâğıtları ile ilişkili olduğunun belirtilmesidir. Bu örnekte
cari dosyayı inceleyen bir kişi stoklar hesabı ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsa C
referans kodlu çalışma kâğıtlarını incelemelidir.
Endeksleme ve referanslama işleminde aynı zamanda çalışma kâğıdını hazırlayan
kişinin ismi ve çalışma kâğıdının hazırlanma tarihi de çalışma kâğıdı üzerine yazılmalıdır.
Ayrıca, denetçi tarafından hazırlanan çalışma kâğıtları başka bir denetçi tarafından kontrol
edilmiş ise, kontrol eden bağımsız denetçinin ismi ve kontrol etme tarihi de çalışma
kâğıtlarının üzerine yazılmalıdır.
İncelendi işaretini belirtmek için denetçiler farklı semboller kullanabilmektedirler.
Çalışma mizanına ilişkin çalışma kâğıdı hazırlanırken yapılacak olan inceleme, finansal tablo
toplamlarını almaktır. Bağımsız denetçi finansal tablo kalemlerine ilişkin bakiyelerin
toplamını yeniden hesaplayarak doğru olup olmadığını kontrol etmişti ve denetçi yaptığı bu
çalışmayı T sembolü ile açıklamıştır. Denetçi, çalışma kâğıdının altına T sembolününüm ne
anlama geldiğini de belirtmelidir.
Denetçi çalışma kâğıdının altına çalışma kâğıdında yer alan bilgileri kimden ve nasıl
temin ettiğini de açıklamalıdır. Denetçi mizanı işletmenin envanter kayıtlarını yaptıktan sonra
büyük defter bakiyelerini göstermektedir. Denetçi bu bilgiyi de çalışma kâğıdının altına
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yazmalıdır.
Denetçi yaptığı çalışma ile ilgili olarak ulaştığı sonuçları da çalışma kâğıtlarının altına
yazmalıdır. Denetçi çalışma kâğıdının altına, finansal tablo kalemlerinin bakiyelerinin toplam
tutarının doğru olup olmadığını açıkça yazmalıdır.

Şekil: Çalışma (Denetim) Mizanı
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İcmaller: İcmaller, birbirine benzer veya ilişkili hesaplara ait tutarların sınıflandırılıp
özetlendiği ana cetvellerdir. Elif Ortaklığı İşletmesine ait icmal örneği aşağıda verilmiştir.

Şekil: İcmal
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Destekleyici Cetvel: İcmallerde yer alan bilginin ayrıntısının yer aldığı çalışma
kâğıtlarıdır. Bir icmalde yer alan bilgi için birden fazla destekleyici cetvel
düzenlenebilmektedir. Aşağıda destekleyici cetvele ilişkin örnekler verilmiştir.

Şekil: Destekleyici Cetvel 1

243

Şekil: Destekleyici Cetvel 2

Şekil: Destekleyici Cetvel 3

244

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Denetim programının yürütülmesi safhasında denetçinin uygulayacağı denetim
yöntemleri denetim amacına bağlı olarak değişebilmektedir. Denetim yöntemleri aşağıdaki
gibi dört grupta sınıflandırılmaktadır:
1) Şeklî Denetim – Maddi Denetim
2) Aralıksız Denetim – Örnekleme Yoluyla Denetim
3) İleriye Doğru Denetim – Geriye Doğru Denetim
4) Doğrudan Denetim – Dolaylı Denetim
Denetim çalışması sırasında kanıt toplamak amacı ile denetçinin yaptığı işlemlere
denetim işlemleri (denetim prosedürleri, denetim testleri) denilmektedir.
Denetim işlemleri (prosedürlerini) aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
1. Belge incelemesi: Belge incelemesi iki kısımda düşünülmelidir. Bunlardan
birincisi belge ile muhasebe kayıtları arasındaki uygunluk, ikincisi ise belgelerin şekil ve
içerik olarak uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığının incelenmesidir.
2.

Soruşturma: Denetçinin sözlü sorular sorarak sözlü olarak bilgi edinmesidir.

3. Yeniden hesaplama: Denetlenen işletme çalışanları
hesaplamaların denetçi tarafımdan tekrar yapılması işlemidir.

tarafından

yapılan

4. Göz Atma: Denetçinin muhasebe kayıtlarına kabaca göz atarak olağan dışı
durumları tespit etmesi işlemidir
5. Gözlem: İşletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin denetçi tarafından gözlemlenmesi
işlemidir.
6. Fiziki İnceleme: İşletmenin muhasebe kayıtlarında yer alan varlıkların gerçekten
işletme içerisinde var olduğuna dair denetçinin varlığı fiziken görmesi işlemidir.
7. Doğrulama: Denetçinin işletme dışındaki bağımsız bir kişiden veya kuruluştan
yazılı bilgi almasıdır.
8. Analitik İnceleme: Denetçinin oran analizi veya trend analizi yaparak olağandışı
durumları tespit etmesi işlemidir.
9. Kayıt Sistemini Yeniden İzleme: Kayıt sistemini yeniden izleme tekniğini
uygulayan denetçi, örnekleme yoluyla kaynak belgeler seçer ve bu belgelerden hareketle
muhasebe kayıtlarında ileriye doğru giderek o olayla ilgili muhasebe kayıtlarının doğru olup
olmadığını araştırır.
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Denetçinin denetim görüşüne ulaşmasına destek olan her türlü bilgi ve belge denetim
kanıtı
olarak
isimlendirilmektedir.
Denetim
kanıtları,
çeşitli
şekillerde
sınıflandırılabilmektedir. Hazırlandığı kaynağa göre denetim kanıtları iç kanıtlar, dış kanıtlar
ve dış-iç kanıtlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
İç Kanıtlar: Denetlenen işletmede hazırlanan belge ve dokümanlardır.
Dış Kanıtlar: Denetlenen işletme dışında bağımsız üçüncü kişiler tarafından
hazırlanan belge ve dokümanlardır.
Dış - İç kanıtlar: Denetlenen işletme dışında bağımsız üçüncü kişiler tarafından
hazırlanarak işletmeye gönderilen belge ve dokümanlardır.
Yapılan denetim işlemine göre kanıtlar; fiziki kanıtlar, doğrulamalar, belgelenmiş
kanıtlar, diğer yazılı bildirimler, matematiksel kanıtlar, görsel kanıtlar, sözlü kanıtlar ve
analitik kanıtlar olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

247

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Maddi denetim; finansal tablo kalemlerine ait tutarların değerlemesinin
doğruluğunu araştıran denetim işlemleridir.
b) Şeklî
incelenmesidir.

denetim;

finansal

tabloların

sınıflandırma

ve

sunum

şekillerinin

c) Aralıksız denetim; belirli bir dönem içindeki tüm işlemlerle ilgili kayıt ve
belgelerin tek tek incelenmesidir.
d) Örnekleme yoluyla denetim; belirli bir dönem içerisindeki tüm kayıtların
incelenmesi yerin, kayıtlar içerisinden sistematik olarak seçilen bazı kayıtların (örneklem)
incelenerek denetim yapılmasıdır.
e) İleriye doğru denetim; incelemenin belgelerden defter kayıtlarına (yevmiye
defteri) ve finansal tablolara doğru bir sıra izlenerek yapıldığı denetimdir.
2) Aşağıdakilerden hangisi denetim yöntemleri içerisinde yer alır?
a) Kamu denetimi – özel denetim
b) Doğrudan denetim - dolaylı denetim
c) Geçmiş yıllar denetimi – ileriki yıllar denetimi
d) Bilanço denetimi – gelir tablosu denetimi
e) Kasa denetimi – alacak denetimi
3) Aşağıdakilerden hangisi denetim işlemlerinden doğrulamanın tanımıdır?
a) Doğrulama, işletmenin muhasebe kayıtlarında yer alan varlıkların gerçekten
işletme içerisinde var olduğuna dair denetçinin varlığı fiziken görmesi işlemidir.
b) Doğrulama, işletmede
gözlemlenmesi işlemidir.

gerçekleştirilen

faaliyetlerin

denetçi

tarafından

c) Doğrulama, denetçinin muhasebe kayıtlarına kabaca göz atarak olağandışı
durumları tespit etmesi işlemidir.
d) Doğrulama, denetlenen işletme çalışanları tarafından yapılan hesaplamaların
denetçi tarafından tekrar yapılması işlemidir.
e) Doğrulama, denetçinin işletme dışındaki bağımsız bir kişiden veya kuruluştan
yazılı bilgi almasıdır.
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4) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe kayıtlarına kaynak olan belgelerin uygun
şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını incelerken denetçinin dikkat etmesi gereken unsurlardan
değildir?
a) Belgelerin aritmetik olarak doğru hazırlanıp hazırlanmadığı denetçi tarafından
kontrol edilmelidir.
b) Belgeler üzerindeki onay ve imzaların bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.
c) Belge üzerindeki açıklamaların eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde yapılıp
yapılmadığı denetçi tarafından kontrol edilmelidir.
d) Belgeler denetçi tarafından tekrar hazırlanarak düzenlenmelidir.
e) Denetçi belgelerin üzerinde düzenlenme tarihi olup olmadığını kontrol etmelidir.
5) Aşağıdakilerden hangisi denetim işlemlerinden biri değildir?
a) Muhasebe kaydını yeniden yapma
b) Kayıt sisteminin yeniden izlenmesi
c) Göz atma
d) Soruşturma
e) Gözlem
6) Aşağıdakilerden hangisi devamlı dosyada bulunması gereken dökümanlardan
değildir?
a) Genel kurul tutanaklarının fotokopileri
b) Önemli sözleşmelerin fotokopileri
c) İç kontrol prosedürleri
d) İşletme ana sözleşmesi
e) Cari yıla ilişkin amortisman hesaplama tablosu

249

7) Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarının yararlarından değildir?
a) Denetim sırasında daha az kanıt toplanmasını sağlar.
b) Denetim raporunun hazırlanmasına yardımcı olur.
c) Ulaşılan denetim görüşünün nedenleri için kanıt oluşturur.
d) Bir uyuşmazlık veya dava hâlinde denetçinin kendini savunması için dayanak
oluşturur.
e) Denetim planının ve denetim programının yazılı olarak belgelendirilmesini sağlar
8) Aşağıdakilerden hangisi cari dosyada yer alması gereken bilgi ve dökümanlardan
değildir?
a) Denetim planı
b) İşletmenin ana sözleşmesi
c) Mutabakat mektupları
d) Cari yıla ilişkin finansal tablolar
e) Çalışma mizanı
9) Aşağıdakilerden hangisi çalışma kâğıtlarında yer alması gereken unsurlardan
değildir?
a) Başlık
b) Sonuç
c) Gelişme
d) Endeksleme ve referans verme
e) Bilginin kaynağı
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10) Çalışma kâğıtlarının başlığı aşağıdakilerden hangisini içermez?
a) Denetlenen işletmenin ismi
b) Denetim raporu tarihi
c) Denetimi yapılan faaliyet dönemi
d) Çalışma kâğıdını hazırlayan kişinin ismi
e) Çalışma kâğıdının hazırlanma tarihi

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) e, 4) d, 5) a, 6) e, 7) a, 8) b, 9) c, 10) b
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10. YÖNETİM İDDİALARI VE DENETİM AMAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Yönetim İddiaları
10.2. Yönetim İddialarının Sınıflandırılması
10.2.1. İşlem Türlerine İlişkin Yönetim İddiaları
10.2.2. Hesap Bakiyelerine İlişkin Yönetim İddiaları
10.2.3. Sunum ve Tam Açıklamaya İlişkin Yönetim İddiaları
10.3. Denetim Amaçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi işlem türlerine ilişkin yönetim iddialarından değildir?
a) Meydana gelme
b) Toplama
c) Eksiksiz olma
d) Aritmetik doğruluk
e) Sınıflandırma
2) Aşağıdakilerden hangisi hesap bakiyelerine ilişkin yönetim iddialarından değildir?
a) Varolma
b) Eksiksiz olma
c) Haklar ve yükümlülükler
d) Zamanlama
e) Değerleme ve dağıtım
3) Aşağıdakilerden hangisi sunum ve tam açıklamaya ilişkin yönetim iddialarından
değildir?
a) Meydana gelme
b) Eksiksiz olma
c) Sınıflandırma ve anlaşılabilirlik
d) Aritmetik doğruluk ve değerleme
e) Özetleme
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yönetim iddiaları

Yönetim
anlaşılması.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
iddalarının Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
 Yönetim İddiası: Denetlenen işletme yönetimi tarafından finansal tablolarda
yapılan beyanlar yönetim iddiası olarak isimlendirilmektedir.
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Giriş
Finansal tabloları hazırlama sorumluluğu işletme yönetimindedir. İşletme yönetimi,
finansal tabloları Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları’na göre hazırlamakla ve
standartların öngördüğü şekilde finansal tablo açıklamalarını yapmakla sorumludur. Bağımsız
denetimin amacı ise işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tabloların Finansal
Raporlama (Muhasebe) Standartları’na uygun olup olmadığı hakkında görüş bildirmektir.
Finansal tabloları ve dipnotları hazırlama sorumluluğu işletme yönetimindedir.
Denetlenen işletme yönetimi tarafından finansal tablolarda yapılan beyanlar yönetim iddiası
olarak isimlendirilmektedir. Bağımsız denetçi, denetim amaçlarını belirleyebilmek için
işletme yönetiminin finansal tablolar aracılığı ile yapmış olduğu iddiaları kavrayabilmelidir.
Denetçi, işletme yönetiminin yapmış olduğu iddialara bağlı olarak denetim amaçlarını belirler
ve denetim çalışmasını gerçekleştirir.
Bu bölümde yönetim iddiaları açıklanacak ve yönetim iddialarına bağlı olarak denetçi
tarafından oluşturulan denetim amaçları anlatılacaktır.
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10.1. Yönetim İddiaları
Finansal tabloları ve dipnotları hazırlama sorumluluğu işletme yönetimindedir.
Denetlenen işletme yönetimi tarafından finansal tablolarda yapılan beyanlar yönetim iddiası
olarak isimlendirilmektedir. İşletme yönetimi hazırlayıp sunduğu finansal tabloların Finansal
Raporlama (Muhasebe) Standartları’na uygun olduğunu iddia etmektedir.
İşletme yönetiminin finansal tablo ve dipnotları aracılığı ile beyan etmiş olduğu
bilgiler yönetim iddialarını oluşturmaktadır.

10.2. Yönetim İddialarının Sınıflandırılması
Yönetim iddiaları aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:
1) İşlem Türleri ve Olaylara İlişkin İddialar
a) Meydana Gelme
b) Eksiksiz Olma
c) Aritmetik Doğruluk
d) Dönemsellik
e) Sınıflandırma
f)

Yetkilendirme

2) Hesap Bakiyelerini İlişkin İddialar
a) Varolma
b) Eksiksiz Olma
c) Haklar ve Yükümlülükler
d) Değerleme ve Dağıtım
3) Sunum ve Tam Açıklamaya İlişkin İddialar
a) Meydana Gelme
b) Eksiksiz Olma
c) Haklar ve Yükümlülükler
d) Aritmetik Doğruluk ve Değerleme
e) Sınıflandırma ve Anlaşılabilirlik
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10.2.1. İşlem Türlerine İlişkin Yönetim İddiaları
İşlem türlerine ilişkin yönetim iddiaları, işletme yönetiminin dönem içerisinde
gerçekleşmiş olan işlem ve olaylara ilişkin iddialarıdır. İşlem türlerine ilişkin yönetim
iddiaları aşağıda açıklanmıştır.
Meydana Gelme: İşletme yönetimi finansal tablo hesap kalemlerine ilişkin işlemlerin
dönem içerisinde gerçekten meydana gelmiş işlemler olduğunu iddia etmektedir. Diğer bir
ifade ile işletme yönetimi, hayali işlemlerin muhasebe kayıtlarına dâhil edilmediğini iddia
etmektedir. Örneğin, işletmenin 2014 yılı gelir tablosunda satılan malın maliyeti hesabının
bakiyesi 5.000 TL ise işletme yönetimi dönem içerisinde meydana gelmiş satış işlemlerine
konu malların maliyetinin 5.000 TL olduğunu iddia etmektedir. Diğer ifade ile işletme
yönetimi, gerçekleşmemiş herhangi bir satış işlemine konu malların maliyeti muhasebe
kayıtlarına alınmadığını iddia etmektedir.
Eksiksiz Olma: İşletme yönetimi, dönem içerisinde meydana gelen bütün işlem ve
olayların eksiksiz olarak muhasebe kayıtlarına alındığını iddia etmektedir. Diğer bir ifade ile
işletme yönetimi kayıt dışı hiçbir işlem ve olayın olmadığını iddia etmektedir. Örneğin,
satılan malın maliyeti hesabı ile ilgili olarak işletme yönetimi dönem içerisinde gerçekleşmiş
olan satış işlemlerine konu olan malların maliyetinin eksiksiz olarak muhasebe kayıtlarına
aktarıldığını ve kayıt dışı bırakılmış olan satılan malın maliyeti olmadığını iddia etmektedir.
Yetkilendirme: İşletme yönetimi dönem içerisinde meydana gelen bütün işlemlerin
yetkili kişiler tarafından yapıldığını iddia etmektedir.
Aritmetik Doğruluk: İşletme yönetimi, dönem içerisinde meydana gelen bütün işlem
ve olayların aritmetik olarak doğru bir biçimde muhasebe kayıtlarına aktarıldığını iddia
etmektedir. Diğer bir ifade ile işletme yönetimi, dönem içerisinde yapılan muhasebe
kayıtlarında herhangi bir aritmetik hata olmadığını iddia etmektedir. Örneğin, satılan malların
maliyeti hesabı ile ilgili olarak işletme yönetimi, dönem içerisinde satılan malların maliyeti
hesabına yapılan bütün kayıtların matematiksel olarak doğru olduğunu iddia etmektedir.
Dönemsellik: İşletme yönetimi, dönem içerisinde meydana gelen bütün işlem ve
olayların doğru muhasebe dönemine ilişkin muhasebe kayıtlarına aktarıldığını iddia
etmektedir. Örneğin, satılan malların maliyeti ile ilgili olarak işletme yönetimi, 5.000 TL’nin
tamamının 2014 yılında meydana gelmiş satış işlemlerine konu olan mallara ilişkin maliyet
rakamı olduğunu iddia etmektedir. Diğer bir ifade ile işletme yönetimi, 2013 veya 2015
yıllarında yapılan satış işlemlerine konu olan mallara ilişkin maliyet tutarının 5.000 TL
içerisinde yer almadığını iddia etmektedir.
Sınıflandırma: İşletme yönetimi dönem içerisinde meydana gelen bütün işlem ve
olayların doğru muhasebe hesabına kaydedildiğini ve doğru sınıflandırıldığını iddia
etmektedir. Satılan malların maliyeti ile ilgili olarak işletme yönetimi, 5.000 TL’nin içerisinde
pazarlama gideri gibi satılan malların maliyetine dâhil edilmemesi gereken unsurların yer
almadığını iddia etmektedir.
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10.2.2. Hesap Bakiyelerine İlişkin Yönetim İddiaları
Hesap bakiyelerine ilişkin yönetim iddiaları, işletme yönetiminin finansal tablo
kalemlerinin dönem sonu bakiyelerinin doğru olduğu yönündeki iddialarıdır. Hesap
bakiyelerine ilişkin yönetim iddiaları aşağıda açıklanmıştır.
Var Olma: İşletme yönetimim varlıklar, yabancı kaynaklar ve özkaynaklara ilişkin
finansal tablo kalemlerinin dönem sonu bakiyelerinin gerçekten var olduğunu iddia
etmektedir. Diğer bir ifade ile işletme yönetimi hayali hiçbir varlık, borç veya özkaynak
unsurunun finansal tablolara dâhil edilmediğini iddia etmektedir. Örneğin, işletmenin
31.12.2014 tarihli bilançosunda stoklar hesabının bakiyesi 6.000 TL’dir. İşletme yönetimi
işletmenin deposunda 6.000 TL maliyeti olan malın var olduğunu iddia etmektedir. Diğer bir
ifade ile işletme yönetimi işletme deposunda var olmayan stok unsurlarının hesap bakiyesine
dâhil edilmediğini iddia etmektedir.
Eksiksiz Olma: İşletme yönetimi, finansal tablo kalemlerinin dönem sonu
bakiyelerinin işletmenin var olan bütün varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını
eksiksiz olarak gösterdiğini iddia etmektedir. Diğer bir ifade ile işletme yönetimi, kayıt dışı
bırakılmış herhangi bir varlık, borç ve özkaynak olmadığını iddia etmektedir. Örneğin stoklar
hesabı ile ilgili olarak işletme yönetimi işletmenin sahip olduğu stokların tamamının stoklar
hesabı bakiyesi içerisinde eksiksiz olarak yer aldığını iddia etmektedir. Diğer bir ifade ile
işletme yönetimi sahip olduğu stokların hiçbirinin kayıt dışı bırakılmadığını iddia etmektedir.
Haklar ve Yükümlülükler: İşletme yönetimi finansal tablolarda raporlanan
varlıkların işletmenin hakkı olduğunu, borçların ise işletmenin yükümlülüğü olduğunu iddia
etmektedir. Stoklar hesabı ile ilgili olarak işletme yönetimi 6.000 TL maliyeti olan stokun
işletmenin hakkı (varlığı) olduğunu iddia etmektedir.
Değerleme ve Dağıtım: İşletme yönetimi, finansal tablo kalemlerinin değerlemesinin
doğru yapıldığını, finansal tablo kalemlerinin gerçek ve doğru tutarlar ile raporlandığını iddia
etmektedir. Örneğin, stoklar hesabı ile ilgili olarak işletme yönetimi stokların maliyetinin
doğru bir şekilde hesaplandığını iddia etmektedir.

10.2.3. Sunum ve Tam Açıklamaya İlişkin Yönetim İddiaları
Sunum ve tam açıklamaya ilişkin yönetim iddiaları, işletme yönetiminin finansal tablo
sunumunu ve finansal tablo dipnotları ile ilgili iddialarını içermektedir. Sunum ve tam
açıklamaya ilişkin yönetim iddiaları aşağıda açıklanmıştır.
Meydana Gelme: İşletme yönetimi, finansal tablo dipnotlarında açıklanan bütün
işlem olayların gerçekten meydana gelen işlemlerden oluştuğunu iddia etmektedir. Diğer bir
ifade ile meydana gelmemiş hiçbir işlem ve olay finans tablo dipnotlarında yer almamaktadır.
Eksiksiz Olma: İşletme yönetimi, finansal tabloların sunumu ile ilgili kurallara
eksiksiz olarak uyulduğunu, finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken bütün bilgilerin
eksiksiz olarak açıklandığını iddia etmektedir.
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Haklar ve Yükümlülükler: İşletme yönetimi, işletmenin varlık, borç ve özkaynaklara
ilişkin finansal tablo sunum kurallarına uyulduğunu, dipnotlarda açıklanan varlıkların
işletmenin hakkı, borçların ise işletmenin yükümlülüğü olduğunu iddia etmektedir.
Aritmetik Doğruluk ve Değerleme: İşletme yönetimi, finansal tablo dipnotlarında
yer alan bilgilerin aritmetik olarak doğru olduğunu ve dipnotlarda değerleme ile ilgili yapılan
bütün açıklamaların doğru olduğunu iddia etmektedir. İşletme yönetimi, ayrıca finansal
tabloların sunumunda aritmetik hata yapılmadığını da iddia etmektedir.
Sınıflandırma ve Anlaşılabilirlik: İşletme yönetimi, finansal tabloların uygun bir
şekilde sınıflandırılarak sunulduğunu, finansal tablo dipnotlarındaki açıklamaların
anlaşılabilir bir şekilde yapıldığını iddia etmektedir.

10.3. Denetim Amaçları
Bağımsız denetçiler, işletme yönetiminin finansal tablolar aracılığı ile yapmış olduğu
iddiaların doğru olup olmadığını incelemelidir. Bu amaçla bağımsız denetçi denetim işlemleri
gerçekleştirerek yeterli ve uygun sayıda kanıt toplamalıdır. Bağımsız denetçi, işletme
yönetiminin yapmış olduğu iddialara bağlı olarak denetim amacı belirlemelidir. Denetçinin
gerçekleştireceği denetim işlemi veya toplayacağı kanıtın türü denetim amacına bağlı olarak
değişmektedir.
Denetçiler, denetim amacını oluştururken işletme yönetimi tarafından yapılan iddialara
ilişkin meydana gelebilecek riskleri belirlemelidir. Daha sonra denetçi, bu risklerin meydana
gelip gelmediğini incelemek için denetim amacı belirlemeli ve buna bağlı olarak da yapacağı
denetim işlemlerini tasarlamalıdır.
Örneğin; İşletmenin 31.12.2014 tarihli bilançosunda alacaklar hesabının bakiyesi
1.000 TL’dir. İşletme yönetiminin iddialarından bir tanesi alacaklar hesabına ilişkin var olma
iddiasıdır. Diğer bir ifade ile işletme yönetimi, 31.12.2014 tarihi itibarı ile işletmenin 1.000
TL’lik alacağının var olduğunu iddia etmektedir. İşletme yönetiminin bu iddiasına ilişkin risk
ise işletmenin 1.000 TL’lik alacağının olmamasıdır. Diğer bir ifade ile işletme yönetiminin
var olmayan hayalî bir alacağı finansal tablolarda raporlama ihtimali söz konusudur. Bağımsız
denetçi, yönetimin iddiasını ve buna bağlı olarak tespit ettiği riski göz önünde bulundurarak
denetim amacı belirler. Bu işlemde denetim amacı, bilançoda yer alan 1.000 TL’lik alacağın
gerçekten var olup olmadığının doğrulanmasıdır. Bu amaçla denetçi, müşterilere mutabakat
mektubu göndererek işletmenin gerçekten 1.000TL alacağının var olup olmadığını araştırır.
Denetim amaçlarının yerine getirilmesinde denetçiler, çeşitli denetim işlemleri
gerçekleştirirler. Denetim amaçlarının karşılanması için ne türden kanıtların hangi kapsamda
ve ne yolla toplanması gerektiği planlanır. Bu amaçla dört aşamalı bir denetim süreci izlenir.
Birinci aşamada, yeterli ve güvenilir kanıtları en düşük maliyetle toplayabilmek için
uygulanacak denetim yaklaşımı tasarlanır. Finansal tablolarda olabilecek yanlışlık risklerinin
tahmin edilebilmesi ve denetim sırasında ulaşılan bilgilerin yorumlanabilmesi için müşteri
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işletme ve faaliyet gösterilen iş kolu hakkında bilgi toplanır. Ayrıca işletmenin iç kontrol
sistemi incelenerek iç kontrol sistemi hakkında bilgi toplanır.
İkinci aşamada denetçi, iç kontrol sisteminin etkinliğini belirlemek için kontrol testleri
uygulayacaktır. Kontrol testlerinin yanı sıra finansal tablo kalemlerinin bakiyelerinin doğru
olup olmadığının incelenmesi için de maddi doğruluk testleri uygulanacaktır.
Üçüncü aşamada denetçi, analitik inceleme teknikleri ve ayrıntılı bakiye testleri
uygulamak suretiyle finansal tablolarda gösterilen tutarların doğruluğuna güven getirmeye
çalışacaktır.
Dördüncü ve son aşamada ise denetçi, finansal tabloların finansal raporlama
standartlarına uygunluğu hususunda bir görüşe ulaşacak ve görüşünü denetim raporunda
yazılı olarak sunacaktır.
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Uygulamalar

Satışlar Hesabına İlişkin Yönetim İddiaları ve Denetim Amaçları

İşlem Türleri ve
Olaylara İlişkin
Yönetim
İddiaları

Yönetim İddiası

Finansal tablolara
dâhil edilen satış
gelirleri o muhasebe
döneminde
Meydana Gelme
gerçekleşen mal ve
hizmet değişimleri
sonucunda tahakkuk
etmiş işlemlerdir.

Eksiksiz Olma

Yetkilendirme

Dönem içerisinde
sevkiyatı yapılan
tüm mallar ile ilgili
olarak satış kaydı
yapılmıştır.

Denetim Amacı

Denetim Prosedürü /
Tekniği

Satış olarak
kaydedilmiş fakat
henüz sevkiyatı
yapılmamış mal var
mıdır?

Denetçi, satış
faturalarından
örneklem yaparak,
bunlarla ilgili
irsaliyelerin ve satış
siparişlerinin olup
olmadığını
incelemelidir.

Dönem içerisinde
sevkiyatı yapılmasına
rağmen, hasılat olarak
kaydedilmeyen işlem
var mıdır?

Denetçi, irsaliyelerden
örneklem seçmeli,
fatura düzenlenip
düzenlenmediğini ve
muhasebe kaydının
yapılıp yapılmadığını
incelemelidir.

Satış fiyatları yetkili
Dönem içerisinde
Denetçi, satış
kişi tarafından
düzenlenen faturalarda
faturalarından
onaylanmış olan
kullanılan satış
örneklem seçmeli,
fiyat listesine
fiyatları, yönetim
fatura üzerindeki birim
dayanılarak
tarafından onaylanmış
fiyatlar ile yönetim
kaydedilmiştir.
satış fiyatı ile aynı
tarafından onaylanmış
mıdır?
olan fiyat listesini
Vade süresi gibi
karşılaştırmalıdır.
satış koşulları
Dönem içerisinde
işletme yönetimi
yapılan satışların satış
tarafından
koşulları, yönetimin
onaylanmış satış
belirlediği koşullara
koşullarına uygun
uygun mudur?
olarak
gerçekleştirilmiştir.
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Satış kayıtları
aritmetik olarak
doğrudur.

Dönem içerisindeki
satışların
kaydedilmesinde
herhangi bir aritmetik
hata yapılmış mıdır?

Denetçi, satış
faturalarında aritmetik
hata olup olmadığı
incelemelidir. Denetçi
alınan satış siparişi,
irsaliye, satış faturası,
muhasebe kaydı
arasında gönderilen
malın cinsi, miktarı ve
fiyatı konusunda
mutabakatsızlık olup
olmadığını
incelemlidir.

Cari yıl gelir
tablosunda
raporlanan satışlar,
cari yıl içerisinde
gerçekleşmiş
satışlardır.

Doğru muhasebe
dönemine
kaydedilmeyen satışlar
var mıdır?

Denetçi, özellikle
hesap döneminin son
günlerinde ve bir
sonraki yılın ilk
günlerinde sevkiyatı
yapılan malların
irsaliyelerinden
örneklem seçmeli,
bunların hangi
dönemde muhasebe
kayıtlarına alındığını
incelemelidir.

Gerçekleşen satışlar
doğru hesaba
kaydedilerek
sınıflandırılmıştır.

Yanlış hesaba
kaydedilmesi
nedeniyle yanlış
sınıflandırılan satışlar
var mıdır?

Denetçi, satış
işlemlerinden
örneklem seçmeli
bunların doğru
hesaplara kaydedilip
kaydedilmediğini
kontrol etmelidir.

Aritmetik
Doğruluk

Dönemsellik

Sınıflandırma
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Alacaklar Hesabına İlişkin Yönetim İddiaları ve Denetim Amaçları
Hesap
Bakiyelerine
İlişkin Yönetim
İddiaları

Yönetim İddiası

Risk

Denetim Prosedürü /
Tekniği

Var Olma

Bilançoda raporlanan
alacaklar, bilanço
tarihi ile gerçekten
vardır.

Gerçekte olmayan bir
ticari alacak
muhasebe kayıtlarına
dâhil edilmiş midir?

Denetçi müşterilere
müşterilere mutabakat
(doğrulama) mektubu
göndermelidir.

Eksiksiz Olma

Denetçi kredili satış
işlemlerine ilişkin
Kredili satışı yapılmış faturalarıdan örnek
Tüm alacaklar
fakat alacak
seçmeli ve bunların
muhasebe kayıtlarına hesaplarına
alacak hesaplarına
alınmıştır.
kaydedilmemiş
eksiksiz olarak
işlemler var mıdır?
kaydedilip
kaydedilmediği
incelemelidir.

Bilanço tarihi itibarı
ile raporlanan
Haklar ve
Yükümlülükler alacakların tamamı
işletmenin hakkıdır.

Değerleme ve
Dağıtım

Alacaklar bilançoda
net gerçekleşebilir
değeri ile
raporlanmıştır.

Factoring firmasına
devredilmiş ancak
hâlâ muhasebe
kayıtlarında gözüken
alacak bulunmakta
mıdır?

Denetçi, işletme
yönetimine yıl
içerisinde faktoring
firmasına devrettikleri
alacak olup olmadığını
sormalıdır. Denetçi
daha sonra devredilen
alacakların işletme
bilançosunda
raporlanıp
raporlanmadığını
incelemelidir.

Şüpheli alacak gideri
doğru mudur?

Denetçi alacak
yaşlandırması yaparak,
gelir tablosunda
raporlanması gereken
şüpheli alacak gideri
tutaırnı yeniden
hesaplamalıdır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal tabloları ve dipnotları hazırlama sorumluluğu işletme yönetimindedir.
Denetlenen işletme yönetimi tarafından finansal tablolarda yapılan beyanlar yönetim iddiası
olarak isimlendirilmektedir. İşletme yönetimi hazırlayıp sunduğu finansal tabloların
uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olduğunu iddia etmektedir. Bu bölümde
yönetim iddaları açıklanmış ve denetçinin yönetim iddalarına bağlı oalrak oluşturacağı
denetim amaçları anlatılmıştır.
İşletme yönetiminin finansal tablo ve dipnotları aracılığı ile beyan etmiş olduğu
bilgiler yönetim iddialarını oluşturmaktadır. Yönetim iddiaları aşağıdaki gibi
sınıflandırılmaktadır:
1) İşlem Türleri ve Olaylara İlişkin İddialar
a) Meydana Gelme
b) Eksiksiz Olma
c) Aritmetik Doğruluk
d) Dönemsellik
e) Sınıflandırma
f)

Yetkilendirme

2) Hesap Bakiyelerini İlişkin İddialar
a) Var Olma
b) Eksiksiz Olma
c) Haklar ve Yükümlülükler
d) Değerleme ve Dağıtım
3) Sunum ve Tam Açıklamaya İlişkin İddialar
a) Meydana Gelme
b) Eksiksiz Olma
c) Haklar ve Yükümlülükler
d) Aritmetik Doğruluk ve Değerleme
e) Sınıflandırma ve Anlaşılabilirlik
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Bağımsız denetçiler, işletme yönetiminin finansal tablolar araçlığı ile yapmış olduğu
iddiaların doğru olup olmadığını incelemelidir. Bu amaçla bağımsız denetçi denetim işlemleri
gerçekleştirerek yeterli ve uygun sayıda kanıt toplamalıdır. Bağımsız denetçi, işletme
yönetiminin yapmış olduğu iddialara bağlı olarak denetim amacı belirlemelidir. Denetçinin
gerçekleştireceği denetim işlemi veya toplayacağı kanıtın türü denetim amacına bağlı olarak
değişmektedir. Denetim amaçlarının yerine getirilmesinde denetçiler çeşitli denetim işlemleri
gerçekleştirirler. Denetim amaçlarının karşılanması için ne türden kanıtların hangi kapsamda
ve ne yolla toplanması gerektiği planlanır. Bu amaçla dört aşamalı bir denetim süreci izlenir.
Birinci aşamada yeterli ve güvenilir kanıtları en düşük maliyetle toplayabilmek için
uygulanacak denetim yaklaşımı tasarlanır. Finansal tablolarda olabilecek yanlışlık risklerinin
tahmin edilebilmesi ve denetim sırasında ulaşılan bilgilerin yorumlanabilmesi için müşteri
işletme ve faaliyet gösterilen iş kolu hakkında bilgi toplanır. Ayrıca işletmenin iç kontrol
sistemi incelenerek iç kontrol sistemi hakkında bilgi toplanır.
İkinci aşamada denetçi iç kontrol sisteminin etkinliğini belirlemek için kontrol testleri
uygulayacaktır. Kontrol testlerinin yanı sıra finansal tablo kalemlerinin bakiyelerinin doğru
olup olmadığının incelenmesi için de maddi doğruluk testleri uygulanacaktır.
Üçüncü aşamada denetçi analitik inceleme teknikleri ve ayrıntılı bakiye testleri
uygulamak suretiyle finansal tablolarda gösterilen tutarların doğruluğuna güven getirmeye
çalışacaktır.
Dördüncü ve son aşamada ise denetçi finansal tabloların finansal raporlama
standartlarına uygunluğu hususunda bir görüşe ulaşacak ve görüşünü denetim raporunda
yazılı olarak sunacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi işlem türleri ve olaylara ilişkin yönetim iddiaları arasında
yer almaz?
a) Haklar ve yükümlülükler
b) Meydana gelme
c) Dönemsellik
d) Sınıflandırma
e) Eksiksiz olma
2) Aşağıdakilerden hangisi hesap bakiyelerine ilişkin yönetim iddiaları arasında yer
almaz?
a) Aritmetik doğruluk
b) Var olma
c) Haklar ve yükümlülükler
d) Değerleme ve dağıtım
e) Eksiksiz olma
3) Aşağıdakilerden hangisi sunum ve tam açıklamaya ilişkin yönetim iddiaları
arasında yer almaz?
a) Meydana gelme
b) Eksiksiz olma
c) Haklar ve yükümlülükler
d) Dönemsellik
e) Sınıflandırma ve anlaşılabilirlik

269

4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Finansal tabloları hazırlama sorumluluğu bağımsız denetçidedir.
b) İşletme yönetimi tarafından finansal tablolarda yapılan beyanlara yönetim
iddiaları denir.
c) Yetkilendirme, işlem türleri ve olaylara ilişin yönetim iddialarındandır.
d) Var olma, hesap bakiyelerine ilişkin yönetim iddiasıdır.
e) Finansal tabloları hazırlama sorumluluğu işletme yönetimindedir.
5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Eksiksiz olma iddiası ile işletme yönetimi, finansal tabloların sunumu ile ilgili
kurallara eksiksiz olarak uyulduğunu, finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken bütün
bilgilerin eksiksiz olarak açıklandığını iddia etmektedir.
b) Haklar ve yükümlülükler iddiası ile işletme yönetimi işletmenin varlık, borç ve
Özkanlara ilişkin finansal tablo sunum kurallarına uyulduğunu, dipnotlarda açıklanan
varlıkların işletmenin hakkı, borçların ise işletmenin yükümlülüğü olduğunu iddia etmektedir.
c) Aritmetik doğruluk ve değerleme iddiası ile işletme yönetimi finansal tablo
dipnotlarında yer alan bilgilerin aritmetik olarak doğru olduğunu ve dipnotlarda değerleme ile
ilgili yapılan bütün açıklamaların doğru olduğunu iddia etmektedir. İşletme yönetimi ayrıca
finansal tabloların sunumunda aritmetik hata yapılmadığını da iddia etmektedir.
d) Sınıflandırma ve anlaşılabilirlik iddiası ile işletme yönetimi finansal tabloların
uygun bir şekilde sınıflandırılarak sunulduğunu, finansal tablo dipnotlarındaki açıklamaların
anlaşılabilir bir şekilde yapıldığını iddia etmektedir.
e) Dönemsellik iddiası ile işletme yönetimi finansal tablo dipnotlarında açıklanan
bütün işlem olayların gerçekten meydana gelen işlemlerden oluştuğunu iddia etmektedir.
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6) “İşletme yönetimi finansal tablo dipnotlarında açıklanan bütün işlem olayların
gerçekten meydana gelen işlemlerden oluştuğunu iddia etmektedir. Diğer bir ifade ile
meydana gelmemiş hiçbir işlem ve olay finans tablo dipnotlarında yer almamaktadır.” İfadesi
hangi yönetim iddiası ile ilgilidir?
a) Dönemsellik
b) Eksiksiz olma
c) Haklar ve yükümlülükler
d) Meydana gelme
e) Sınıflandırma
7) “İşletme yönetimi finansal tablo kalemlerinin dönem sonu bakiyelerinin
işletmenin var olan bütün varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını eksiksiz olarak
gösterdiğini iddia etmektedir. Diğer bir ifade ile işletme yönetimi kayıt dışı bırakılmış
herhangi bir varlık, borç ve özkaynak olmadığını iddia etmektedir.” ifadesi hangi yönetim
iddiası ile ilgilidir?
a) Meydana gelme
b) Eksiksiz olma
c) Yetkilendirme
d) Haklar ve yükümlülükler
e) Değerleme ve dağıtım
8) “İşletme yönetimi dönem içerisinde meydana gelen bütün işlem ve olayların
doğru muhasebe hesabına kaydedildiğini ve doğru sınıflandırıldığını iddia etmektedir.” ifadesi
hangi tür yönetim iddiası ile ilgilidir?
a) Hesap bakiyelerine ilişkin yönetim iddiaları
b) İşlem türleri ve olaylara ilişkin yönetim iddiaları
c) Gelir tablosuna ilişkin yönetim iddiaları
d) Sunum ve tam açıklamaya ilişkin yönetim iddiaları
e) Bilançoya ilişkin yönetim iddiaları
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9) “İşletme yönetimi dönem içerisinde meydana gelen bütün işlemlerin yetkili kişiler
tarafından yapıldığını iddia etmektedir.” ifadesi hangi yönetim iddiası ile ilgilidir?
a) Değerleme ve dağıtım
b) Meydana gelme
c) Yetkilendirme
d) Aritmetik doğruluk
e) Var olma
10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yetkilendirme iddiası ile işletme yönetimi dönem içerisinde meydana gelen bütün
işlemlerin yetkili kişiler tarafından yapıldığını iddia etmektedir.
b) Değerleme ve dağıtım iddiası ile işletme yönetimi, finansal tablo hesap
kalemlerine ilişkin işlemlerin dönem içerisinde gerçekten meydana gelmiş işlemler olduğunu
iddia etmektedir. Diğer bir ifade ile işletme yönetimi, hayalî işlemlerin muhasebe kayıtlarına
dâhil edilmediğini iddia etmektedir.
c) Dönemsellik iddiası ile işletme yönetimi, dönem içerisinde meydana gelen bütün
işlem ve olayların doğru muhasebe dönemine ilişkin muhasebe kayıtlarına aktarıldığını iddia
etmektedir.
d) Sınıflandırma iddiası ile işletme yönetimi, dönem içerisinde meydana gelen bütün
işlem ve olayların doğru muhasebe hesabına kaydedildiğini ve doğru sınıflandırıldığını iddia
etmektedir.
e) Eksiksiz olma iddiası ile işletme yönetimi, dönem içerisinde meydana gelen bütün
işlem ve olayların eksiksiz olarak muhasebe kayıtlarına alındığını iddia etmektedir. Diğer bir
ifade ile işletme yönetimi kayıt dışı hiçbir işlem ve olayın olmadığını iddia etmektedir

Cevaplar
1) a, 2) a, 3) d, 4) a, 5) e, 6) d, 7) b, 8) b, 9) c, 10) b
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11. HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETÇİNİN
SORUMLULUĞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Hile Kavramı
11.2. Hilelerin Sınıflandırılması
11.2.1.

Varlıkların Kötüye Kullanılması

11.2.2.

Hileli Finansal Raporlama

11.3. Hile Yapılmasına Neden Olan Faktörler
11.4. Hile Yapan Kişilerin Özellikleri
11.5. Bağımsız Denetçinin Hile Karşısında Sorumluluğu
11.6. Hile Riski Faktörleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisinde hile doğru şekilde sınıflandırılmıştır?
a) Varlıkların kötüye kullanılması – hileli finansal raporlama
b) Nakit paranın çalınması – stokların çalınması
c) Gelir tablosu hileleri – bilanço hileleri
d) Yönetici hilesi – personel hilesi
e) Gizli hile – açık hile
2) Hata ve hile arasında fark yaratan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Para
b) Yanlışlık
c) Kasıt
d) Kârın yüksek gösterilmesi
e) Çek
3) Aşağıdakilerden hangisi hile yapılmasına neden olan faktörlerdendir?
a) Para
b) Çek
c) Kısa izin süreleri
d) Baskı
e) Fazla mesai
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Hile kavramı

Hile kavramının anlaşılması

Okuyarak

Hilelerin sınıflandırılması

Hile çeşitlerinin kavranması

Okuyarak

elde
veya

Hile yapılmasına neden olan Hile yapılmasına neden olan Okuyarak
faktörler ve hile yapan faktörler ve hile yapanların
kişilerin özellikleri
genel
özelliklerinin
kavranması
Bağımsız denetçinin hile Bağımsız denetçinin hile Okuyarak
karşısında sorumluluğu
karşısında sorumluluğunun
anlaşılması

276

Anahtar Kavramlar
 Varlıkların Kötüye Kullanılması: Varlıkların çalınması ya da amaç dışı
kullanılmasıdır.
 Hileli Finansal Raporlama: Yönetimin finansal tablolarda yer alması gereken
tutarları veya açıklamaları kasıtlı olarak göstermemesi veya yanlış beyan etmesi sonucu,
finansal tablo kullanıcılarının yanıltılmasıdır.
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Giriş
Bağımsız denetimin amacı; finansal tablolarda hata veya hileden kaynaklanan önemli
yanlışlıkların olup olmadığına dair makul güvence vermektir. Bağımsız denetçi hile türlerini,
hilelerin yapılmasına neden olan faktörleri, hile yapan kişilerin genel özelliklerini ve hile riski
faktörlerini bilmelidir ki işletmede gerçekleştirilen hileleri tespit edebilsin.
Bu bölümde hile türleri, hilelerin yapılmasına neden olan faktörler, hile yapan kişilerin
genel özellikleri ve hile riski faktörleri anlatılmış ve bağımsız denetçinin hile karşısında nasıl
bir sorumluluğa sahip olduğu açıklanmıştır.

278

11.1. Hile Kavramı
Bağımsız denetimin amacı; finansal tablolarda hata veya hileden kaynaklanan önemli
yanlışlıkların olup olmadığına dair makul güvence vermektir. Finansal tablolardaki
yanlışlıklar hata veya hile sonucunda meydana gelebilmektedir.
Hatalar, finansal tablolardaki kasti olmayan yanlışlıklardır. Bunlar kaydedilmesi
gereken bir ekonomik olayın, bir tutarın veya bir açıklamanın finansal tablolara dâhil
edilmemiş olması veya yanlış bir işlemin ya da tutarın finansal tablolara dâhil edilmesi
sonucu meydana gelirler. Hatalar, bir kıymet hareketinin defterlere kaydedilmemiş olması, bir
kıymet hareketinin ait olduğu döneme değil, bir başka muhasebe dönemine kaydedilmiş
olması, yanlış bir tutar ile kaydedilmiş olması ya da yanlış bir hesaba borç veya alacak
kaydedilmiş olması sonucu ortaya çıkarlar.
Hile kelimesi “bir kişiyi kandırmak veya aldatmak için gerçekleştirilen kasıtlı
davranış” için kullanılan genel bir ifadedir. Bu nedenle hilenin tek ve kapsayıcı bir tanımını
yapmak oldukça güçtür. Bu kasti yanlış davranış, çeşitli şekillerde tanımlanabilir.
Hile; sahtekârlık, yolsuzluk, usulsüzlük gibi düzensizlikler, kasıtlı olarak yapılan
yanlışlıklardır. Hile; işletme personeli, yönetimden sorumlu kişiler ya da üçüncü kişilerin
bilinçli olarak menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmasıdır.
İşletmelerde haksız kazanç sağlamayı amaçlayan hileli hareket biçimleri yaygın bir
çeşitlilik içermektedir. Bir kişinin başka bir kişi üzerinden yarar sağlayacağı her turlu
düzenleme hile kapsamına girer. Bunların bir kısmını, varlıkların haksız olarak edinimi,
rüşvet alma, sahte belge ve raporlar düzenleme, zimmete para geçirme, hırsızlık, giderleri ve
maliyeti şişirme, işletme varlıklarının haksız kullanımı oluşturmaktadır. Sağlanan bu haksız
kazançlar, işletmenin parasını veya malını doğrudan elde etme şeklinde olabileceği gibi,
ödüllendirme, ikramiye alma, güç sağlama gibi dolaylı yollarla da olabilmektedir.
240 numaralı Bağımsız Denetim Standardı’nda hile; “Yönetici, çalışan veya üçüncü
kişilerin haksız veya yasa dışı avantaj sağlamak amacı ile kasıtlı olarak aldatıcı davranışlarda
bulunması” olarak tanımlanmıştır.
Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği’ne (ACFE) göre hile; bir kişinin işletmenin kaynak
ve varlıklarını kasıtlı yanlış uygulama veya yanlış kullanım yolu ile kişisel menfaat sağlamak
için mesleğini kullanmasıdır.
Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği’ne (ACFE) göre hilenin dört unsuru vardır:


Hile, gizli olarak gerçekleştirilir,



Hile yapan kişi, işletmeye karsı olan görevlerini ihlal etmektedir,



Hile, direkt veya endirekt finansal fayda sağlamak amacı ile gerçekleştirilir,



Hile, işletmenin varlıklarını veya gelirini azaltıcı eylemler içerir.
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Hata ve hileyi ayıran temel unsur, finansal tablolarda yanlış beyana sebep olan
hareketin kasıtlı veya kasıtsız olarak yapılmış olmasıdır. Muhasebe hataları bilgisizlik ve
dikkatsizlikten dolayı kasti olmayan nedenler ile meydana gelirken, hileler bilinçli olarak ve
kasten gerçekleştirilmektedir. Muhasebe hataları, genellikle kayıtlarla sınırlı iken muhasebe
hileleri hem kayıtlar hem de yapılan yanlış kayıtların gizlenmesi amacı ile belgeler üzerinde
yapılmaktadır. Hatalarda herhangi bir kasıt ve gizleme amacı bulunmadığı için ortaya
çıkartılması ve düzeltilmesi daha kolay iken hileleri ortaya çıkartmak ve ispat etmek hatalara
göre çok daha zordur. Dürüst kişiler belgeleri değiştirme, kanıtları saklama veya zarar verme
gibi davranışlarda bulunmazlar. Bu nedenle belge ve kanıtların manipülasyonu bir kasıt
unsurunun göstergesi olabilmektedir. Kasıtlı olarak yanlış işlemler gerçekleştirmiş bir çalışan,
işletme içerisinde gerçekleştirilen bir hile incelemesi sırasında genellikle biraz daha tereddütlü
ve sinirli olabilmektedir. Örneğin, bazı çalışanlar mülakat veya görüşme yapmak
istemeyebilirler. Hile incelemelerine engel olmak da kasıt unsurunun bir göstergesi
olabilmektedir.

11.2. Hilelerin Sınıflandırılması
Hileler, varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlama olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
Hile çeşitleri şu şekilde sınıflandırılır:


Varlıkların Kötüye Kullanılması



Hileli Finansal Raporlama

11.2.1. Varlıkların Kötüye Kullanılması
Varlıkların kötüye kullanılması, varlıkların çalınması ya da amaç dışı kullanılmasıdır.
Varlıkların kötüye kullanımı genellikle işletme çalışanlarının işletmeye ait varlıkları çalması
şeklinde gerçekleştirilir ve genellikle küçük tutarlıdırlar. Varlıkların kötüye kullanımı çok
ender de olsa işletme yönetimi tarafından da gerçekleştirilebilir. Yönetimin yetki gücü ve
kontrolleri kolaylıkla aşabilmesi ve sahtekârlıkları iyi gizleyebilmesi gibi nedenlere bağlı
olarak zimmete geçirilen tutarlar çok önemli meblağlara ulaşabilir. Çalışanların çalıştıkları
işletme dışındaki diğer firmaların işletme varlıklarını haksız olarak elde etmelerine yardımcı
olması da varlıkların kötüye kullanılması olarak sınıflandırılmaktadır.
İşletme üst yönetimi dışındaki çalışanlar tarafından yapılan hileler genellikle işletme
kaynaklarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak amacı ile yapılırken, işletme sahip
ve yöneticileri tarafından yapılan hileler genellikle işletme ile ilgili üçüncü kişilere işletmenin
finansal durumunu olduğundan daha iyi göstererek işletme hisselerine daha fazla talebin
olmasını sağlamak, işletmenin finansal durumunu olduğundan daha kötü göstererek işletmede
hissesi bulunan kişilere daha az kâr payı ödemek ve devlete de daha az vergi vermek amacıyla
yapılmaktadır.
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11.2.2. Hileli Finansal Raporlama
Hileli finansal raporlama, yönetimin finansal tablolarda yer alması gereken tutarları
veya açıklamaları kasıtlı olarak göstermemesi veya yanlış beyan etmesi sonucu, finansal tablo
kullanıcılarının yanıltılmasıdır. Finansal tablo hileleri genellikle, İcra Kurulu Başkanı (CEO)
veya Finansal İşler Başkanı (CFO) gibi üst kademe yöneticiler ve birim veya bölüm
yöneticileri gibi orta kademe yöneticiler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Organize suç işleyenler, finansal kuruluşlardan kredi almak veya hisse senedi değerini
aşırı derecede arttırmak amacı ile hileli finansal tablo uygulamalarına başvururlar. Hileli
finansal raporlama uygulamalarına başvuran üst kademe yöneticilerin amacı, işletmenin
gerçek performansını gizleyerek olduğundan iyi veya kötü göstermek, kişisel statülerini
korumak ve maaş, bonus, hisse senedi veya hisse senedi opsiyonlarından sağladıkları kişisel
servetlerini korumak iken orta kademe yöneticilerin amacı kendilerinin sorumlu olduğu
sorumluluk merkezlerinin (bölüm veya birim) düşük performansını gizlemek veya yüksek
performans sonucunda elde edecekleri ikramiye tutarını arttırmaktır.
Finansal tablo hileleri geçekleştiren kişiler çeşitli yöntemler kullanarak amaca uygun
finansal tablo yaratabilirler. Bu kişiler, genellikle muhasebe tahminleri yapmaya yetkili
kişilerdir ve çeşitli muhasebe uygulamalarıyla muhasebe sistemini bir araç olarak kullanıp
amaca uygun finansal tablo raporlayabilirler. Şüpheli alacak karşılığı tutarının
belirlenmesindeki varsayımların değiştirilmesi ile kârın olduğundan düşük veya yüksek
gösterilmesi buna örnek olarak verilebilir. Bir diğer yöntem, raporlanan bilgilerin manipüle
edilmesi için hileli veya hayalî bilgilerin muhasebe sistemine sokulmasıdır. Satış faturalarında
satış tutarlarının değiştirilmesi veya tamamen hayalî bir satış faturası düzenlenmesi örnek
olarak verilebilir. Hileli finansal raporlamada kullanılan son yöntem ise tamamen muhasebe
sisteminin dışındadır. Bu yöntem, kişisel bilgisayar veya yazıcı kullanılarak tamamen
istenilen koşullara uygun bir finansal tablo hazırlanmasıdır. Bu işlemler, muhasebe sisteminde
istenilen sonuçların verilmesini sağlayacak biçimde ilave manuel kayıtlar yapılması veya
tamamen hayalî rakamlar kullanılması biçiminde olabilir.
Finansal tablo hileleri ile işletmenin olduğundan iyi gösterilmesinin amaçlarını; kâr
veya gelirin finansal analistlerin beklentilerini karşılaması, kredi sözleşmelerinin koşullarına
uygunluğun sağlanması, finansal kuruluşların borç verme kriterlerinin karşılanması, holding
veya ana şirket tarafından belirlenen kurumsal performans kriterlerinin sağlanması,
yöneticilerin kişisel performans kriterlerinin sağlanması ve performansa dayalı ücret
kazancının artması olarak özetleyebiliriz.
İşletmeler, sadece işletmenin durumunun iyi olduğunu göstermek için değil,
olduğundan kötü göstermek için de finansal tablo hilelerine başvurabilirler. Dönem bütçesi
planlandığı gibi gerçekleştirilmişse ve bütçelenmiş hasılatın üzerinde elde edilen hasılat için
ödüllendirme sistemi mevcut değilse işletme yönetimi gelecek dönem hedeflerinin
karşılanması amacı ile dönem hasılatının bir sonraki döneme kaydırılmasını isteyebilir.
Yöneticilerin bir diğer amacı da mevcut beklentileri düşürmek, böylelikle gelecekteki
büyümenin daha iyi algılanmasını ve ödüllendirilmesini sağlamaktır. Yatırımcıların güvenini
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yükseltmek ve yapacakları yatırımları arttırmak amacıyla, sabit bir büyüme trendinin
sağlanması ve yıllar itibarı ile kârda meydana gelebilecek dalgalanmaların önlenmesi ise
yöneticilerin diğer amaçları arasındadır.
Finansal tabloları kullananları yanıltmak amacıyla yapılan hile ve yolsuzluklar
aşağıdaki gibi gerçekleştirilirler:
 Faaliyet sonuçlarını etkilemek amacıyla özellikle dönem sonuna yakın tarihlerde
gerçek dışı yevmiye kayıtları yapmak,
 Tahakkuk eden kıymet hareketlerine ilişkin işlem ve olayları kayıt dışı bırakmak
veya zamanından önce kaydetmek ya da gelecek dönemlerin başarısını etkilemek amacıyla
ertelemek,
 Muhasebe tahminlerini uygun olmayan bir biçimde yaparak hesap bakiyelerini
etkilemek,
 Finansal tablo kalemlerini etkileyebilecek bilgileri gizlemek veya açıklamamak ya
da yanıltıcı bir biçimde açıklamak,
 Karmaşık işlemlere girişerek finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını değiştirmeyi
amaçlamak,


Önemli ve olağan dışı işlemlere ilişkin kayıtları değiştirmek.

Hileli finansal raporlama; tutarların veya açıklamaların ihmal edilmesini de içerecek
şekilde finansal tablolarda kasti olarak yanlış beyanda bulunmak yoluyla finansal tablo
kullanıcılarının aldatılmasıdır. Hileli finansal raporlama, manipülasyon, sahte belge
düzenlenmesi, finansal kayıtların değiştirilmesi, finansal tabloların içeriğinde bilinçli yapılan
ihmaller veya muhasebe ilkelerinin kasıtlı olarak yanlış uygulanması biçiminde
gerçekleştirilebilir. Varlıkların kötüye kullanılması ise hileli finansal raporlamaya göre
nispeten daha düşük tutarlı işletme varlıklarının çalınması veya önemsiz tutarların zimmete
geçirilmesidir. Varlıkların kötüye kullanılması, yapılan bir tahsilatın veya fiziksel varlıkların
çalınması, teslim alınmamış bir mal veya hizmet için para ödemesi yapılması veya işletme
varlıklarının kişisel amaçlar için kullanılması şeklinde olabilmektedir.

11.3. Hile Yapılmasına Neden Olan Faktörler
Bağımsız Denetim Standartları işletmede gerçekleştirilen muhasebe hilelerine üç
faktörün önemli etkisi olduğunu belirtmektedir. Bu unsurlar; teşvikler / baskılar, fırsatlar ve
tutumlar / rasyonelleşmelerdir. Bu üç faktöre “Hile Üçgeni” adı verilmektedir ve bir işletmede
bu unsurların mevcut olması, hilelerin gerçekleştirilmesi için uygun ortam yaratmaktadır.
Teşvikler / Baskılar: Aşırı borçları olan, madde bağımlısı olan veya kumar
düşkünlüğü olan çalışanlar finansal açıklarını kapatmak veya diğer kişisel ihtiyaçlarını
karşılamak üzere hırsızlık yapabilirler. Ayrıca yüksek rekabet, müşteri taleplerindeki önemli
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azalmalar, işletmenin finansal başarısızlıkları gibi ekonomik tehlikeler veya yöneticilerin
finansal beklentileri karşılaması konusunda yapılan baskılar işletme yöneticilerinin hileli
finansal raporlama yapmasına neden olabilmektedir. Yöneticiler yılsonu ikramiyelerini veya
başarıya dayalı ücretlerini yükseltmek amacı ile de hileli finansal tablo gerçekleştirme eğilimi
içerisinde olabilirler.
Fırsatlar: Fırsat, çalışanlar tarafından işletme içerisinde hileleri gerçekleştirmek için
müsait bir ortamın mevcut olduğunun hissedilmesidir. Etkin olmayan iç kontrol sistemi,
işletme çalışanları için en büyük fırsattır. Personelin yetkileri dışındaki varlıklara, bilgilere ve
bilgisayar sistemlerine erişimi, sadece hilelerin gerçekleştirilmesi için değil, aynı zamanda
gerçekleştirilen hilelerin saklanması için de fırsatlar yaratır. Yönetim kurulunun kontrol
mekanizmaları ve finansal raporlama süreçlerini gözetme konusundaki yetersizliği, üst düzey
yönetimde yapılan sık değişiklikler gibi karmaşık ve düzensiz organizasyon yapısı hileli
finansal raporlamaya fırsat tanıyabilir.
Tutumlar / Rasyonelleşmeler: İşletme içerisinde veya çevresinde yaratılan yoğun
baskılar dürüst ve yüksek ahlaki değerlere sahip kişilerin dahi hile yapmasında etkili olabilir.
Bazı kişiler ise bilinçli ve kasıtlı olarak etik olmayan davranışlar gerçekleştirebilecek
karaktere veya ahlaki değerlere sahip olabilirler. İşletme etik kurallarının etkin bir şekilde
duyurulmaması, işletme yönetiminin işletme hisse senedi fiyatını yüksek tutma konusunda
aşırı baskıları, işletme yönetiminin etik olmayan davranışlarda bulunması işletme
çalışanlarının da yaptıkları yolsuzluklar için kendilerini haklı saymalarını ve bahane
bulmalarını kolaylaştırır.

11.4. Hile Yapan Kişilerin Özellikleri
Hile yapan kişiler bazı genel ortak özelliklere sahiptirler. Ancak bir kişinin bu
özelliklere sahip olması, onun mutlaka hile yaptığı veya yapacağı anlamına gelmemektedir.
Kişiler tarafından sahip olunan bu özelliklerin başka nedenlerinin de olabileceği her zaman
göz önünde bulundurulmalıdır.
İşletme içerisinde üst düzey pozisyona gelen kişilerin, sorumlulukları arttıkça ve
organizasyon semasında üst kademelere çıktıkça varlıklara, bilgi ve belgelere erişim düzeyi
de artmaktadır. Yeterli deneyim ve mesleki bilgi birikimine sahip olan bu kişilerin zaman
içerisinde işletme faaliyetlerini yakından tanıması ve işletmenin iç kontrol sistemindeki
aksaklıkları fark etmesi ile birlikte, varlıklara, bilgi ve belgelere rahatlıkla erişebilmeleri
hilelerin gerçekleştirilmesi için fırsatlar yaratabilmektedir. Bununla birlikte yöneticiler,
işletme içerindeki pozisyonlarını ve yaptırım güçlerini kullanarak iç kontrol sistemini yok
sayabilmektedirler. Bütün bu fırsatlar, üst düzey bir yöneticinin yapacağı hilenin boyutunu ve
işletmeye olan etkilerini arttırabilmekte, hilenin rahatlıkla gizlenebilmesine imkân
tanıyabilmektedir. Ayrıca yöneticilerin işletmede güvenilir bir konuma gelmeleri ve bu
nedenle fazla denetlenmemeleri de hileyi doğuran nedenlerden sayılmaktadır. Bu nedenlerden
dolayı, genellikle hile yapan kişilerin işletme organizasyon yapısı içerisinde pozisyonları
yükseldikçe, hilenin işletme için yaratacağı maddi kayıp da o kadar fazla olmaktadır. Mesleki
eğitim de hilelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir unsurdur. 2008 yılında ACFE tarafından
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yapılan araştırmada iyi eğitim almış olan çalışanların yaptıkları hilenin yarattığı maddi kaybın
daha fazla olduğu tespit edilmiş ve hile yapan kişinin yaşı arttıkça hile sonucunda meydana
gelen maddi kaybın da arttığı belirlenmiştir.
İşletme faaliyetleri sonucunda yüksek ikramiye ve bonus kazanma arzusu içerisinde
olan yöneticiler, finansal analistlerin beklentilerinin karşılanması ile mesleki itibarlarını
arttırmak isteyen yöneticiler ve önceden belirlenmiş finansal hedeflere ulaşmak isteyen
yöneticiler çeşitli hileli muhasebe uygulamaları ile kamuya hileli finansal raporlar
sunabilmektedirler.
Kişilerin çalışma alışkanlıkları da dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. Çalışanın
gece geç saatlere kadar kalıp yalnız çalışma isteği içerisinde olması gizli işlemler yapma
arzusundan dolayı olabilmektedir. Ayrıca hile yapan kişiler, kendileri izindeyken gizledikleri
hileli işlemlerin ortaya çıkmasından korktukları için yıllık izinlerini kullanmak
istemeyebilirler. Hile yapan çalışanların bir diğer genel özelliği de sürekli olarak işletmede
oluşturulmuş sistemin dışında davranmaktır. Bu kişiler, işletmede oluşturulmuş politika ve
prosedürlerin dışında davranışlarda bulunma eğilimi gösterebilirler.
Çalışanların özel hayatlarında yaşadıkları özel sorunlar hilelerin gerçekleştirilmesi için
baskı unsuru yaratabilmektedir. Örneğin, çalışanların finansal sorunlar yaşamaları, madde ve
alkol bağımlısı olmaları ve lüks yaşama arzusu içinde olmaları hilelerin yapılmasına neden
olabilir.

11.5. Bağımsız Denetçinin Hile Karşısında Sorumluluğu
Yatırımcılar, kredi verenler, müşteriler, tedarikçiler işletmelerin finansal performansını
değerlendirmek ve işletmeleri diğer işletmeler ile karsılaştırmak için güvenilir finansal tablo
istemektedirler. Güvenilir finansal tablo ise Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
(GKGMİ) ve Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları’na uygun düzenlenmiş ve gerçeğe
uygun bir şekilde sunulmuş finansal bilgiler içeren tablo anlamına gelmektedir. Bağımsız
denetçinin sorumluluğunun finansal tablolarda hata veya hileden kaynaklanan önemli yanlış
beyan olmadığına dair makul güvence sağlayacak denetim çalışması planlamak ve
gerçekleştirmektir.
Mesleki şüphecilik, denetçinin sürekli sorgulayan bir davranış ve tutum içerisinde
olmasını ve denetim kanıtlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmesini ifade etmektedir.
Denetçi, denetim çalışmalarını yürütürken hileden kaynaklanan yanlış beyan olasılığını
sürekli sorgulayan bir zihin yapısı içerisinde olmalıdır.
Denetim ekibi işletmenin finansal tablolarında önemli yanlışlıklara neden olabilecek
olası hileler hakkında beyin fırtınası yapmalıdır. Beyin fırtınası sırasında denetçiler işletme
yönetimi tarafından gerçekleştirilebilecek finansal tablo hile çeşitlerini, bu hilelerin nasıl
gizlenebileceğini, işletmedeki olası özenti / baskı, fırsat ve davranış / bahane unsurlarını
tartışılmalıdır. Denetim ekibindeki denetçiler, sadece denetimin planlanması aşamasında
değil, denetimin her aşamasında sürekli iletişim hâlinde olmalıdır.

284

Denetçi, işletme hakkında genel bilgiler toplamalı, hile riski ile ilgili düşüncelerini ve
görüşlerini öğrenmek için işletme yönetimi ile görüşme yapmalı, denetimin planlanması
aşamasında uygulanan analitik denetim prosedürleri sonucunda tespit edilen olağan dışı
ilişkileri göz önünde bulundurmalı ve hile riski faktörlerinin işletmede mevcut olup
olmadığını değerlendirmelidir.
Denetçi mesleki yargısını kullanarak, mevcut riskin hileli finansal raporlama veya
varlıkların kötüye kullanılmasından hangisi ile ilgili olduğunu, riskin finansal tablolarda
önemli yanlışlık doğuracak kadar önemli olup olmadığını, riskin gerçekleşme olasılığını ve
hile riskinin finansal tabloların geneli ile mi ilgili olduğunu yoksa belirli hesap bakiyelerini
mi etkileyebileceğini değerlendirmelidir.
Denetçi, işletmenin iç kontrol sisteminin hile risklerini önlemesi ve ortaya çıkartması
acısından etkinliğini değerlendirmelidir.
Denetçi belirlediği risklerin önemine göre denetim ekibine daha deneyimli denetçilerin
dâhil edilmesi gibi yapılacak olan denetim çalışmasını genel olarak etkileyecek değişikler
yapabilir veya belirli hesaplar ile ilgili uygulanacak denetim prosedürlerinin kapsamını ve
zamanını değiştirebilir.
Yapılan denetim çalışması sonucunda elde edilen kanıtlar, finansal tablolarda yanlışlık
olduğunu belirtiyorsa, denetçi bu yanlışlığın hileden kaynaklanıp kaynaklanmadığını
araştırmalıdır. Denetçi yanlışlıkların hile nedeni ile kaynaklandığına ve bu yanlışlığın finansal
tablolara yapacağı etkinin önemli olduğuna kanaat getirir ise ilave kanıtlar toplamalıdır.
Yanlışlıklar çok önemli ise denetçi denetim çalışmasından çekilmeli ve nedenlerini denetim
komitesi ile konuşmalıdır.
Bağımsız denetçi hilenin gerçekleşmiş olabileceğine dair kanıt elde ettiğinde, bu
durumu uygun yönetim kademesinin dikkatine sunmalıdır. Denetçi, hilenin
gerçekleştirilmesinde üst yönetimin de dâhil olduğunu düşünmekte ise bu durumda direkt
olarak denetim komitesine bilgi sunmalıdır.
240 numaralı Bağımsız Denetim Standardı’nda hilenin önlenmesinde ve tespit
edilmesinde birincil sorumluluğun yönetim kurulunda ve yöneticilerde olduğu, denetçinin
sorumluluğunun ise finansal tablolarda hata veya hileden kaynaklanan önemli bir yanlış
beyan bulunmadığı konusunda makul bir güvence sunulmasını sağlayacak denetim planı
yapmak ve denetim çalışmasını yerine getirmek olduğu belirtilmiştir. Standart, finansal
tablolarda hileden kaynaklanabilecek önemli yanlış beyanların mevcut olabileceği konusunda
denetçilerin mesleki şüphecilik ile yaklaşması gerektiğini vurgulamıştır. Denetçiler, denetim
ekibindeki diğer denetçiler ile hileden kaynaklanan önemli yanlış beyanların finansal
tabloların hangi alanında ve nasıl olabileceği konusunda tartışmalıdır.
Denetçi, yöneticiler ve çalışanlar ile görüşmeler yaparak işletmedeki hile riski
faktörlerini göz önünde bulundurarak ve analitik denetim prosedürleri sonucunda
beklenmeyen veya olağan dışı ilişkileri tespit ederek risk değerlemesi yapmalıdır.
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Denetçi, hileden kaynaklanan yanlış beyan riskini belirledikten sonra, işletme iç
kontrol sisteminin bu hileleri önlemek veya ortaya çıkartmak konusunda etkinliğini
değerlendirmeli, bu riskler doğrultusunda uygulayacağı denetim prosedürlerinin kapsamını ve
zamanlamasını belirlemelidir. Denetçi, işletme yönetiminden yazılı beyân almalıdır. Bu
beyanda, hileleri önlemek ve ortaya çıkartmak konusunda asıl sorumluluğun işletme üst
yönetimine ait olduğu belirtilmeli, yönetimin hile nedeni ile finansal tablolarda önemli
yanlışlıklar olma riski ile ilgili yaptığı değerlendirme sonuçlarını açıklamalı ve yönetimin
işletmeyi etkileyen hile veya hile şüphelerini denetçi ile paylaştığı belirtilmelidir. Denetçi bir
hile tespit ederse veya hilenin mevcut olabileceği konusunda önemli bilgiler elde ederse, bu
konuları uygun kademedeki yöneticiler ile görüşmelidir. Denetçinin sorumluluğu yolsuzluk
ve hileyi raporlarken müşterisinin bilgi güvenliği ve gizliliğini korumaktır. Denetçinin
hilelerin açıklanması ile ilgili yasal sorumluluğu ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.
Denetçinin, hile nedeni ile finansal tablolarda önemli yanlışlıklar bulunduğundan şüphe
etmesi durumunda, bu olayın yasal mercilere aktarılmasının gerekli olup olmadığı konusunda
yasal danışmanlarla görüşmesi ve denetim çalışmasından çekilmeyi göz önünde bulundurması
gerekmektedir.

11.6. Hile Riski Faktörleri
Denetçinin denetim sırasında dikkate alması gereken iki tür hile bulunur. Bunlar; hileli
finansal raporlama ve varlıkların kötüye kullanılmasıdır. Hileli finansal raporlamaya ilişkin
risk faktörleri ve varlıkların kötüye kullanılmasına ilişkin risk faktörlerine ilişkin örnekler
aşağıda ayrı ayrı verilmiştir. Aşağıdaki risk faktörleri ayrıca teşvikler / baskılar, fırsatlar,
tutum / rasyonelleştirme olmak üzere hilelerin gerçekleştirilmesine neden olan faktörler göz
önüne alınarak altı sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
Hileli Finansal Raporlamadan Kaynaklanan Yanlışlıklara İlişkin Risk Faktörleri
Teşvikler / Baskılar
Finansal istikrarın veya kârlılığın; genel ekonomik durum, sektörün durumu veya
işletmenin faaliyet şartlarıyla ilgili aşağıda örnekleri verilen sebeplerden dolayı tehdit altında
olması:
 Düşen kâr marjlarının eşlik ettiği, yüksek derecede rekabet veya pazar
doygunluğu
 Teknolojideki değişimler, ürünlerin modasının geçmesi veya faiz oranları gibi
hızlı değişimlere karşı yüksek hassasiyet
 Müşteri taleplerinin önemli derecede azalması ve genel ekonomide veya
işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde artan şirket başarısızlıkları


İcra, iflas veya devralınma tehditleri oluşturan faaliyet zararları
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 Bir yandan kazanç ve kazanç artışları raporlanırken diğer yandan faaliyetlerden
tekrar eden nakit çıkışlarının olması veya faaliyetlerden nakit girişleri elde edilememesi
 Özellikle aynı sektördeki şirketlere kıyasla hızlı büyüme gösterilmesi veya olağan
dışı kârlılığa sahip olunması


Muhasebe alanındaki veya mevzuattan kaynaklanan yeni yükümlülükler

Aşağıdaki sebeplerden dolayı üçüncü tarafların beklenti veya gereksinimlerini
karşılamak amacıyla yönetim üzerinde büyük bir baskı olması:
 Yatırım analistlerinin, kurumsal yatırımcıların, önemli alacaklıların veya diğer
üçüncü tarafların kârlılık veya trend seviyesine ilişkin beklentileri (özellikle aşırı derecede
iddialı veya gerçek dışı beklentiler) ile yönetimin oluşturduğu beklentiler (Örneğin; yönetimin
fazlasıyla iyimser basın açıklamaları veya yıllık faaliyet raporlarındaki mesajları aracılığıyla
oluşturduğu beklentiler)
 Önemli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin veya yatırım harcamalarının
finansmanı dâhil, rekabet gücünü devam ettirebilmek için ilâve borçlanma veya özkaynak
finansmanı ihtiyacı
 Önemli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin veya yatırım harcamalarının
finansmanı dâhil, rekabet gücünü devam ettirebilmek için ilave borçlanma veya özkaynak
finansmanı ihtiyacı
 Borsa kotasyon şartlarının yerine getirilmesinde, borcun geri ödenmesinde veya
diğer borç sözleşmelerindeki şartların sağlanmasında yaşanan zorluklar.
 Kötü finansal sonuçların, işletme birleşmeleri veya ihale alımı gibi
tamamlanmamış önemli işlemler üzerinde olumsuz etkilerinin olması veya olacağı
beklentisinin bulunması
Eldeki bilgilerin aşağıdaki hususlar sebebiyle yönetimin veya üst yönetimden sorumlu
olanların şahsi finansal durumlarının işletmenin finansal performansından dolayı tehdit
altında olduğunu göstermesi:


İşletmede önemli finansal menfaatlerinin bulunması

 Kazançlarının (örneğin ikramiyeler, hisse opsiyonları ve performansa dayalı ek
ödeme düzenlemeleri) önemli bir bölümünün hisse fiyatları, faaliyet sonuçları, finansal durum
veya nakit akışındaki iddialı hedeflere ulaşılmasına bağlı olması


İşletme borçlarına karşılık kişisel teminatların verilmiş olması
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Yönetim veya işletme personeli üzerinde, üst yönetimden sorumlu olanlar tarafından
oluşturulmuş finansal hedeflerin tutturulması (satış veya kârlılığa ilişkin teşvik hedefleri
dâhil) konusunda aşırı bir baskının bulunması.
Fırsatlar
Sektörün veya işletme faaliyetlerinin niteliklerinin, aşağıda yer alan hususlar sebebiyle
hileli finansal raporlama için elverişli bir ortam oluşturması:
 İşletmenin olağan iş akışı dışında gerçekleşmiş veya denetlenmeyen ya da başka
bir denetim şirketi tarafından denetlenen ilişkili işletmelerle yapılan önemli ilişkili taraf
işlemleri
 Uygun olmayan veya piyasa şartları dışında gerçekleşen işlemlere sebep olacak
şekilde işletmenin, tedarikçilerine veya müşterilerine, belirli şart ve koşulları dayatmasına
imkân veren güçlü bir finansal mevcudiyet veya belirli bir sektörü etkileme kabiliyeti
 Doğrulanması zor olan subjektif yargıları veya belirsizlikleri içeren önemli
tahminlere dayanan varlık, borç, hasılat veya giderler
 Özellikle dönem sonuna yakın gerçekleşen ve “özün önceliği” çerçevesinde
sorgulanması gereken önemli, olağan dışı veya oldukça karmaşık işlemler
 Farklı iş ortam ve
gerçekleştirilen önemli faaliyetler


kültürlerinin

bulunduğu

ülkelerle

veya

ülkelerde

Görünürde açık bir ticari gerekçesi olmaksızın, ticari aracıların kullanılması

 Görünürde açık bir ticari gerekçesi olmaksızın, vergi cenneti olarak bilinen
yerlerde bulunan önemli banka hesapları, bağlı ortaklık veya şube faaliyetleri
Aşağıdaki sebeplerden dolayı yönetim üzerindeki izlemenin etkin olmaması:
 Telafi edici kontroller bulunmaksızın (sahibi tarafından yönetilmeyen bir
işletmede) yönetime tek bir kişinin veya küçük bir grubun hâkim olması.
 Üst yönetimden sorumlu olanların, finansal raporlama süreci veya iç kontrol
üzerindeki gözetimlerinin etkin olmaması.
Aşağıdaki hususlar tarafından işaret edildiği gibi karmaşık veya istikrarsız bir
organizasyon yapısının mevcudiyeti:


İşletmede kontrol gücü olan kuruluş veya kişilerin belirlenmesindeki zorluk

 Olağan dışı tüzel kişilikleri veya yönetime ilişkin yetki kademelerini içeren aşırı
karmaşık organizasyon yapısı
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 Kıdemli yönetici, hukuk müşaviri veya üst yönetimden sorumlu olanların işten
ayrılma oranının yüksek olması
İç kontrol bileşenlerinin aşağıda belirtilen şartlar sebebiyle yetersiz olması:
 Otomatik kontroller ve ara dönem finansal raporlama üzerindeki kontroller (dış
raporlamanın gerekli olduğu yerlerde) dâhil kontrollere yönelik yetersiz izleme
 Muhasebe, iç denetim veya bilgi teknolojilerinde verimsiz personelin istihdamı
veya bu kişilerin yüksek işten ayrılma oranı
 Önemli iç kontrol eksikliklerini içeren durumlar dâhil olmak üzere etkin olmayan
muhasebe ve bilgi sistemlerinin bulunması
Tutumlar / Rasyonelleştirmeler
 Etkin olmayan bir şekilde; işletme değerlerinin veya iş ahlâkı kurallarının yönetim
tarafından iletilmesi, uygulanması, desteklenmesi veya uygulanmasının sağlanması ya da
uygun olmayan değerlerin veya iş ahlâkı kurallarının iletilmesi
 Muhasebe politikalarının seçiminde veya önemli tahminlerin belirlenmesinde,
finansal işlerden sorumlu olmayan yöneticilerin çok fazla rol alması
 Geçmişte sermaye piyasası mevzuatı veya diğer ilgili mevzuatın ihlal edilmiş
olması veya işletme, kıdemli yöneticiler veya üst yönetimden sorumlu olanlar hakkında bu tür
ihlallerin veya hilelerin yapıldığının iddia edilmesi
 Hisse fiyatlarının artırılması veya fiyat artış trendinin sürdürülmesi konusunda
yönetimin aşırı menfaatinin olması
 Yönetimin analistlere, kredi sağlayanlara ve diğer üçüncü taraflara iddialı veya
gerçekçi olmayan tahminleri yerine getirme taahhüdünde bulunması


Yönetimin bilinen önemli iç kontrol eksikliklerini zamanında düzeltmemesi

 Yönetimin vergisel amaçlarla, raporlanan kazançları asgari seviyeye indirmek için
uygun olmayan yöntemler kullanması yönünde menfaatinin olması


Kıdemli yöneticilerdeki moral düşüklüğü

 İşletme sahiplerinin – yöneticilerin şahsi işlemler ve işletmeyle ilgili işlemler
arasında bir ayrım yapmaması


Halka açık olmayan bir işletmede hissedarlar arasında anlaşmazlık bulunması.

 Yönetimin önemlilik kavramına dayanarak marjinal veya uygun olmayan
muhasebeleştirmeyi haklı çıkarmaya yönelik tekrar eden girişimlerde bulunması
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 Yönetim ile mevcut veya önceki denetçi arasında aşağıdakilere benzer
uyuşmazlıkların bulunması:
 Muhasebe, denetim veya raporlamayla ilgili konularda mevcut veya önceki
denetçiyle sıkça yaşanan anlaşmazlıklar
 Denetimin veya denetçi raporunun tamamlanması konusunda gerçekçi olmayan
zaman kısıtlamalarının getirilmesi gibi denetçiden yerine getirmesi beklenen makul olmayan
talepler
 Denetçinin kişilere veya bilgiye erişimini uygun olmayan şekilde sınırlandıran
veya üst yönetimden sorumlu olanlarla etkin biçimde iletişim kurmasını engelleyen
kısıtlamalar
 Yönetimin denetçiyi baskı altına almaya yönelik davranışları. Özellikle,
denetçinin çalışmasının kapsamını veya denetimde görevlendirilen veya denetim süresince
danışılan personelin seçimini veya sürekliliğini etkilemeye yönelik davranışları.
Varlıkların Kötüye Kullanılmasından Kaynaklanan Yanlışlıklara İlişkin Risk
Faktörleri
Hileli finansal raporlamadan kaynaklanan yanlışlıklara ilişkin risk faktörlerinden
bazıları, varlıkların kötüye kullanılmasından kaynaklanan yanlışlıklar ortaya çıktığında da
bulunabilir. Örneğin, yönetimin etkin olmayan izleme faaliyetleri veya diğer iç kontrol
eksiklikleri, hileli finansal raporlamadan veya varlıkların kötüye kullanılmasından
kaynaklanan yanlışlıklar söz konusu olduğunda ortaya çıkabilir. Aşağıda varlıkların kötüye
kullanılmasından kaynaklanan yanlışlıklara ilişkin risk faktörlerine örnekler verilmiştir.
Teşvikler / Baskılar
Şahsi finansal yükümlülükler; nakit veya çalınmaya müsait diğer varlıklara erişimi
olan yöneticiler veya çalışanlar üzerinde, varlıkları kötüye kullanma yönünde baskı
oluşturabilir.
Nakit veya çalınmaya müsait diğer varlıklara erişimi olan çalışanlar ile işletme
arasındaki anlaşmazlıklar da söz konusu çalışanlar üzerinde varlıkların kötüye kullanılması
yönünde baskı oluşturabilir. Bu tür anlaşmazlıklar aşağıdakilerden kaynaklanabilir:


Bilinen veya öngörülen işten çıkarmalar

 Çalışanların ücret ve sair haklarında veya fayda planlarında yakın geçmişte
yapılan veya yakın bir gelecekte yapılması öngörülen değişiklikler
 Beklentilerle tutarlı olmayan terfiler, ücret ve sair haklar veya diğer
ödüllendirmeler
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Fırsatlar
Belirli özellikler veya şartlar, varlıkların kötüye kullanıma açıklığını arttırır. Örneğin,
aşağıdaki şartların bulunması hâlinde varlıkların kötüye kullanılmasına ilişkin fırsatlar artar:


Kasada bulunan veya işlemlerde kullanılan yüksek miktarda nakit



Küçük boyutlarda ama değeri veya talebi yüksek olan stok kalemleri

 Hamiline yazılı tahvil, elmas veya bilgisayar çipleri gibi kolaylıkla nakde
dönüştürülebilen varlıklar

varlıklar

Küçük boyutlu, pazarlanabilir veya mülkiyetin zor ispatlandığı maddi duran

Varlıklar üzerinde yetersiz iç kontrolün bulunması, söz konusu varlıkların kötüye
kullanıma açıklığını arttırır. Örneğin, varlıkların kötüye kullanılması aşağıdaki hususların
varlığından kaynaklanabilir:
 Görevlerin ayrılığı ilkesinin yetersiz uygulanması veya bağımsız kontrollerin
yetersizliği
 Kıdemli yöneticilerin
harcamalarının yetersiz gözetimi

seyahat

ve

diğer

geri

ödenebilir

giderleri

gibi

 Varlıklardan sorumlu personelin yönetim tarafından yetersiz gözetimi; örneğin,
uzak yerlerdeki faaliyetlerin yönlendirilmesinde, gözetiminde veya izlenmesindeki
yetersizlikler
 Varlıklara erişimi olan çalışanların işe alımı sırasında yapılan araştırmaların
yetersizliği


Varlıklara ilişkin tutulan kayıtların yetersizliği

 İşlemlere ilişkin yetkilendirme ve onay sisteminin yetersizliği (örneğin, satın
almadaki)
 Kasa, menkul kıymetler, stoklar veya maddi duran varlıklara yönelik fiziki
koruma tedbirlerinin yetersizliği


Varlıklara ilişkin mutabakatların tam ve zamanında yapılmaması



Ticari mal iadeleri gibi işlemlerin zamanında ve doğru olarak belgelendirilmemesi

 Kilit kontrol fonksiyonlarını yerine getiren çalışanların zorunlu izinlerinin
olmaması
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 BT çalışanlarının varlıkları kötüye kullanmasına yol açacak şekilde, yönetimin BT
hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması
 Elektronik ortamlarda gerçekleşen işlemlere ilişkin sistem kayıtları üzerindeki
kontroller ve bunların gözden geçirilmesi dâhil olmak üzere, otomatik kayıtlar üzerindeki
erişim kontrollerinin yetersiz olması
Tutumlar / Rasyonelleştirmeler
 Varlıkların kötüye kullanılmasına ilişkin risklerin izlenmesine veya azaltılmasına
olan ihtiyacın göz ardı edilmesi
 Mevcut kontrollerin ihlal edilmesi veya bilinen iç kontrol eksiklikleri için uygun
düzeltici tedbirlerin alınmaması suretiyle, varlıkların kötüye kullanımı üzerindeki iç kontrolün
göz ardı edilmesi
 İşletmeden veya çalışanlara yapılan muameleden duyulan hoşnutsuzluğa veya
tatminsizliğe işaret eden davranışlar
 Varlıkların kötüye kullanıldığına işaret edebilecek tarzda yaşam biçiminde veya
davranışlarda meydana gelen değişiklikler


Küçük hırsızlıklara gösterilen müsamaha
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Uygulamalar
HİLE İHTİMALİNİ GÖSTEREN DURUMLARA İLİŞKİN ÖRNEKLER
Muhasebe kayıtlarındaki tutarsızlıklar
Örneğin:
 Tam veya zamanında kaydedilmeyen işlemler veya tutar, muhasebe dönemi,
sınıflandırma veya işletme politikası açısından uygun olmayan biçimde kaydedilen işlemler


Belgelere dayandırılmayan veya onaylanmamış bakiye veya işlemler



Finansal sonuçları önemli derecede etkileyen son dakika düzeltmeleri

 Çalışanların görevlerini yerine getirmek için gerekli olan yetkiyle uyumlu
olmayan şekilde sistem ve kayıtlara eriştiklerine ilişkin kanıt bulunması


İddia edilen hileyle ilgili denetçiye verilen ipuçları veya yapılan şikâyetler

Çelişkili veya eksik kanıtlar
Örneğin:


Eksik belgeler



Değiştirilmiş gibi görünen belgeler

 Asıllarının bulunması beklendiği hâlde, fotokopiler veya elektronik ortamda
iletilenler dışında ilgili dokümanların asıl nüshalarının bulunmaması


Mutabakat işlemlerinde ortaya çıkan açıklanamayan önemli farklar

 Bilançoda meydana gelen olağan dışı değişiklikler veya trendlerdeki ya da önemli
finansal tablo oranlarındaki veya ilişkilerindeki değişiklikler-örneğin, alacakların hasılattan
daha hızlı büyümesi
 İşletme yönetimi ve çalışanlarla yapılan sorgulamalar ve analitik prosedürler
sonucunda edinilen tutarsız, belirsiz ya da mantıksız bilgi veya cevaplar
 İşletme kayıtları ile teyitlere verilen cevaplar arasında olağan dışı tutarsızlıkların
bulunması


Alacaklar hesabında çok sayıda alacak veya düzeltme kaydının olması
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 Alacaklar hesabı yardımcı defteri ile kontrol hesabı arasında veya müşteri hesap
özetleri ile alacaklar hesabı yardımcı defteri arasında açıklanmayan veya yetersiz açıklanan
farklılıkların bulunması
 Normal olarak banka hesap özetiyle birlikte işletmeye geri gönderilen iptal
edilmiş çekler arasında kayıp ya da eksiklerin bulunması


Stok veya fiziki varlıklarda önemli büyüklükte eksikliklerin bulunması

 İşletmenin kayıt saklama uygulama veya politikalarıyla tutarsız, mevcut olmayan
veya eksik elektronik kanıtlar


Teyit mektuplarına beklenenden daha az veya daha fazla sayıda cevap gelmesi

 Kilit sistemlerin geliştirilmesi ve program değişikliklerinin test edilmesi ile cari
yıla ilişkin sistem kurulumu ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi faaliyetlerine ilişkin kanıt
elde edilememesi
Denetçi ile yönetim arasındaki problemli veya olağan dışı ilişkiler
Örneğin:
 Kayıtlara, tesislere, belirli çalışanlara, müşterilere, satıcılara veya denetim kanıtı
elde edilebilecek diğer kişi ve kaynaklara denetçinin erişimine izin verilmemesi
 Karmaşık veya tartışmalı konuların çözülmesi için yönetim tarafından denetçiye
yapılan aşırı süre baskısı
 Yönetimin denetimin yürütülmesine ilişkin şikâyetlerinin bulunması veya
yönetimin denetim ekibi üyelerini sindirmesi (özellikle denetçinin denetim kanıtlarını
değerlendirmesiyle bağlantılı olarak veya yönetimle olan muhtemel anlaşmazlıkların
çözümüyle ilgili olarak)


İşletmenin, istenen bilgiyi sağlama konusunda olağan dışı gecikmesi

 Bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanarak testler yapmak isteyen
denetçinin kilit elektronik dosyalara erişiminin kolaylaştırılması konusundaki isteksizlik
 Denetçinin, güvenlik, işletme ve sistem geliştirme personeli dâhil, kilit BT
personeline ve tesislerine erişimine izni verilmemesi
 Finansal tabloların tam ve daha anlaşılır olması amacıyla ek açıklamalar yapma
veya açıklamaları revize etme konusundaki isteksizlik
 Belirlenmiş önemli iç kontrol eksikliklerine zamanında karşılık verilmesi
konusundaki isteksizlik
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Diğer durumlar
 Denetçinin, üst yönetimden sorumlu olanlarla özel olarak görüşme yapmasına izin
verilmesi konusunda yönetimin isteksizliği


Sektör normlarına göre farklılık arz ettiği görülen muhasebe politikaları

 Muhasebe tahminlerinde, değişen durumlarla açıklanamayan sıkça yapılan
değişiklikler


İşletmenin, iş ahlâkı kurallarında yapılan ihlallere müsamahalı davranması

Değerlendirilmiş Hile Kaynaklı “Önemli Yanlışlık”
Uygulanabilecek Denetim Prosedürlerine İlişkin Örnekler

Risklerine

Karşı

Aşağıda, hileli finansal raporlama ve varlıkların kötüye kullanılmasından kaynaklanan
değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine karşı uygulanabilecek denetim
prosedürlerine ilişkin örnekler yer almaktadır.
Yönetim Beyanı Düzeyinde Dikkate Alınacaklar
Denetçinin hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin değerlendirmesi
sonucunda yapılacak belirli işler; belirlenen hile riski faktörlerinin veya şartlarının çeşitlerine
veya bileşimlerine, işlem sınıflarına, hesap bakiyelerine, açıklamalara ve bunların
etkileyebileceği yönetim beyanlarına göre farklılık gösterir.
Aşağıda, yapılacak işlere ilişkin belirli örneklere yer verilmektedir:
 Haber vermeksizin veya bildirimsiz olarak belirli yerlerin ziyaret edilmesi veya
belirli testlerin yapılması. Örneğin, önceden denetçinin katılımının bildirilmediği yerlerde
denetçinin haber vermeksizin stok sayımını gözlemlemesi veya belirli bir tarihte haber
vermeksizin kasa sayımı yapması
 Stok sayımının tamamlandığı tarih ile raporlama tarihi arasındaki sürede
rakamların manipüle edilmesi riskini azaltmak amacıyla stok sayımının, raporlama tarihi
itibarıyla veya bu tarihe yakın bir zamanda yapılmasının talep edilmesi
 Denetim yaklaşımının cari yıl içinde değiştirilmesi. Örneğin; yazılı teyit mektubu
gönderilmesine ek olarak önemli müşterilerle ve tedarikçilerle sözlü iletişim kurulması, teyit
taleplerinin muhatap kuruluş içindeki belli kişilere gönderilmesi ya da daha fazla veya farklı
bilginin araştırılması
 İşletmenin üç aylık dönem sonu veya yılsonu düzeltme kayıtlarının detaylı olarak
gözden geçirilmesi veya niteliği ya da miktarı bakımından olağan dışı görünen kayıtların
araştırılması
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 Özellikle yıl sonunda veya yıl sonuna yakın bir zamanda gerçekleştirilen önemli
ve olağan dışı işlemler için ilişkili taraf işlemi olma ihtimâlinin ve bu işlemleri destekleyen
finansman kaynaklarının araştırılması
 Parçalara ayrılmış veriler kullanılarak analitik maddi doğrulama prosedürlerinin
uygulanması. Örneğin, satışların ve satış maliyetlerinin iş koluna, faaliyet yerine veya aylara
göre parçalara ayrılması suretiyle denetçinin geliştirdiği beklentilerle karşılaştırılması
 Hile kaynaklı bir “önemli yanlışlık” riskinin belirlendiği alanlardaki çalışanlarla
görüşmeler yapılması, bu suretle onların bu risk hakkında ve kontrollerin bu riske karşılık
verip vermediği veya nasıl karşılık verdiği hakkındaki görüşlerinin alınması
 Bir veya daha fazla bağlı ortaklığın, bölümün veya şubenin finansal tablolarının
başka denetçiler tarafından denetlendiği durumlarda, topluluğa bağlı bu birimler arasındaki
işlem ve faaliyetlerden doğan değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskine karşı
yapılması gereken çalışmaların kapsamının bu denetçilerle müzakere edilmesi
 Hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskinin yüksek olarak değerlendirildiği bir
finansal tablo kalemine ilişkin bir uzman çalışmasının özellikle önemli hâle gelmesi
durumunda, bulguların makul olduğunu belirlemek amacıyla uzmanın varsayım, yöntem veya
bulgularından bazılarına veya tamamına ilave prosedürler uygulanması veya bu amaçla başka
bir uzmanın görevlendirilmesi
 Edinilmiş bilgi ve tecrübenin verdiği avantajla satış iadeleri karşılığı gibi
muhasebe tahminlerini ve yargılarını içeren konuların nasıl çözümlendiğini değerlendirmek
amacıyla, daha önce denetime tabi tutulmuş finansal tablolardan seçilen açılış bilançosu
hesaplarını analiz etmek için denetim prosedürlerinin uygulanması
 Ara dönemde hazırlanmış olanlar da dâhil olmak üzere, işletme tarafından
hazırlanan hesaplara veya diğer hususlara ilişkin mutabakatlara yönelik denetim
prosedürlerinin uygulanması
 Bir ana kitledeki anomalilerin (aykırılıkların) test edilmesi amacıyla veri
madenciliği gibi bilgisayar destekli tekniklerin kullanılması
 Bilgisayar tarafından oluşturulan kayıt ve işlemlerin doğruluk ve bütünlüğünün
test edilmesi
 Denetlenen işletme dışındaki kaynaklardan ilâve denetim kanıtı elde edilmeye
çalışılması
Yapılacak Belirli İşler - Hileli Finansal Raporlamadan Kaynaklanan Yanlışlıklar
Denetçinin, hileli finansal raporlamadan kaynaklanan “önemli yanlışlık” risklerine
ilişkin değerlendirmesi sonucunda yapılacak işlere aşağıdakiler örnek olarak verilebilir:
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Hasılatın Muhasebeleştirilmesi
 Parçalara ayrılmış veriler kullanarak örneğin, cari dönemde raporlanan hasılatın
ay bazında, ürün bazında veya iş kolu bazında karşılaştırılabilir önceki dönem verileri ile
karşılaştırılması suretiyle, hasılata ilişkin analitik maddi doğrulama prosedürlerinin
uygulanması. Bilgisayar destekli denetim teknikleri, olağan dışı veya beklenmeyen hasılat
ilişkilerinin veya işlemlerinin belirlenmesinde faydalı olabilir.
 Yan sözleşmelerin bulunmadığının ve belirli sözleşme şartlarının müşterilerle
teyit edilmesi. Zira indirim şartları veya bu indirimlerin ilgili olduğu döneme ilişkin bilgiler
genellikle eksik belgelendirilmektedir ve uygun muhasebeleştirme bu tür şart veya
sözleşmelerden etkilenmektedir. Örneğin, kabul kıstasları, teslimat ve ödeme şartları, gelecek
veya devam eden satıcı yükümlülüklerinin bulunmaması, ürün iade hakkı
 Garantili yeniden satış miktarları ile iptal ve geri ödeme şartları genellikle
konuyla ilgili teyit edilmesi gereken hususlardır.
 Dönem sonuna doğru yapılan satışlar veya sevkiyatla ilgili olarak ve bu işlemlerle
bağlantılı herhangi bir olağan dışı şart veya durum hakkında bilgilerinin olup olmadığı
konusunda işletmenin satış ve pazarlama personelinin veya işletme bünyesinde çalışan hukuk
müşavirinin sorgulanması
 Sevkiyatı yapılan veya sevkiyata hazırlanan malları (veya işleme konulmayı
bekleyen satış iadelerini) gözlemlemek için dönem sonunda bir veya daha fazla yerde fiziki
olarak bulunulması ve satış ve stok hesap kesim işlemleri için uygun denetim prosedürlerinin
uygulanması
 Hasılat işlemlerinin elektronik ortamda başlatıldığı, işlendiği ve kaydedildiği
durumlarda, bu kayıtlı hasılat işlemlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği ve düzgün bir şekilde
kaydedilip kaydedilmediği konusunda güvence sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi
amacıyla kontrollerin test edilmesi
Stok Miktarları
 Fiziki stok sayımı sırasında veya sonrasında özel dikkat gerektiren yerlerin veya
kalemlerin belirlenmesi için işletmenin stok kayıtlarının incelenmesi
 Stok sayımlarının belirli yerlerde önceden haber verilmeden gözlemlenmesi veya
stok sayımlarının tüm yerlerde aynı tarihte yapılması
 Stok sayım tarihi ile raporlama dönemi sonu arasındaki sürede rakamların
manipüle edilmesi riskini asgari seviyeye indirmek amacıyla stok sayımlarının raporlama
dönemi sonunda veya dönem sonuna yakın bir tarihte yapılması
 Stok sayımının gözlemlenmesi sırasında ilave prosedürlerin uygulanması;
örneğin, ambalajlanmış ürünlerin içeriklerinin, ürünlerin dizilim (örneğin, kare düzeni) veya
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etiketlenme şekillerinin ve parfüm veya özel kimyasallar gibi sıvı maddelerin kalitesinin
(saflık, derece veya yoğunluğunun) daha özenli incelenmesi. Bu amaçla, bir uzman
çalışmasının kullanılması yararlı olabilir.
 Stok türleri, kategorileri, yer veya diğer kıstaslar bakımından cari dönem ile
önceki dönemlere ait stok miktarlarının karşılaştırılması veya sürekli envanter yöntemiyle
izlenen stok miktarlarının karşılaştırılması
 Fiziki stok sayım dökümlerinin ileri düzeyde test edilmesi amacıyla bilgisayar
destekli denetim tekniklerinin kullanılması. Örneğin, etiket numaralarına göre sıralayarak
etiket kontrollerinin test edilmesi veya ürün seri numarasına göre sıralayarak atlama veya
tekrar olup olmadığının test edilmesi
Yönetim Tahminleri
 Yönetimin tahminî ile karşılaştırmak için bağımsız bir tahmin geliştirilmesi
amacıyla bir uzmanın kullanılması
 Yönetimin, ilgili tahminin oluşturulmasıyla ilgili planları uygulama kabiliyeti ve
niyetinin doğrulanması amacıyla, sorgulamaların kapsamının yönetim ve muhasebe
departmanı dışındaki kişileri içerecek şekilde genişletilmesi
Yapılacak Belirli İşler - Varlıkların Kötüye Kullanılmasından Kaynaklanan
Yanlışlıklar
Denetçinin varlıkların kötüye kullanılmasından kaynaklanan “önemli yanlışlık”
risklerine ilişkin değerlendirmesi sonucunda yapılacak işlere aşağıdakiler örnek olarak
verilebilir:
 Kasa veya menkul kıymetlerin yılsonunda veya yılsonuna yakın bir tarihte
sayılması
 Denetimi yapılan döneme ait hesap hareketlerinin (indirim bildirimleri, satış
iadeleri ve ödemelerin yapıldığı tarihler de dâhil olmak üzere) doğrudan müşterilerle teyit
edilmesi
 Değer düşüklüğüne uğramış (veya karşılık ayrılmış) hesaplardaki geri
kazanımların analiz edilmesi


Stok noksanlıklarının faaliyet yeri veya ürün bazında analiz edilmesi



Kilit stok oranlarının sektör ortalamalarıyla karşılaştırılması

 Sürekli envanter yöntemiyle izlenen stok kayıtlarındaki çıkışlarla ilgili
destekleyici dokümanların gözden geçirilmesi
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 Tedarikçiler ile çalışanların adres veya telefonlarının çakışıp çakışmadığının
belirlenmesi amacıyla bunlara ait listelerin bilgisayar ortamında eşleştirilmesi
 Mükerrer adres, vergi numarası, banka hesap numarası veya çalışan sicil
numaralarının tespit edilmesi amacıyla bordro kayıtlarının bilgisayar ortamında taranması
 Faal olduğu yönünde kanıt içermeyen (örneğin performans değerlendirmelerinin
bulunmaması) veya çok az kanıt içeren personel dosyalarının gözden geçirilmesi
 Olağan dışı eğilimlerin veya hareket kalıplarının tespiti için satış indirimlerinin
veya satış iadelerinin analiz edilmesi


Sözleşmelerin özel şartlarının üçüncü taraflarla teyit edilmesi



Sözleşmelerin, şartlarına uygun olarak yürütüldüğüne ilişkin kanıt elde edilmesi



Yüksek tutarlı ve olağan dışı harcamaların uygunluğunun gözden geçirilmesi

 Kıdemli yöneticilere ve ilişkili taraflara sağlanan kredilerin onay süreçlerinin ve
kayıtlı değerlerinin gözden geçirilmesi
 Kıdemli yöneticiler tarafından sunulan harcama raporlarının uygunluğunun ve
seviyesinin gözden geçirilmesi
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bağımsız denetimin amacı; finansal tablolarda hata veya hileden kaynaklanan önemli
yanlışlıkların olup olmadığına dair makul güvence vermektir. Finansal tablolardaki
yanlışlıklar hata veya hile sonucunda meydana gelebilmektedir. Hatalar, finansal tablolardaki
kasti olmayan yanlışlıklardır. Hileler ise kasıtlı olarak yapılan yanlışlıklardır. Hile kelimesi
“bir kişiyi kandırmak veya aldatmak için gerçekleştirilen kasıtlı davranış” için kullanılan
genel bir ifadedir. 240 numaralı Bağımsız Denetim Standardı’nda hile; “Yönetici, çalışan
veya üçüncü kişilerin haksız veya yasa dışı avantaj sağlamak amacı ile kasıtlı olarak aldatıcı
davranışlarda bulunması” olarak tanımlanmıştır.
Hileler varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlama olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Varlıkların kötüye kullanılması, varlıkların çalınması ya da amaç dışı
kullanılmasıdır. Varlıkların kötüye kullanımı genellikle işletme çalışanlarının işletmeye ait
varlıkları çalması şeklinde gerçekleştirilir ve genellikle küçük tutarlıdırlar. Hileli finansal
raporlama, yönetimin finansal tablolarda yer alması gereken tutarları veya açıklamaları kasıtlı
olarak göstermemesi veya yanlış beyan etmesi sonucu, finansal tablo kullanıcılarının
yanıltılmasıdır. Finansal tablo hileleri genellikle, organize suç isleyenler, İcra Kurulu Başkanı
(CEO) veya Finansal İşler Başkanı (CFO) gibi üst kademe yöneticiler ve birim veya bölüm
yöneticileri gibi orta kademe yöneticiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bağımsız Denetim
Standartları işletmede gerçekleştirilen muhasebe hilelerine üç faktörün önemli etkisi olduğunu
belirtmektedir. Bu unsurlar; teşvikler / baskılar, fırsatlar ve tutumlar / rasyonelleşmelerdir. Bu
üç faktöre “Hile Üçgeni” adı verilmektedir ve bir işletmede bu unsurların mevcut olması,
hilelerin gerçekleştirilmesi için uygun ortam yaratmaktadır.
Hile yapan kişiler, bazı genel ortak özelliklere sahiptirler. Ancak bir kişinin bu
özelliklere sahip olması onun mutlaka hile yaptığı veya yapacağı anlamına gelmemektedir. İyi
eğitim almış olan çalışanların yaptıkları hilenin yarattığı maddi kaybın daha fazla olduğu
tespit edilmiş ve hile yapan kişinin yaşı arttıkça hile sonucunda meydana gelen maddi kaybın
da arttığı belirlenmiştir. İşletme faaliyetleri sonucunda yüksek ikramiye ve bonus kazanma
arzusu içerisinde olan yöneticiler, finansal analistlerin beklentilerinin karşılanması ile mesleki
itibarlarını arttırmak isteyen yöneticiler ve önceden belirlenmiş finansal hedeflere ulaşmak
isteyen yöneticiler çeşitli hileli muhasebe uygulamaları ile kamuya hileli finansal raporlar
sunabilmektedirler. Çalışanın gece geç saatlere kadar kalıp yalnız çalışma isteği içerisinde
olması gizli işlemler yapma arzusundan kaynaklanabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE) tarafından
belirlenen hile unsurları arasında yer almaz?
a) Hile gizli olarak gerçekleştirilir.
b) Hile yapan kişi işletmeye karşı olan görevlerini ihlal etmektedir.
c) Hile yapan kişi zengin olmaktadır.
d) Hile direkt veya endirekt finansal fayda sağlamak amacı ile yapılır.
e) Hile işletmenin varlıklarını veya gelirini azaltıcı eylemler içerir.
2) Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloları kullananları yanıltmak amacıyla yapılan
hileler arasında yer almaz?
a) Özellikle dönem sonuna yakın tarihlerde gerçek dışı yevmiye kayıtları yapmak
b) Tahakkuk eden kıymet hareketlerine ilişkin işlem ve olayları kayıt dışı bırakmak
c) Önemli ve olağan dışı işlemlere ilişkin kayıtları değiştirmek.
d) Muhasebe tahminlerini uygun olmayan bir biçimde yaparak hesap bakiyelerini
etkilemek
e) İşletme deposundaki stoklardan 10 tanesini çalmak.
3) Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye kullanılması hilesinin tanımıdır?
a) Varlıkları kırmak
b) Varlıkları hor kullanmak
c) Varlıkları çalmak veya amaç dışı kullanmak
d) Varlıkları kasti olarak eskitmek
e) Varlıkları kasti olarak yıpratmak
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4) Aşağıdakilerden hangisi hile yapılmasına neden olan faktörlerden değildir?
a) Baskı
b) Fırsat
c) Rasyonelleşme
d) Zenginleşme
e) Teşvik
5) Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo hileleri ile işletmenin olduğundan daha iyi
gösterilmesinin amaçlarından biri değildir?
a) Kâr veya gelirin finansal analistlerin beklentilerini karşılaması
b) Kredi sözleşmelerinin koşullarına uygunluğun sağlanması
c) Finansal kuruluşların borç verme kriterlerinin sağlanması
d) Yöneticilerin kişisel performans kriterlerinin sağlanması
e) İşletmenin finansal tablolarını daha kolay hazırlamasının sağlanması
6) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çalışanların özel hayatlarında yaşadıkları özel sorunlar hilelerin gerçekleştirilmesi
için baskı unsuru yaratabilmektedir.
b) Çalışanın gece geç saatlere kadar kalıp yalnız çalışma isteği içerisinde olması gizli
işlemler yapma arzusundan dolayı olabilmektedir.
c) Çok zeki olan çalışanlar mutlaka hile yaparlar.
d) İşletme faaliyetleri sonucunda yüksek ikramiye kazanma arzusu içerisinde olan
yöneticiler hile yapmaya eğilimli olabilirler.
e) İyi eğitim almış olan çalışanların yaptığı hilelerin yarattığı maddi kayıp genellikle
daha fazladır.
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7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Denetçi, işletmedeki iç kontrol sisteminin hile risklerini önlemesi ve ortaya
çıkartması açısından etkinliğini değerlendirmelidir.
b) Denetçi, yanlışlık tespit ettiyse, bu yanlışlık mutlaka bir hiledir.
c) Denetim ekibi, işletmenin finansal tablolarında önemli yanlışlıklara neden
olabilecek olası hileler hakkında beyin fırtınası yapmalıdır.
d) Bağımsız denetçi, hilenin gerçekleşmiş olabileceğine dair kanıt elde ettiğinde bu
durumu uygun yönetim kademesinin dikkatine sunmalıdır.
e) Denetçi, denetim çalışmalarını yürütürken hileden kaynaklanan yanlışlıkların
olasılığını sürekli sorgulayan bir zihin yapısı içerisinde olmalıdır.
8) Aşağıdakilerden hangisi hile riski faktörleri arasında yer almaz?
a) Teknolojideki değişimler, ürünlerin modasının geçmesi veya faiz oranları gibi
hızlı değişimlere karşı yüksek hassasiyet
b) Yeni fabrika açılması
c) Müşteri taleplerinin önemli derecede azalması ve genel ekonomide veya
işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde artan şirket başarısızlıkları
d) İcra iflas veya devralınma tehditleri oluşturan faaliyet zararları
e) Özellikle aynı sektördeki şirketlere kıyasla hızlı büyüme gösterilmesi veya olağan
dışı kârlılığa sahip olunması
9) Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötü kullanılması hilesi olarak sınıflandırılır?
a) Gelirlerin olduğundan yüksek gösterilmesi
b) Giderlerin olduğundan düşük gösterilmesi
c) Stokların çalınması
d) Varlıkların olduğundan yüksek gösterilmesi
e) Borçların olduğundan düşük gösterilmesi
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10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hile yapan kişiler yanlışlığı kasti olarak yapmıştır.
b) Varlıkların kötüye kullanılması hilesi, genellikle işletme üst yönetimi tarafından
yapılır.
c) Denetçi, denetimi planlarken hile risk faktörlerini göz önünde bulundurmalıdır.
d) Hilenin gerçekleştirilmesine neden olan faktörlerden bir tanesi baskıdır.
e) Hile genellikle gizli olarak gerçekleştirilir.

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) c, 4) d, 5) e, 6) c, 7) b, 8) b, 9) c, 10) b
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12. DENETİM RAPORU

306

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Standart Denetim Raporu
12.2. Standart Denetim Raporunun Unsurları
12.3. Denetim Raporunda Olumlu Görüş Dışında Görüş Verilmesinin Nedenleri
12.4. Olumlu Görüş Dışında Görü Verilmesi
12.4.1.

Şartlı

12.4.2.

Olumsuz

12.4.3.

Görüş Bildirmekten Kaçınma

12.5. Denetim Raporuna Açıklama Paragrafı Eklenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi denetim görüşü çeşitlerinden değildir?
a) Olumlu
b) Olumsuz
c) Şartlı
d) Görüş bildirmekten kaçınma
e) Geçer
2) Aşağıdakilerden hangisi standart denetim raporunda yer alması gereken
unsurlardan değildir?
a) Muhatap
b) Gelişme
c) Giriş paragrafı
d) Bağımsız denetçinin sorumluluğu
e) Denetçinin imzası
3) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin olumlu görüş dışında görüş vermesine neden
olan unsurlardan değildir?
a) Muhasebe Standartlarına aykırı raporlama yapılması
b) Denetim kapsamının kısıtlanması
c) Denetçinin denetim ücretini düşük bulması
d) İşletmenin sürekliliği ile ilgili önemli şüphe olması
e) Denetçinin bağımsızlığının bozulması
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Standart denetim raporunun Standart denetim raporunun Okuyarak
unsurları
unsurlarının öğrenilmesi.
Olumlu görüş dışında görüş Olumlu görüş dışında görüş Okuyarak
verilmesi
verilmesinin
nedenlerinin
anlaşılması
Denetim raporuna açıklama Denetim raporuna açıklama Okuyarak
paragrafı eklenmesi
paragrafı
eklenmesinin
nedenlerinin anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 Olumlu Denetim Görüşü: Bağımsız denetçi, finansal tabloların tüm önemli
yönleriyle finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlandığı görüşüne varırsa,
olumlu görüş içeren denetim raporu hazırlar.
 Şartlı (Sınırlı Olumlu) Denetim Görüşü: Bağımsız denetçi, finansal tablolarda
finansal raporlama standartlarına aykırılık tespit etmişse ve bu aykırılık önemli fakat finansal
tabloların bütününe yaygın değil ise bu durumda denetçi şartlı (sınırlı olumlu) denetim
görüşüşü verir. Ayrıca denetçinin çalışma alanı kısıtlanmış ve denetçi finansal tablo
kalemlerine ilişkin kanıt toplayamamış ise ve denetçinin kanıt toplayamadığı finansal tablo
kalemlerinde ortaya çıkabilecek olası yanlışlıklar önemli ancak finansal tabloları bir bütün
olarak güvenilirliğini bozmayacak ölçüde ise denetçi şartlı denetim görüşü verir.
 Görüş Bildirmekten Kaçınma: Denetçinin çalışma alanı kısıtlanmış ve
denetçinin kanıt toplayamadığı finansal tablo kalemlerinde ortaya çıkabilecek olası
yanlışlıklar çok önemli ve finansal tabloların bir bütün olarak güvenilirliğini bozacak ölçüde
ise denetçi görüş bildirmekten kaçınma tipinde denetim görüşü verir.
 Olumsuz Denetim Görüşü: Bağımsız denetçi finansal tablolarda finansal
raporlama standartlarına aykırılık tespit etmişse ve bu aykırılık çok önemli olup finansal
tabloların bir bütün olarak doğruluğunun ve güvenilirliğinin bozulmasına neden olmakta ise
denetçi olumsuz denetim görüşü verir.
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Giriş
Bağımsız denetimin amacı, işletme yönetimi tarafından hazırlanmış olan finansal
tabloların Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları’na uygun olup olmadığı konusunda
bir görüşe varmak ve bu görüşü denetim raporunda yazılı olarak beyan etmektir. Bu bölümde
denetçi tarafından hazırlanan denetim raporunda verilecek denetim görüşleri anlatılacak ve
denetim raporunda yer alması gereken unsurlar açıklanacaktır.
Bu bölümde ayrıca denetçinin olumlu görüş dışında görüş vermesinin nedenleri
açıklanarak, denetçinin hangi durumda ne tür denetim görüşü vermesi gerektiği ayrıntıları ile
anlatılmıştır.

311

12.1. Standart Denetim Raporu
Bağımsız denetimin amacı, işletme yönetimi tarafından hazırlanmış olan finansal
tabloların finansal raporlama standartlarına uygun olup olmadığı konusunda bir görüşe
varmak ve bu görüşü denetim raporunda yazılı olarak beyan etmektir. Bağımsız denetçi
finansal tabloların tüm önemli yönleriyle Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları’na
uygun olarak hazırlandığı görüşüne varırsa olumlu görüş içeren denetim raporu hazırlar.
Standart denetim raporu, olumlu görüş içeren ve açıklama paragrafı olmayan denetim
raporudur.

12.2. Standart Denetim Raporunun Unsurları
Bağımsız Denetim Standartları, denetim raporlarının belirli bir formatta
hazırlanmasını öngörmektedir. Bu bağlamda standartlarda denetim raporlarında bulunması
gereken asgari unsurlar belirtilmiştir.
Olumlu görüş içeren standart denetim raporunun unsurları aşağıdadır:
1) Başlık
2) Muhatap
3) Giriş Paragrafı
4) İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu
5) Bağımsız Denetçinin sorumluluğu
6) Denetim Görüşü
7) Diğer Raporlama Sorumlulukları
8) Denetçinin İmzası
9) Rapor Tarihi
10) Denetçinin Adresi
Başlık: Denetim raporunun başlığı “bağımsız” kelimesini içermelidir. Bu doğrultuda
başlık olarak “Bağımsız Denetim Raporu” ifadesi kullanılabilir.
Muhatap: Muhatap, bağımsız denetim raporunun kime hitaben düzenlendiğini
gösteren ifadedir. Bağımsız Denetim Standartları’na göre denetim raporları işletme
ortaklarına veya işletme üst yönetimine hitaben düzenlenebilir. Ancak Türk Ticaret
Kanunu’na göre denetim raporları, işletme yönetim kuruluna hitaben düzenlenmelidir. Bu
nedenle Türkiye’deki firmalar için hazırlanan denetim raporları işletmenin yönetim kuruluna
hitaben düzenlenir.
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Giriş Paragrafı: Raporun birinci paragrafını oluşturan giriş bölümünde bazı unsurlara
vurgu yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, denetlenen işletmenin unvanının belirtilmesidir.
İkincisi, giriş paragrafında yapılan çalışmanın bağımsız denetim olduğu açıkça
belirtilmektedir. Giriş paragrafında belirtilmesi gereken son işlem ise bağımsız denetimi
yapılan bütün finansal tabloların neler olduğunun tek tek açıklanmalıdır. Ayrıca denetlenen
finansal tabloların tarihi veya ait oldukları dönem de açık bir şekilde ifade edilmelidir.
İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu: Bağımsız denetim
raporunda “Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu” başlıklı bir bölüm yer alır. Bu
bölümde finansal tabloların Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak
hazırlanmasından işletme yönetiminin sorumlu olduğu açıklanır. İşletme yönetiminin finansal
tablolar ile ilgili bir diğer sorumluluğu da işletmede hata veya hilelerin önlenmesini ve tespit
edilmesini sağlayacak etkin iç kontrol sistemi oluşturmaktır.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu: Denetim raporu “Bağımsız Denetçinin
Sorumluluğu” başlıklı bir bölüm içerir. Bu bölümde;


Denetçinin sorumluluğunun finansal tablolar hakkında görüş vermek olduğu ifade


belirtir.

Denetimin Bağımsız Denetim Standartları’na (BDS)uygun olarak yürütüldüğünü

edilir

 Bağımsız denetim standartlarının; denetçinin etik hükümlere uymasını ve
denetimi, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde
etmek üzere planlayıp yürütmesini gerektirdiği açıklanır


Denetim, aşağıdakileri belirtmek suretiyle tanımlanır:

Denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde
etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir.
Bu prosedürlerin seçimi, “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil,
denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin iç kontrolünü değerlendirir, ancak bu
değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz.
Denetim; muhasebe politikalarının uygunluğunun ve muhasebe tahminlerinin makul
olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.
 Denetçinin denetim sırasında elde edilen denetim kanıtlarının görüşün
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğu kanaatine varıp varmadığı
belirtilir.
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Denetim Görüşü: Denetim raporu “Görüş” başlıklı bir bölüm içerir. Bu ölüm
bağımsız denetçinin incelediği finansal tablolar ile ilgili yargısını içerir. Görüş bölümü
denetim raporunun en önemli kısmıdır.
Olumlu görüş içeren denetim raporunda görüş bölümü aşağıdaki ifadeyi içerir:
“Finansal tablolar…, Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak doğru ve
gerçeğe uygun bir görünüm sağlamaktadır.”
Diğer Raporlama Sorumlulukları: Denetçinin finansal tablolara ilişkin bağımsız
denetim standartları kapsamındaki raporlama sorumluluğunun yanında mevzuattan
kaynaklanan diğer raporlama sorumlulukları (örneğin, yıllık faaliyet raporundaki finansal
bilgilerin denetimi) söz konusu ise; denetçi buna ilişkin görüşünü denetim raporunda yer
verebilir veya ayrı bir rapor düzenleyebilir. Denetim raporunda diğer raporlama
sorumluluklarına yönelik ayrı bir bölüm yer alıyorsa “Mevzuattan Kaynaklanan Diğer
Yükümlülüklere İlişkin Rapor” başlığında yer verilir.
Rapor Tarihi: Denetim raporu tarihi, denetim çalışmalarının tamamlandığı günün
tarihidir. Denetim raporu tarihi,bağımsız denetçinin kanıt toplamayı sona erdirdiği yani
denetim çalışmalarını sonlandırıp bitirdiği tarihtir. Bu tarih, finansal tabloların
hazırlanmasından sonra meydana gelmiş önemli olayların gözden geçirilip incelenmesi ile
ilgili denetçi sorumluluğunun bitmiş olduğu son günü belirtmektedir.
Denetçinin İmzası: Bağımsız denetim raporunun altına bağımsız denetçinin adı ve
unvanı yazılır ve rapor denetçi tarafından imzalanır.
Denetçinin Adresi: Bağımsız denetim raporunun altına denetim kuruluşunun adı
yazılır.

12.3. Denetim Rpaorunda Olumlu Görüş Dışında Görüş Verilmesinin
Nedenleri
Olumlu denetim görüşünden sapmalarına neden olabilecek koşulların varlığı hâlinde
bağımsız denetçi öncelikle işletme yönetimi ile görüşüp yanlışlıkların veya diğer
olumsuzlukların düzeltilmesini talep eder. İşletme yönetimi denetçinin bu talebini yerine
getirmezse denetçi duruma göre şartlı, görüş bildirmekten kaçınma veya olumsuz görüş içeren
denetim raporu hazırlamalıdır.
Denetçinin olumlu görüş dışında görüş vermesine neden olan unsurlar aşağıdadır:
1) Muhasebe Standartlarına Aykırı Raporlama Yapılması
2) Denetim Kapsamının Kısıtlanması
3) Denetçinin Bağımsızlığının Bozulması
4) İşletmenin Sürekliliği ile İlgili Önemli Şüphe Olması
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Muhasebe Standartlarına Aykırı Raporlama Yapılması: İşletme yönetimi finansal
tabloları Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlamalıdır. Bağımsız denetçi
yaptığı incelmeler sonucunda finansal tabloların önemli yönleriyle Finansal Raporlama
Standartlarına uygun olarak hazırlanmadığı sonucuna varırsa, duruma göre şartlı veya
olumsuz denetim görüşü verir.
Denetim Kapsamının Kısıtlanması: Bağımsız denetçi denetim görüşüne ulaşmak
için yeterli ve uygun sayıda kanıt toplamalıdır. Bağımsız denetçinin yaptığı denetim çalışması
sırasında çeşitli nedenlerle yeterli sayıda ve uygun kanıt toplayamaması kapsam kısıtlaması
olarak isimlendirilir. Kapsam kısıtlaması olduğu zaman denetçi duruma göre şartlı veya görüş
bildirmekten kaçınma tipinde görüş içeren denetim raporu yayınlamaktadır.
Denetçinin çalışma kapsamının kısıtlanması çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.
Denetlenen işletme yönetimi bağımsız denetçinin bazı denetim çalışmalarını yapmasına izin
vermemiş olabilir. Örneğin denetlenen işletme yönetimi bağımsız denetçinin müşterilere
alacak mutabakatı göndermesine izin vermemiş olabilir. Bu durumda denetçinin alacaklar
hesabına ilişkin kanıt toplaması engellenmiştir.
Kapsam kısıtlaması sadece işletme yönetimi yüzünden meydana gelmez. Bazı
durumlarda denetçiden kaynaklanan nedenlerle de kapsam kısıtlaması meydana gelebilir.
Örneğin, bir bağımsız denetim firmasında sene sonunda bütün müşterilerinin stok sayımına
nezaret edecek sayıda bağımsız denetçi çalışmamaktadır. Denetçi yetersizliğinden dolayı bazı
firmaların stok sayımına nezaret edilemiyorsa bu durumda denetçinin stoklara ilişkin kanıt
elde etmesi mümkün değildir.
Kapsam kısıtlaması, bazen hem denetçinin hem de işletme yönetiminin elinde
olmayan nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Örneğin, sene sonunda yaşanan bir doğal afet
nedeni ile denetçi işletme tarafından yapılan stok sayımına nezaret edememişse denetçinin
stoklar hesabına ilişkin denetiminin kapsamı kısıtlanmış ve stoklar hesabına ilişkin yeterli ve
uygun kanıt toplayamamış demektir. Ancak bunun sorumlusu ne denetçi ne de işletme
yönetimidir.
Denetçinin Bağımsızlığının Bozulması: Genel Kabul Görmüş Denetim
Standartları’ndan bir tanesi de denetçinin bağımsız olmasıdır. Denetçi, denetlenen işletmeden
bağımsız değilse, işletmeden gelen bağımsız denetim teklifini kabul etmemelidir. Ancak
bazen, denetime başlanmadan önce bağımsız olan bir denetçinin bağımsızlığı denetim
çalışması başladıktan sonra bozulabilir. Örneğin, bağımsız denetim çalışması devam ederken
denetim ekibinden görev yapan denetçi ile denetlenen işletmenin yöneticilerinden bir
tanesinin evlenmesi durumunda bağımsızlık bozulmuş olur. Bağımsız denetim çalışması
devam ederken bağımsızlığın bozulması durumunda denetçi görüş bildirmekten kaçınma
içeren denetim raporu hazırlamalıdır.
İşletmenin Sürekliliği ile İlgili Önemli Şüphe Olması: Bağımsız denetçi, toplanan
kanıtlara dayanarak işletmenin sürekliliğini ciddi şekilde şüpheye düşürecek olay ve
durumlara dair önemli belirsizliklerin olup olmadığını araştırır.

315

İşletmenin sürekliliği için önemli belirsizlikler oluşturan etmenlere şu örnekler
verilebilir:


Gelir tablosunda yıllardır zarar raporlanması



Negatif çalışma sermayesi



İşletmenin vadesi gelen borçlarını ödemede güçlük yaşaması



Önemli müşteri kayıpları



Meydana gelen doğal afetler sonucu önemli zarara uğranılmış olması



Önemli yönetici ve kilit personel kaybı



İşletmenin faaliyetlerini tehlikeye sokabilecek hukuki davaların olması

Finansal Raporlama Standartları’na göre, finansal tablolar işletmenin sürekliliği
varsayımı altında hazırlanır. Finansal Raporlama Standartları’na göre işletmenin sürekliliğine
ilişkin belirsizlikler söz konusu olduğu durumlarda bunlar finansal tablo dipnotlarında
açıklanmalıdır. Bağımsız denetçi işletme sürekliliğine ilişkin belirsizlikler tespit ederse
öncelikle bunların finansal tablo dipnotlarında açıklanıp açıklanmadığını incelemelidir.
İşletmenin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler finansal tablo dipnotlarında açıklanmış ise
denetçi olumlu görüş verebilir. Belirsizlikler finansal tablo dipnotlarında açıklanmamış ise
duruma göre denetçi şartlı veya olumsuz denetim görüşü verir. İşletmenin sürekliğine ilişkin
çok sayıda belirsizlik varsa bu durumda denetçi görüş bildirmekten kaçınma tipinde görüş
içeren denetim raporu hazırlar.

12.4. Olumlu Denetim Görüşü Dışında Görüş Verilmesi
Denetim raporunda sunulan görüş çeşitleri dört tane olup bunlar aşağıda belirtilmiştir:
1) Olumlu
2) Şartlı (Sınırlı Olumlu)
3) Görüş Bildirmekten Kaçınma
4) Olumsuz
Denetçi olumlu görüş dışında şartlı (sınırlı olumlu), görüş bildirmekten kaçınma veya
olumsuz görüş içeren denetim raporu hazırlayabilir.

12.4.1. Şartlı
Şartlı (sınırlı olumlu) denetim görüşü denetim kapsamının sınırlandırılması veya
finansal raporlama standartlarına aykırı raporlama yapılması sonucunda verilen bir görüştür.
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Yanlışlığın önemlilik düzeyi finansal tablolar hakkında yapılacak olan görüşü etkileyen
etmendir.
Bağımsız denetçi finansal tablolarda finansal raporlama standartlarına aykırılık tespit
etmişse ve bu aykırılık önemli fakat finansal tabloların bütününe yaygın değil ise bu durumda
denetçi şartlı (sınırlı olumlu) denetim görüşüşü verir. Diğer bir ifade ile aksaklıkların önemli
olması, ancak bu aksaklıkların bir bütün olarak finansal tabloların dürüstlüğünü ve
güvenilirliğini bozmaması hâlinde denetçi şartlı (sınırlı olumlu) denetim görüşü verir.
Denetçinin çalışma alanı kısıtlanmış ve denetçi finansal tablo kalemlerine ilişkin kanıt
toplayamamış ise ve denetçinin kanıt toplayamadığı finansal tablo kalemlerinde ortaya
çıkabilecek olası yanlışlıklar önemli ancak finansal tabloların bir bütün olarak güvenilirliğini
bozmayacak ölçüde ise denetçi şartlı denetim görüşü verir.
Şartlı denetim görüşü verildiği durumlarda, denetim raporunda görüş paragrafının
üzerine bir paragraf eklenerek, şartlı görüş verilmesinin nedenleri açıklanmalıdır. Bu
paragrafın başlığı genellikle “Şartlı Görüşün Dayanağı” şeklinde olmaktadır.
Şartlı denetim görüşü verildiği zaman denetim raporunun görüş paragrafının başlığı
“Şartlı (Sınırlı Olumlu) Görüş” olarak değiştirilir ve görüş paragrafında “hariç” veya
“dışında” kelimesi kullanılır.
Finansal Raporlama Standartları’na aykırı raporlama yapılmasından dolayı şartlı görüş
verilmiş ise görüş paragrafında aşağıdaki ifade yer alır.
“Sınırlı olumlu görüşün dayanağı paragrafında belirtilen hususun etkileri hariç olmak
üzere, finansal tablolar…, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve gerçeğe
uygun görünüm sağlamaktadır.”
Kapsam kısıtlaması nedeni ile şartlı görüş verilmiş ise görüş paragrafında aşağıdaki
ifade yer alır.
“…. hususlarının muhtemel etkileri hariç olmak üzere, finansal tablolar…, Türkiye
Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve gerçeğe uygun görünüm sağlamaktadır.”

12.4.2. Olumsuz
Bağımsız denetçi, finansal tablolarda finansal raporlama standartlarına aykırılık tespit
etmişse ve bu aykırılık çok önemli olup finansal tabloların bir bütün olarak doğruluğunun ve
güvenilirliğinin bozulmasına neden olmakta ise denetçi olumsuz denetim görüşü verir.
Olumsuz denetim görüşü en ağır görüş türü olup finansal tabloların finansal raporlama
standartları doğrultusunda hazırlanmamış ve bir bütün olarak doğru ve dürüst olmadıkları
konusunda bir yargıyı açıklar.
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Olumsuz denetim görüşü verildiği durumlarda, denetim raporunda görüş paragrafının
üzerine bir paragraf eklenerek, olumsuz görüş verilmesinin nedenleri açıklanmalıdır. Bu
paragrafın başlığı genellikle “Olumsuz Görüşün Dayanağı” olarak yer almaktadır..
Olumsuz denetim görüşü verildiği zaman denetim raporunun görüş paragrafının
başlığı “Olumsuz Görüş” olarak değiştirilir ve görüş paragrafında aşağıdaki ifade yer alır.
“Finansal tablolar… Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve gerçeğe
uygun bir görünüm sağlamamaktadır.”

12.4.3. Görüş Bildirmekten Kaçınma
Denetçinin çalışma alanı kısıtlanmış ve denetçinin kanıt toplayamadığı finansal tablo
kalemlerinde ortaya çıkabilecek olası yanlışlıklar çok önemli ve finansal tabloların bir bütün
olarak güvenilirliğini bozacak ölçüde ise denetçi görüş bildirmekten kaçınma tipinde denetim
görüşü verir. Denetçinin çalışma alanının kısıtlanması, denetçinin bir bütün olarak finansal
tablolar hakkında görüşe ulaşmasını engelliyorsa denetçi görüş bildirmekten kaçınma türünde
denetim görüşü verir. Denetçinin çalışma alanının kısıtlanması denetçinin kanıt
toplayamaması anlamına geldiğinden, denetçi görüş beyan etmek için yeterli sayıda ve uygun
kanıt toplayamamaktadır.
Görüş bildirmekten kaçınma türünde denetim görüşü verilmesine neden olan bir diğer
etmen ise denetçinin bağımsızlığının ortadan kalkmış olmasıdır.
Ayrıca işletmenin sürekliliğinde birden fazla önemli belirsizlik varsa ve işletmenin
sürekliliği ciddi olarak tehlikeye girmiş ise denetçi görüş bildirmekten kaçınma türünde
denetim görüşü içeren denetim raporu hazırlayabilir.
Görüş bildirmekten kaçınma ile olumsuz görüş aynı değildir ve birbirlerinin yerine
kullanılamazlar. Görüş bildirmekten kaçınma denetçinin gerekli kanıtları toplayamamış
olmasından, yani bilgi eksikliği nedeniyle ortaya çıkar. Olumsuz görüşte ise denetçi yeterli ve
uygun kanıt toplamıştır ve denetçi finansal tabloların finansal raporlama standartlarına uygun
olarak sunulmamış olduğuna dair kesin bir bilgiye sahiptir.
Görüş bildirmekten kaçınma türünde denetim görüşü verildiği zaman, denetim
raporunda denetçinin sorumluluğu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilir.
“Sorumluluğumuz, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartları’na uygun olarak yürüttüğümüz bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar
hakkında görüş vermektir. Bununla birlikte, “Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı”
paragrafında belirtilen husustan (hususlardan) dolayı tarafımızca, denetim görüşüne dayanak
oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir.”
Görüş bildirmekten kaçınma türünde denetim görüşü verildiği durumlarda, denetim
raporunda görüş paragrafının üzerine bir paragraf eklenerek görüş bildirmekten kaçınma
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verilmesinin nedenleri açıklanmalıdır. Bu paragrafın başlığı genellikle “Görüş Bildirmekten
Kaçınmanın Dayanağı” olarak yer almaktadır.
Kapsam kısıtlaması nedeni ile görüş bildirmekten kaçınma türünde denetim görüşü
verildiği zaman denetim raporunun görüş paragrafının başlığı “Görüş Bildirmekten Kaçınma”
olarak değiştirilir. Görüş paragrafında denetçi, denetim görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli
ve uygun denetim kanıtı elde edemediğini ve bu sebeple finansal tablolara ilişkin görüş
bildirmediğini ifade eder.
Denetçinin hangi durumda ne tür denetim görüşü vermesi gerektiğini özetleyecek
olursak; bağımsız denetçi finansal tablolarda finansal raporlama standartlarına aykırılık tespit
etmişse fakat bu aykırılık önemsiz ise denetçi olumlu denetim görüşü verir.
Bağımsız denetçinin olumlu görüş dışında görüş vermesine neden olan etmenlerden
bir tanesi finansal tabloların finansal raporlama standartlarına aykırı hazırlanmasıdır.
Bağımsız denetçi finansal tablolarda finansal raporlama standartlarına aykırılık tespit etmişse
ve bu aykırılık önemli fakat finansal tabloların bütününe yaygın değil ise bu durumda denetçi
şartlı (sınırlı olumlu) denetim görüşüşü verir. Diğer bir ifade ile aksaklıkların önemli olması,
ancak bu aksaklıkların bir bütün olarak finansal tabloların dürüstlüğünü ve güvenilirliğini
bozmaması hâlinde denetçi şartlı (sınırlı olumlu) denetim görüşü verir.
Bağımsız denetçi finansal tablolarda finansal raporlama standartlarına aykırılık tespit
etmişse ve bu aykırılık çok önemi ve finansal tabloların bir bütün olarak doğruluğunun ve
güvenilirliğinin bozulmasına neden olmakta ise denetçi olumsuz denetim görüşü verir.
Bağımsız denetçinin olumlu görüş dışında görüş vermesine neden olan bir diğer etmen
de denetçinin çalışma kapsamının kısıtlanmasıdır.
Denetçinin çalışma alanı kısıtlanmış ve denetçinin kanıt toplayamadığı finansal tablo
kalemlerinde ortaya çıkabilecek olası yanlışlıklar önemli ancak finansal tabloları bir bütün
olarak güvenilirliğini bozmayacak ölçüde ise denetçi şartlı denetim görüşü verir.
Denetçinin çalışma alanı kısıtlanmış ve denetçinin kanıt toplayamadığı finansal tablo
kalemlerinde ortaya çıkabilecek olası yanlışlıklar çok önemli ve finansal tabloların bir bütün
olarak güvenilirliğini bozacak ölçüde ise denetçi görüş bildirmekten kaçınma tipinde denetim
görüşü verir.

12.5. Denetim Raporuna Açıklama Paragrafı Eklenmesi
Bazen denetim görüşünü etkilemeyen, fakat önemi nedeniyle finansal tablo
kullanıcılarının dikkatine sunulması gereken konular söz konusu olabilir. Böyle bir durumda
denetçi bu bilgiyi denetim raporuna ilave edeceği bir paragrafta açıklamalıdır.
Denetim raporuna eklenecek olan bu açıklama paragrafı ikiye ayrılmaktadır.
1) Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı
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2) Diğer Hususlar Paragrafı
Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı: Finansal tablo kullanıcılarının finansal tabloları
anlamaları açısından temel teşkil edecek derecede öneme sahip olan, finansal tablolarda
uygun bir şekilde sunulan veya açıklanan bir konuya ilişkin açıklama yapılan paragraftır.
Dikkat çekilen hususlar paragrafında yer alan konu, finansal tablolarda uygun bir şekilde
açıklanmış ve sunulmuş olmasına rağmen, önemli ve finansal tabloların anlaşılması açısından
kullanıcılar için temel olan bir konudur.
Dikkat çekilen hususlar paragrafı, denetim raporunda görüş paragrafının hemen
sonrasında ve “Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı” başlığı ile yer alır. Dikkat çekilen hususlar
paragrafında açıklanan konuya ilişkin finansal tablo dipnotu numarası da belirtilir. Denetçi,
dikkate çekilen hususlar paragrafında açıklanan konu nedeniyle denetçi görüşünün
değişmediğini de belirtmelidir.
Dikkat çekilen hususlar paragrafında açıklanan bilgilere örnekler aşağıda verilmiştir:
 Gelecekte sonuçlanacak istisnai bir hukuk davası veya yasal düzenleme ile ilgili
belirsizlikler
 Finansal tabloları bir bütün olarak etkileyen ve erken uygulaması izin verilmiş
olan yeni bir muhasebe standardının yürürlük tarihinden önce erken uygulanması.
 Önemli bir afetin (deprem, sel vs.) meydana gelmesi ve sonuçlarının hâlen
işletmenin faaliyetleri üzerinde etkisi olması.
Diğer Hususlar Paragrafı: Finansal tablo kullanıcılarının denetimi, denetçinin
sorumluluklarını veya denetçi raporunu anlamaları açısından önemli olan, finansal tablolarda
sunulanlar veya açıklananlar dışında bir konuya ilişkin açıklama yapılan paragraftır. Bu
paragrafta açıklanan konunun, finansal tablolarda sunulan veya açıklanan konuların dışında
bir konu olması nedeniyle “diğer hususlar” ifadesi kullanılmaktadır. Diğer hususlar
paragrafında açıklanan konular denetimin anlaşılması, denetçinin sorumlulukları veya
denetim raporu ile ilgili olmalıdır.
Diğer hususlar paragrafında açıklanan bilgilere örnekler aşağıda verilmiştir:


İşletmenin daha önce başka bir denetim firması tarafından denetlenmesi

 Denetçinin denetimden çekilmesi gerekirken, denetimden çekilme imkânının
bulunmadığı durumlarda denetçi, denetimden çekilmesinin neden mümkün olmadığını
açıklar.
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Uygulamalar
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
ABC A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor ABC A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı
ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihli konsolide
bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar tablosu,
konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide
nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı
notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetiminin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları’na
(“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata
veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını
sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu konsolide finansal
tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası
Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir
parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar,
etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların
önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında
denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu
prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli
yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine
dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim
prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve
gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir ancak bu değerlendirme, işletmenin
iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün
olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme
yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe
tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. Bağımsız denetim
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli
ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
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Görüş
Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, ABC A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine
ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS’ye uygun olarak tüm önemli yönleriyle
gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Raporlar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 398. maddesi’nin dördüncü fıkrası
uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu
2 Şubat 2015 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
TTK’nin 402. maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in 1 Ocak-31 Aralık 2014
hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal
raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
TTK’nin 402. maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza
denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.
XYZ Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Burak AKBAŞ, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 2 Şubat 2015
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bağımsız denetimin amacı, işletme yönetimi tarafından hazırlanmış olan finansal
tabloların finansal raporlama standartlarına uygun olup olmadığı konusunda bir görüşe
varmak ve bu görüşü denetim raporunda yazılı olarak beyan etmektir. Bağımsız denetçi
finansal tabloların tüm önemli yönleriyle finansal raporlama standartlarına uygun olarak
hazırlandığı görüşüne varırsa, olumlu görüş içeren denetim raporu hazırlar. Olumlu görüş
içeren standart denetim raporunun unsurları aşağıdadır:
1) Başlık
2) Muhatap
3) Giriş Paragrafı
4) İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu
5) Bağımsız Denetçinin sorumluluğu
6) Denetim Görüşü
7) Diğer Raporlama Sorumlulukları
8) Denetçinin İmzası
9) Rapor Tarihi
10) Denetçinin Adresi
Olumlu denetim görüşünden sapmalarına neden olabilecek koşulların varlığı hâlinde
bağımsız denetçi öncelikle işletme yönetimi ile görüşüp yanlışlıkların veya diğer
olumsuzlukların düzeltilmesini talep eder. İşletme yönetimi, denetçinin bu talebini yerine
getirmezse denetçi duruma göre şartlı, görüş bildirmekten kaçınma veya olumsuz görüş içeren
denetim raporu hazırlamalıdır.
Denetçinin olumlu görüş dışında görüş vermesine neden olan unsurlar aşağıdadır:
1) Muhasebe standartlarına aykırı raporlama yapılması
2) Denetim kapsamının kısıtlanması
3) Denetçinin bağımsızlığının bozulması
4) İşletmenin sürekliliği ile ilgili önemli şüphe olması
Denetçi olumlu görüş dışında şartlı (sınırlı olumlu), görüş bildirmekten kaçınma veya
olumsuz görüş içeren denetim raporu hazırlayabilir.
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Bağımsız denetçi finansal tablolarda Finansal Raporlama Standartları’na aykırılık
tespit etmişse ve bu aykırılık önemli fakat finansal tabloların bütününe yaygın değil ise bu
durumda denetçi şartlı (sınırlı olumlu) denetim görüşüşü verir. Diğer bir ifade ile
aksaklıkların önemli olması, ancak bu aksaklıkların bir bütün olarak finansal tabloların
dürüstlüğünü ve güvenilirliğini bozmaması hâlinde denetçi şartlı (sınırlı olumlu) denetim
görüşü verir.
Denetçinin çalışma alanı kısıtlanmış ve denetçi finansal tablo kalemlerine ilişkin kanıt
toplayamamış ise ve denetçinin kanıt toplayamadığı finansal tablo kalemlerinde ortaya
çıkabilecek olası yanlışlıklar önemli ancak finansal tabloları bir bütün olarak güvenilirliğini
bozmayacak ölçüde ise denetçi şartlı denetim görüşü verir.
Bağımsız denetçi finansal tablolarda Finansal Raporlama Standartları’na aykırılık
tespit etmişse ve bu aykırılık çok önemi olup finansal tabloların bir bütün olarak
doğruluğunun ve güvenilirliğinin bozulmasına neden olmakta ise denetçi olumsuz denetim
görüşü verir.
Denetçinin çalışma alanı kısıtlanmış ve denetçinin kanıt toplayamadığı finansal tablo
kalemlerinde ortaya çıkabilecek olası yanlışlıklar çok önemli ve finansal tabloların bir bütün
olarak güvenilirliğini bozacak ölçüde ise denetçi görüş bildirmekten kaçınma tipinde denetim
görüşü verir. Görüş bildirmekten kaçınma türünde denetim görüşü verilmesine neden olan bir
diğer etmen ise denetçinin bağımsızlığının ortadan kalkmış olmasıdır. Ayrıca işletmenin
sürekliliğinde birden fazla önemli belirsizlik varsa ve işletmenin sürekliliği ciddi olarak
tehlikeye girmiş ise denetçi görüş bildirmekten kaçınma türünde denetim görüşü içeren
denetim raporu hazırlayabilir.
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Bölüm Soruları
1) Standart denetim raporunda yer alan denetim görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şartlı
b) Olumlu
c) Olumsuz
d) Görüş bildirmekten kaçınma
e) Geçer
2) Aşağıdakilerden hangisi standart denetim raporu unsurlarından değildir?
a) Giriş paragrafı
b) İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu
c) Denetim görüşü
d) Çalışma kâğıtlarının sayısı
e) Denetçinin imzası
3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Denetim raporunun başlığı “bağımsız” kelimesini içermelidir.
b) Bağımsız denetim raporuna hazırlanan çalışma kâğıtlarının toplam kaç sayfa
olduğu yazılır
c) Muhatap, bağımsız denetim raporunun kime hitaben düzenlendiğini gösteren
ifadedir.
d) Denetim raporu tarihi, denetim çalışmalarının tamamlandığı günün tarihidir.
e) Bağımsız denetim raporunun altına bağımsız denetçinin adı ve unvanı yazılır ve
rapor denetçi tarafından imzalanır.
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4) Aşağıdakilerden hangisi olumlu görüş dışında görüş verilmesine neden olan
unsurlardandır ?
a) İşletme kârının geçen seneye göre %5 düşük olması
b) İşletmenin fabrikalarından bir tanesini satmış olması
c) İşletmenin finansal tablolarını muhasebe standartlarına aykırı olarak hazırlaması
d) İşletmenin 10.000 TL banka borcu olması
e) İşletmenin halka açık olmaması
5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Denetim kapsamının kısıtlanması, bağımsız denetçinin denetim görüşüne ulaşmak
için yeterli ve uygun sayıda kanıt toplayamamasıdır.
b) Kapsam kısıtlaması sadece işletme yönetimi yüzünden meydana gelmez.
c) Bağımsızlığın bozulması denetim görüşünü etkilemez.
d) Bağımsız denetim çalışması devam ederken bağımsızlığın bozulması durumunda
denetçi görüş bildirmekten kaçınma içeren denetim raporu hazırlamalıdır.
e) Bağımsız denetçi yaptığı incelmeler sonucunda finansal tabloların önemli
yönleriyle finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmadığı sonucuna varırsa,
duruma göre şartlı veya olumsuz denetim görüşü verir.
6) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sürekliliği için önemli belirsizlikler oluşturan
etmenlerden değildir?
a) Önemli müşteri kayıpları
b) İşletmenin muhasebe elemanının işten ayrılması
c) Negatif çalışma sermayesi
d) İşletmenin vadesi gelen borçlarını ödemekte güçlük yaşaması
e) Gelir tablosunda yıllardır zarar raporlanması
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7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Finansal Raporlama Standartları’na göre, finansal tablolar işletmenin sürekliliği
varsayımı altında hazırlanır.
b) İşletmenin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler denetim görüşünü etkilemez.
c) Finansal Raporlama Standartları’na göre işletmenin sürekliliğine ilişkin
belirsizlikler söz konusu olduğu durumlarda bunlar finansal tablo dipnotlarında
açıklanmalıdır.
d) İşletmenin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler finansal tablo dipnotlarında
açıklanmış ise denetçi olumlu görüş verebilir.
e) Bağımsız denetçi işletme sürekliliğine ilişkin belirsizlikler tespit ederse öncelikle
bunların finansal tablo dipnotlarında açıklanıp açıklanmadığını incelemelidir.
8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bağımsız denetçi finansal tablolarda finansal raporlama standartlarına aykırılık
tespit etmişse ve bu aykırılık önemli fakat finansal tabloların bütününe yaygın değil ise bu
durumda denetçi şartlı (sınırlı olumlu) denetim görüşüşü verir.
b) Denetçinin çalışma alanı kısıtlanmış ve denetçi finansal tablo kalemlerine ilişkin
kanıt toplayamamış ise ve denetçinin kanıt toplayamadığı finansal tablo kalemlerinde ortaya
çıkabilecek olası yanlışlıklar önemli ancak finansal tabloları bir bütün olarak güvenilirliğini
bozmayacak ölçüde ise denetçi görüş bildirmekten kaçınma tipinde denetim görüşü verir.
c) Denetçinin çalışma alanı kısıtlanmış ve denetçi finansal tablo kalemlerine ilişkin
kanıt toplayamamış ise ve denetçinin kanıt toplayamadığı finansal tablo kalemlerinde ortaya
çıkabilecek olası yanlışlıklar önemli ancak finansal tabloları bir bütün olarak güvenilirliğini
bozmayacak ölçüde ise denetçi şartlı denetim görüşü verir.
d) Şartlı denetim görüşü verildiği durumlarda, denetim raporunda görüş paragrafının
üzerine bir paragraf eklenerek şartlı görüş verilmesinin nedenleri açıklanmalıdır.
e) Şartlı denetim görüşü verildiği zaman denetim raporunun görüş paragrafında
“hariç” veya “dışında” kelimesi kullanılır.
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9) “Finansal tablolar… Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde doğru ve
gerçeğe uygun bir görünüm sağlamamaktadır.” İfadesi hangi tür görüş içeren denetim
raporunda yer alır?
a) Olumlu
b) Şartlı
c) Olumsuz
d) Kalır
e) Görüş bildirmekten kaçınma
10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Denetçinin çalışma alanının kısıtlanması, denetçinin bir bütün olarak finansal
tablolar hakkında görüşe ulaşmasını engelliyorsa denetçi görüş bildirmekten kaçınma türünde
denetim görüşü verir.
b) Görüş bildirmekten kaçınma türünde görüş veren denetçi bağımsız denetim ücreti
almaz.
c) Denetçinin çalışma alanının kısıtlanması denetçinin kanıt toplayamaması
anlamına gelir.
d) Görüş bildirmekten kaçınma türünde denetim görüşü verilmesine neden olan
etmenlerden biri denetçinin bağımsızlığının ortadan kalkmış olmasıdır
e) İşletmenin sürekliliğinde birden fazla önemli belirsizlik varsa ve işletmenin
sürekliliği ciddi olarak tehlikeye girmiş ise denetçi görüş bildirmekten kaçınma türünde
denetim görüşü içeren denetim raporu hazırlayabilir.

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) b, 4) c, 5) c, 6) b, 7) b, 8) b, 9) c, 10) b
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13. SATIŞLAR DÖNGÜSÜNÜN BAĞIMSIZ DENETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Satışlar Döngüsü
13.2. Satışlar Döngüsünde İç Kontrol Sistemi
13.3. Satışlar Döngüsüne İlişkin Analitik Prosedürler
13.4. Satışlar Döngüsüne İlişkin Denetim Programı
13.4.1. Satışlar Hesabına İlişkin Denetim İşlemleri
13.4.2. Nakit Tahsilatına İlişkin Denetim İşlemleri
13.4.3. Alacaklar Hesabına İlişkin Denetim İşlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Satışlar döngüsü aşağıdaki faaliyetlerden hangisini içerir?
a) Satın alınan stokların depoya yerleştirilmesi
b) Satın alma faturasının satın alma sipariş formu ile karşılaştırılması
c) Makinelerin bakımının yaptırılması
d) Satış faturası düzenlenmesi
e) Borçların ödenmesi
2) Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsünde etki bir iç kontrol sistemin
sağlanması için dikkat edilmesi gereken bir husustur?
a) Sevkiyat yapan kişinin fatura hazırlaması engellenmiş olmalıdır.
b) Teslim alma yapan kişinin muhasebe kaydı tutması engellenmiş olmalıdır.
c) Muhasebeci satın alma faturası, satın alma sipariş formu ve teslimat raporunu
karşılaştırarak muhasebe kaydını yapmalıdır.
d) Bankadaki vadeli mevduat hesabına tahakkuk eden faiz tutarı her ay yeniden
hesaplanmalıdır.
e) Satın alınan mallar teslim alınırken kontrol edilmelidir.
3) Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsünde kullanılabilecek analitik prosedürler
arasında yer almaktadır?
a) Borç devir hızının hesaplanarak işletmenin önceki yıllara ait borç devir hızı ile
karşılaştırılması
b) Brüt kâr marjının hesaplanarak işletmenin önceki yıllara ait brüt kâr marjı ile
karşılaştırılması
c) İşletme çalışanı tarafından hesaplanan amortisman giderinin denetçi tarafından
yeniden hesaplanması
d) Borç oranının hesaplanarak işletmenin önceki yıllara ait borç oranı ile
karşılaştırılması
e) Fiilî satın alma miktarı ile bütçelenmiş satın alma miktarının karşılatırılması.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Satışlar döngüsü

Satışlar döngüsünde yer alan Okuyarak
işlemleri anlayabilmek.

Satışlar
döngüsünde
kontrol sistemi

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

iç Satışlar döngüsüne ilişkin iç Okuyarak
kontrol
sistemini
kavrayabilmek

Satışlar döngüsüne ilişkin Satışlar
döngüsünün Okuyarak
analitik prosedürler
denetiminde kullanılabilecek
analitik
prosedürleri
öğrenmek
Satışlar döngüsüne ilişkin Satışlar döngüsüne ilişkin Okuyarak
denetim programı
denetim programında yer
alması gereken unsurları
anlayabilmek.
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Anahtar Kavramlar
 Satışlar (Hasılat) Döngüsü: Satış siparişinin alınması, müşterinin kredibilitesinin
incelenmesi, mal veya hizmetin teslimi, fatura düzenlenmesi, ticari alacaklar hesabının
oluşturulması, tahsilat ve ilgili muhasebe kaydının yapılması faaliyetlerinden meydana
gelmektedir.
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Giriş
Muhasebenin çift taraflı kayıt tekniği sonucunda işletmede meydana gelen bir işlem
muhasebede birden fazla hesabı etkilemektedir. Bu nedenle bağımsız denetim çalışmaları
işletme faaliyetlerini döngülere bölerek geçekleştirilmektedir.
İşletme faaliyetlerinin döngülere bölünmesinde, birbiri ile ilişkili işlem ve hesaplar bir
döngü içerisinde yer almaktadır. İşletme faaliyetleri genellikle aşağıdaki döngülere
ayrılmaktadır:
1) Satışlar ve nakit tahsilatı döngüsü
2) Satın alma ve nakit ödemeleri döngüsü
3) Üretim ve stoklar döngüsü
4) İnsan Kaynakları Döngüsü
5) Finansman Döngüsü
Satışlar (hasılat) ve nakit tahsilatı döngüsü, satış siparişinin alınması, müşterinin
kredibilitesinin incelenmesi, mal veya hizmetin teslimi, fatura düzenlenmesi, ticari alacaklar
hesabının oluşturulması, tahsilat ve ilgili muhasebe kaydının yapılması faaliyetlerinden
meydana gelmektedir.
Satın alma ve nakit ödemeleri döngüsü, işletmelerin operasyonlarını gerçekleştirirken
kullanacakları malzeme ve hizmetlerin tedarik edilmesi ile ilgili faaliyetler bütünüdür.
Harcama döngüsü, satın alma siparişinin verilmesi, mal veya hizmetin teslim alınması,
muhasebe kayıtlarının yapılması ve ödeme faaliyetlerini içerir.
Üretim döngüsü, girdilerin nihai mal veya hizmete dönüştürülmesi ve stok kontrolü ile
ilgili faaliyetleri içerir.
İnsan kaynakları döngüsü, çalışanların özlük hakları ve maaşlarının hesaplanması ve
ödenmesi ile ilgili faaliyetleri içerir.
Finansman döngüsü, sermaye fonlarının temin edilmesi ve kullanılması ile ilgili
faaliyetleri kapsamaktadır. İşletme sahiplerinden veya finansal kuruluşlardan temin edilen bu
fonlar genellikle faaliyetlerin sürdürülmesi ve hasılatın oluşturulması amacı ile kullanılan
yatırım harcamalarında kullanılır.
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13.1. Satışlar Döngüsü
Satışlar (hasılat) döngüsünün denetiminde temel amaç, bir satış işlemi sonucunda
etkilenen hesapların finansal tablolarda Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları’na
uygun olarak raporlanıp raporlanmadığının incelenmesidir.
Satışlar döngüsünün denetimi üç ana faaliyeti içermektedir:
1) Satışlar
2) Müşteriden nakit tahsilatı
3) Satışlardan iadeler
Satışlar döngüsü kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve bu işlemler yapılırken
düzenlenen dokümanlar aşağıda açıklanmıştır.
Müşteri siparişinin alınması: Satışlar döngüsündeki ilk işlem müşteriden gelen
siparişin (satış siparişinin) alınmasıdır. Bazı işletmelerde satış siparişi alan departman ayrı bir
departman olarak belirlenmiştir.
Müşteri siparişi, satış personeli tarafından telefonla, faksla vb. alınabilir. Müşteri
siparişinin alınması sırasında müşteri sipariş formu düzenlenir. Müşteri siparişi formu,
müşteriden alınan siparişlerin ürün kodu, miktarı vb. bilgilerin yazıldığı dokümandır.
Müşteri sipariş formu işletmede manuel olarak düzenlenebilmektedir. Müşteri sipariş
formu satış personeli tarafından hazırlanıyorsa kredi bölümü tarafından (bu müşteriye kredili
satış yapılabilir demek için) onaylanmalıdır. Onaylı müşteri siparişi formu bu müşteriye
kredili mal satışı yapılabileceğini gösterir ve malların sevk edilebilmesi için onay verilmiş
olur.
Müşteri sipariş formu bilgisayarda da düzenlenebilmektedir. Bilgisayara her
müşterinin kredi limitleri tanımlanmış olmalıdır. Müşteriden siparişi alan satış personeli
sipariş bilgilerini bilgisayara girdiğinde bilgisayar otomatik olarak müşterinin kredi limitini
kontrol eder. Müşterinin mevcut kredisi + alınacak olan mala ait kredi tutarı, müşteri için
belirlenmiş olan kredi limitini aşıyorsa bilgisayar bu siparişe onay vermez.
Kredi onayının verilmesi: Müşteri malı kredili olarak satın alacak ise, sipariş
alındıktan sonra kredi (finans) departmanı bu müşterinin kredibilitesini araştırmalı ve bu
müşteriye kaç TL’ye kadar kredili satış yapılacağının limitini belirlemelidir. Müşterilere kredi
limiti üzerinde kredili satış yapılması engellenmelidir. Bilgisayar sistemi kullanılıyorsa
müşterilere kullandırılacak olan kredi bilgisayara tanımlanmalı ve müşterilere bu limitin
üzerinde kredili satış yapılması engellenmelidir. Belirli aralıklarla müşterilerin kredi limitleri
kontrol edilmeli ve müşterilerin ödeme kabiliyetleri doğrultusunda limitler güncellenmelidir.
Kredi bölümü müşteriler tarafından ödeme yapılıp yapılmadığını, takip etmekle de
sorumludur. Ödeme yapmayan müşterilerden para ödemesi yapmasını talep ederler. Kredi
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bölümü aynı zamanda alacak yaşlandırması çizelgesi hazırlayıp, hangi alacakların şüpheli
alacak hangilerinin değersiz alacak olduğunu da belirler ama bu kararı verecek olan nihai
sorumluluk kredi limiti belirleyen veya alacaklara ilişkin muhasebe kaydı tutmayan bir kişide
olmalıdır. Aksi takdirde, keyfi olarak değersiz alçak yazıp alacakların kayıttan silinmesi riski
ortaya çıkar. Birçok işletmede şüpheli alacak veya değersiz alacakları nihai olarak belirleme
yetkisi mali işler departmanındadır çünkü mali işler departmanı nakit yönetimi ile sorumludur
kredi limiti belirtmez ve alacak hesabı ile ilgili kayıt tutmaz.
Sevkiyat/Teslimat: Sevkiyat ayrı bir bölüm tarafından yapılmalıdır. Tahsilatı
yapılmamış veya kredisi onaylanmamış müşterilere sevkiyat yapılmamalıdır. O yüzden
sadece onay alınmış satış işlemleri için sevkiyat işlemi gerçekleştirilmelidir. Sevkiyat bölümü
gelen müşteri siparişlerindeki ürünlerin doğru miktarda sevkiyatının yapılmasını sağlamalıdır.
Müşterilere zamanında fatura düzenlenmesi için sevkiyat bölümü tarafından sevkiyatı
tamamlanmış müşteri siparişleri için belge düzenlenmeli ve faturalama yapan kişiye
(muhasebeye) gönderilmelidir.
İşletmede satılan malların müşteriye sevkiyatının yapılması sırasında sevkiyat formu
düzenlenir. Birçok işletme mal sevkiyatı yapıldığı anda satış kaydı yapar. Sevkiyat yapıldığı
an sevkiyat raporu/irsaliye düzenlenmelidir. Sevkiyat raporu sevkiyatı yapılan malın kodunu,
miktarını vb bilgileri içerir. İrsaliyenin orjinali müşteriye gönderilir, iki nüsha işletmede kalır.
Bir tanesi sevkiyat bölümünde sıra numarası takip edecek şekilde dosyalanır, diğeri ise
faturalama yapılması için muhasebe bölümüne gönderilir.
Sevkiyat raporu hem satış kaydının yapılmasını hem de sürekli envanter yöntemi
kullanan işletmeler için stok ve satılan malın maliyeti kaydının yapılmasında kullanılan
dokümandır.
İşletmede sevkiyat formu bilgisayar yardımı ile de hazırlanabilir. İşletmede el
terminalleri kullanılarak sevkiyatı yapılan malların barkodları okutulur, bu malların kodu,
miktarı vb bilgiler bilgisayara aktarılır. Bilgisayardan otomatik olarak irsaliye düzenlenir ve
bir nüsha müşteriye gönderilir. Bilgisayar sistemi irsaliye (sevkiyat) bilgilerini muhasebe
departmanına gönderir.
Faturalama ve Muhasebe Kaydının Yapılması: Sevkiyat raporu/irsaliye
muhasebeye geldikten sonra muhasebe bölümü kendisine gönderilen müşteri sipariş formu ve
sevkiyat raporu/irsaliyeyi karşılaştırarak fatura düzenler ve muhasebe kaydı yapar. Fatura
düzenlenirken sevkiyatı yapılan mal miktarı ile önceden onaylanmış fiyat listesindeki fiyatın
çarpılması gerekir. Fatura düzenlenirken ayrıca, navlun masrafı, sigorta ve ödeme koşullarına
da dikkat edilmesi gerekir.
Bilgisayar sisteminde fatura elektronik olarak düzenlenince bilgisayar otomatik olarak
satış kaydını da yapmaktadır.
Satış faturası, satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını, navlun bedelini, sigorta
bedelini, ödeme koşullarını vb bilgileri gösteren doküman veya elektronik kayıttır. Satış
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faturasını orjinali müşteriye gönderilir, bir-iki nüshası işletmede kalır. Bilgisayar sistemine
müşteri bilgisi/numarası, satış miktarı, varış noktası ve satış koşulları girilince fatura
bilgisayar tarafından otomatik olarak da düzenlenebilir.
Muhasebe departmanında satış işlemleri dosyası oluşturulmalıdır. Satış işlemleri
dosyası genellikle bilgisayarda hazırlanan bir dosyadır. Belirli bir dönem boyunca meydana
gelen bütün satış işlemlerini listeler. Bu listede satış işlemine ilişkin; müşterinin ismi, satış
tarihi, tutar, kullanılan muhasebe hesapları, satış personeli ve satış komisyonu oranı vb.
bilgiler yer alır. Bu dosyada satış iade ve indirimlerine ilişkin bilgiler de yer alabilir.
Belirli bir dönemde muhasebede yapılan satışlar kaydına ilişkin müşteri ismi, tarih,
tutar ve muhasebe kaydı sırasında kullanılan hesap isimleri vb. bilgileri içeren dokümana
satışlar mizanı denir.
Belirli bir müşteriye yapılan satışlar, o müşteriden olan alacaklar, o müşteriden yapılan
nakit tahsilatları, o müşterinin yaptığı satış iade ve indirimlerini listeleyen belgeye alacaklar
ana dosyası denir. İlgili müşteriye, kredili satış, tahsilat, satış iade ve indirimleri olduğunda
bu dosya bilgisayar tarafından otomatik olarak güncellenir. Bu dokümanın çıktısını alırsak,
belirli bir müşteriye ait alacaklar hesabının dönem başı bakiyesini, bu müşteriye olan her bir
satış işlemini, satış iade ve indirimleri, müşteriden yapılan nakit tahsilatları ve bu müşteriden
olan dönem sonu alacak bakiyesini görürüz.
Belirli bir tarihte bütün müşterilerden olan alacakların bakiyesini gösteren doküman
ise alacaklar mizanı olarak isimlendirilir.
Her müşteri için ayrı ayrı olmak üzere, müşterinin dönem başı alacak bakiyesi, her bir
satış işleminin tarihi ve tutarı, yapılan bütün nakit tahsilatlarını, satış iade ve indirimleri için
düzenlenen satış iade faturası bilgilerini ve dönem sonu alacak bakiyesi bilgilerini içeren
ayrıntılı belgeye müşteri hesap özeti denir. Müşteri hesap özetleri genellikle aylık olarak
hazırlanıp müşteriye gönderilmelidir.
Nakit Tahsilatı Yapılması: Nakit; banknot, çek ve Elektronik Fon Transferlerini
(EFT) kapsamaktadır. Nakit tahsilatı yapan kişinin muhasebe kaydı yapma yetkisi
olmamalıdır.
Hırsızlıkların önlenmesi için elden tahsil edilen nakdin nakit tahsilatı listesine
kaydedilmesi ve her akşam bankaya yatırılması gerekmektedir. Nakit tahsilatı listesi, kasa ile
ilgili muhasebe kaydının yapılmasında (Kasa borçlandırılır, alacak hesabı alacaklandırılır)
kullanılacaktır.
Nakit tahsilatı yapıldığında, nakit tahsilatı yapmakla sorumlu olmayan bir kişi bunu
nakit tahsilatı listesine kaydeder. Denetçi bu dokümanı muhasebe kayıtları ile
karşılaştırarak, yapılan tahsilatların eksiksiz olarak muhasebe kaydının yapılıp yapılmadığını
ve tahsilatların aritmetik olarak doğru tutarda kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edebilir.
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Müşteriler ödemlerini banka hesabına EFT yaparak da ödeyebilirler. Kredi kartıyla
satış yapıldığında kredi kartı şirketi belirli bir komisyon kestikten sonra işletmenin banka
hesabına EFT yaparak ödeme yapar. Bu tür ödemelerde banka işletmeye tahsilat yapıldığına
dair bilgi gönderdiğinde tahsilata ilişkin muhasebe kaydı yapılır.
Nakit Tahsilatının kaydedilmesi: Nakit tahsilatı yapan kişinin, para tahsil etme
yetkisi olmamalıdır.
Belirli bir dönem içerisinde yapılan tüm tahsilat işlemlerini listeleyen ve bilgisayar
tarafından oluşturulan dokümana nakit tahsilatı dosyası veya nakit tahsilatı mizanı
denilmektedir.
Satış İadesi Yapılması: İşletme tarafından satılan malı alan müşteriler çeşitli
nedenlerle malı iade etmek isteyebiliriler. Satılan bir mal müşteri tarafından iade edildiğinde
işletme satış iadesi faturası düzenlemelidir.
Satış İndirimi Yapılması: Müşteriler bazen satın aldıkları malları iade etmek istemez
ama çeşitli nedenlerle indirim yapılmasını talep edebilirler. İşletmede indirim yapmak ile
yetkili olan kişiler belirlenmiş olmalıdır ve yapılan indirim mutlaka yetkili bir kişi tarafından
onaylanmış olmalıdır.
Şüpheli veya Değersiz Alacakların Belirlenmesi: Finansal raporlama (muhasebe)
standartlarına göre işletme yönetimi alacaklarını tahsil edemeyeceği kanaatine ulaştığı zaman
alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırır. İşletmede Şüpheli alacak karşılığı ayrılırken veya
değersiz alacaklar kayıttan silinirken; Şüpheli veya Değersiz Alacak Onay Form
düzenlenmelidir. Bu form, işletme içinde kullanılan bir doküman olup, alacakların şüpheli
alacak veya değersiz alacak olarak kaydedilmesi için onay veren kişi tarafından hazırlanarak
imzalanır.

13.2. Satışlar Döngüsünde İç Kontrol Sistemi
Etkin bir iç kontrol sisteminin en önemli unsurlarından bir tanesi görevlerin ayrılığı
ilkesine uygun bir şekilde yetki ve sorumlulukların belirlenmesidir.

Satışlar Döngüsüne İlişkin Görevlerin Ayrılığı İlkeleri (Departman Bazında)
Satışlar ve Alacaklar

Sipariş
Finans/
Sevkiyat
Muhasebe
IT
Alma
Mali İşler Departmanı Departmanı
Departmanı Departmanı

Müşteri siparişinin alınması
Müşteriye

verilecek

olan

X
X

339

kredinin onaylanması
Malların
müşteriye
sevkiyatının
yapılması,
sevkiyata ilişkin belgelerin
hazırlanması

X

Satış faturasının hazırlanması

X

X

Alacak hesabı
tutulması

X

X

sonrasında
hesabının

X

X

Alacak
yaşlandırması
cetvelinin hazırlanması

X

X

kayıtlarının

Tahsilatın yapılması / müşteri
tarafından yapılan havalenin
tahsil edilmesi
Yapılan tahsilat
alacaklar
güncellenmesi

X

Tablo: Satışlar Döngüsüne İlişkin Görevlerin Ayrılığı İlkeleri (Departman Bazında)
Satışlar döngüsü açısından görevlerin dağılımı ilkesine uygun olarak yetki ve
sorumlulukların dağılımı yapılırken aşağıdakilere dikkat edilmesi gerekmektedir.
-Nakit tahsilatı yapan kişinin, satışlar, alacaklar ve nakit ile ilgili muhasebe kaydı
tutması engellenmelidir.
-Satış siparişi alan ve satış yapan personelin, müşteriye kredi onayı vermesi (limiti
belirleme) engellenmelidir. Aksi takdirde satış elemanı satışları ve dolayısıyla kendi alacağı
komisyon tutarını artırmak için kredibilitesi düşük müşterilere bile satış yapılmasını onaylar.
Bu da işletmenin zararına olur.
-Bağımsız iç mutabakat (kontrol) yapacak olan kişi, bu işlemi kaydetme veya bu
işleme ilişkin belge düzenleme yetkisi olmamalıdır.
-Sevkiyat /yollama yapan kişinin fatura hazırlaması engellenmiş olmalıdır.
Sevkiyat/yollama yapan kişinin fatura hazırlama yetkisinin de olması, satış işlemi
onaylanmamış malların sevk edilmesi ve fatura düzenlenmesi sonucunu doğurabilir. Bu da
kayıt dışı satışlar olması ve malların çalınması riskini meydana getirir.
-Müşteriye tanınacak kredi miktarını belirleyen/onaylayan kişinin faturalama yapması
engellenmiş olmalıdır. Bir kişi hem müşterilere verilecek olan kredi miktarını onaylama hem
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de faturalama yetkisine sahipse, kredi verilmemesi gereken müşterilere mal satışı yapılma
ihtimali olur ve değersiz alacaklar artar.
Satışlar döngüsü ile ilgili olarak hazırlanması gereken bütün belgeler düzenlenmelidir.
Belgeler önceden basılı sıra numaralı olmalıdır. Belgelerin önceden basılı sıra numaralı
olması; a) sevkiyat işleminin faturasının veya muhasebe kaydının yapılmasının
unutulmamasını sağlar, b) tek bir sevkiyat/satış için mükerrer fatura düzenlenmesini veya
satış kaydı yapılmasını engeller. C) Bilanço tarihinden sonra yapılmış bir satış işleminin
tarihinin daha önce yapılmış gibi yazılmasını engeller. Çünkü dönem sonundaki son belge
1000 ile bitiyorsa, 1003. Belgeye geçmiş tarih atıp bunun muhasebe kaydını da geçmiş tarihli
yaparsak, belge numarası hemen ele verir.
Satışlar döngüsüne ilişkin iç kontrol sisteminin etkinliği artırmak için belirli aralıklarla
(genellikle aylık) müşteri hesap özeti hazırlanması gerekir. Aylık müşteri hesap özeti
çıkartılarak müşterilere gönderilmelidir. Müşteri hesap özetleri, nakit tahsilatı yapmayan, satış
ve alacak kaydı yapmayan bir kişi tarafından hazırlanmalı ve kontrol edilmelidir. Müşteri
hesap özetlerinde ortaya çıkan mutabakatsızlıklar, müşteri hesap özetini hazırlamayan, nakit
tahsilatı yapmayan, satış ve alacak kaydı yapmayan bir kişi tarafından araştırılmalıdır.
Etkin iç kontrol sisteminde, işletmede hazırlanması gereken belgelerin eksiksiz olarak
hazırlandığı, Belgelerin sıra numarası izleyip izlemediği, belgelerin aritmetik doğruluğu,
olağan olmayan işlemlerin yakından incelenmesi bağımsız bir kişi tarafından kontrol
edilmelidir.

13.3. Satışlar Döngüsüne İlişkin Analitik Prosedürler
Denetçi satışlar döngüsündeki hesapların denetiminde aşağıdaki analitik incelme
prosedürlerini uygulayabilir.
 Cari yıl brüt kâr marjının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör
ortalaması ile karşılaştırılması.
 Her bir aya ait satış tutarının bir önceki yıl aynı aya ait satış rakamı ile
karşılaştırılması
 Satış İade ve İndirimleri / Brüt Satışlar oranının işletmenin önceki yıllara ait
oranları ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması.


Belirli bir müşteriden olan alacak bakiyesinin önceki yıllar ile karşılaştırılması

 Şüpheli Alacak Gideri (Karşılık Gideri) / Brüt Satışlar oranının işletmenin önceki
yıllara ait oranları ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması.
 Şüpheli Alacak Karşılığı / Alacaklar oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları
ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması.
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 Değersiz alacaklar / Alacaklar oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve
sektör ortalaması ile karşılaştırılması.
 Alacak devir hızı oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör
ortalaması ile karşılaştırılması.
 Alacak tahsil süresi oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör
ortalaması ile karşılaştırılması.
 Alacakların yaşlandırılması cetvelindeki her bir kategoride yer alan alacak
toplamının önceki yıllarla karşılaştırılması

13.4. Satışlar Döngüsüne İlişkin Denetim Programı
Satışlar döngüsünün denetiminde denetim programında yer alan denetim işlemlerine
ilişkin örnekler satışlar hesabına ilişkin denetim işlemleri ve nakit tahsilatına ilişkin denetim
işlemleri olmak üzere iki başlık altında aşağıda açıklanmıştır.

13.4.1. Satışlar Hesabına İlişkin Denetim İşlemleri
 Denetçi muhasebe kayıtlarında yer alan satış işlemlerinden örnek seçerek bu satış
işlemlerinin destekleyici belgelerini (müşteri sipariş formu, satış faturası, irsaliye) kontrol
etmelidir.
 Denetlenen işletme tarafından aylık müşteri hesap özetlerinin gönderilip
gönderilmediği kontrol edilmelidir.
 Belirli bir müşteriye kredili satış yapılabilmesi için gerekli olan kredi onayının
alınıp alınmadığı incelenmelidir.
 Satış işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları bilgisayarda satış faturasına göre
sıralattırılıp, mükerrer satış faturası numarası var mı diye kontrol edilmelidir.
 Fiktif (hayalî) satış işlemi kaydedilmesi hilesi ancak satış kaydı yapmakla sorumlu
personelin aynı zamanda sevkiyat yapma yetkisi olduğu zaman gerçekleştirilebilir. Denetçi
görevlerin ayrılığı ilkesine uyulup uyulmadığını sorgulamalıdır. Denetçi satış kaydı yapmakla
sorumlu personelin aynı zamanda sevkiyat yapma yetkisi olup olmadığını sorgulamalıdır.
 Denetçi fatura üzerindeki müşteri bilgilerini, krediler bölümü tarafından
onaylanmış müşteri listeleri ile karşılaştırmalıdır.
 Müşteriye ilişkin alacak hesabına yapılan alacak kayıtları incelenmelidir. Alacak
hesabına yapılan alacak kaydı, müşteriden yapılan tahsilat veya müşterinin malı iade etmesi
nedeni ile ise, bu satış işlemi meydana gelmiş bir satış işlemidir ve müşteri hayalî (fiktif)
değildir. Alacak hesabına yapılan alacak kaydının nedeni satış indirimi veya değersiz alacak
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olarak alacağın kayıttan silinmesi için yapılmışsa, uygun olmayan bir satış kaydı veya hayali
müşteriye satış yapılmış olabileceğinin bir göstergesi olabilir.
 Denetçi irsaliyelerden veya teslimatı yapılmış mallardan örnek seçerek buna
ilişkin satış kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol etmelidir. Bunu yaparken denetçi
irsaliyelerin sıra numarası takip ettiğini kontrol etmeli, eksik numara var mı diye bakmalı ve
irsaliyelerin tamamının dosya içerisinde yer aldığından emin olmalıdır.
 Satış yapmakla sorumlu olan personel listesi ile satış faturası üzerinde belirtilen
satış personelinin ismi karşılaştırılmalıdır.
 Müşteri kredi limitlerini belirleme / kontrol etme yetkisinin kimde olduğu
öğrenilerek müşteri sipariş formlarını bu kişi dışında bir kişinin onaylayıp onaylamadığı
incelenir.
 Sevkiyat formu ve faturayı hazırlama sorumluluklarının kimlerde olduğunun
öğrenilerek, sevkiyat formları ve faturaların üzerindeki imzaların kime ait olduğu
incelenmelidir.
 Sevkiyatı yapılmış mallardan örnek seçerek, buna ilişkin müşteri formlarında
eksik kredi onayı olup olmadığı araştırılır.
 Muhasebe kayıtlarından örnek satış işlemleri seçerek, bu satışın yapıldığı
müşteriler için eksik kredi onayı olup olmadığı araştırılır.
 Denetçi satış faturasındaki fiyat rakamını önceden onaylanmış olan satış fiyatı
listesi ile karşılaştırmalıdır.
 Özel indirim yapılmış olan bir müşteri için, denetçi indirimli fiyatın yetkili bir kişi
tarafından onaylanıp onaylanmadığını araştırmalıdır.
 Müşteri sipariş formu, sevkiyat raporu ve satış faturası aritmetik olarak kontrol
edilmelidir.
 Satış kaydı, müşteri sipariş formu, sevkiyat raporu ve satış faturasında yer alan
bilgiler karşılaştırılarak kontrol edilmelidir.
 Satış faturasında yer alan navlun, iskonto veya indirim tutarlarının aritmetik
kontrolü yapılmalıdır.


Satış faturaları ile satışlara ilişkin muhasebe kayıtları karşılaştırılmalıdır.

 Vadeli satış işlemlerinden örnek seçerek satış fiyatı içerisindeki vade farkı tutarı
denetçi tarafından yeniden hesaplanmalıdır.
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 Bilgisayar satış faturasını otomatik olarak hazırlıyor olsa dahi, satış faturasındaki
birim fiyat bilgisinin güncel onaylı fiyat listesinden elde edilip edilmediği kontrol edilmelidir.
 Satışlara
kaydedilmelidir.

ilişkin

muhasebe

kaydı,

sevkiyat

yapıldıktan

hemen

sonra

 Denetçi, bilanço tarihinden kısa bir süre sonra sevkiyatı yapılmış olan mallara
ilişkin sevkiyat raporlarından örnek seçerek, bu işleme ait satışlar kaydının bu dönem
yapılmadığını kontrol etmelidir.
 Denetçi bilanço tarihinden kısa bir süre önce sevkiyatı yapılmış olan mallara
ilişkin sevkiyat raporlarından örnek seçerek bu işleme ait satışlar kaydının bu dönem
yapıldığını kontrol etmelidir.
 Satış faturalarından örnek seçilerek doğru hesaba muhasebe kaydı yapılıp
yapılmadığı incelenir.
 Vadeli satış işlemleri seçerek, vade farklarının finansal raporlama (muhasebe)
standartlarına uygun olarak “kazanılmamış gelir hesabına” kaydedilip kaydedilmediği kontrol
edilmelidir.

13.4.2. Nakit Tahsilatına İlişkin Denetim İşlemleri
 Banka ile ilgili muhasebe kaydı yapmayan bir kişi tarafından aylık banka
mutabakatı yapılmalıdır. Denetçi, düzenli aralıklarla banka mutabakatı yapılıp yapılmadığı
kontrol edilmelidir.
 Denetçi nakit tahsilatına ilişkin muhasebe kayıtlarından örnek seçerek bu tahsilat
işleminin günlük tahsilat listesinde mevcut olup olmadığına, tahsilat makbuzu düzenlenip
düzenlenmediğine bakılmalıdır.
 İşletmede elden tahsilat yapıldığında günlük nakit tahsilatı listesi hazırlanmalıdır.
Tahsilat listesi, nakdin korunmasından ve muhasebe kaydı yapmaktan sorumlu olmayan bir
kişi tarafından hazırlanmalıdır. Denetçi, işletmede günlük tahsilat listesi hazırlanıp
hazırlanmadığını sormalıdır.
 Denetçi, günlük tahsilat listesinden veya tahsilat makbuzundan örnek seçerek
bunların muhasebe kaydının yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
 Etkin bir iç kontrol sisteminde, bütün tahsilatlar, müşterilerin parayı işletmenin
banka hesabına yatırması yoluyla yapılmalıdır. Denetçi, tüm tahsilatların banka hesabına
yatırılarak yapılıp yapılmadığını sormalıdır.
 İşletmede çalışan bir veznedar tarafından tahsilat yapılıyorsa, yapılan tahsilat
eksiksiz olarak her akşam bankaya yatırılmalıdır. Denetçi, tahsilatların günlük olarak bankaya
yatırılıp yatırılmadığını incelemelidir.
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 Nakit tahsilatı yapan kişinin alacaklar hesabı ile ilgili kayıt yapması
engellenmelidir. Denetçi görevlerin ayrılığı ilkesine uyulup uyulmadığını sorgulamalıdır.
 Düzenli aralıklarla müşteri hesap özeti hazırlanmalı ve müşterilerle mutabakat
yapılmalıdır. Mutabakat sonucunda ortaya çıkan farkların nedenleri araştırılmalıdır. Müşteri
hesap özeti, nakit saklama yetkisi bulunmayan, kasa, banka ve alacaklarla ilgili muhasebe
kaydı yapma yetkisi bulunmayan bir kimse tarafından hazırlanmalı ve müşteriye
gönderilmelidir. Denetçi müşteri hesap özetlerinin gönderilip gönderilmediğini incelemelidir.
 İşletmede tahsilat yapma yetkisinin kimde olduğu öğrenilerek, nakit tahsilat
makbuzlarının üzerindeki imzaların o kişiye ait olup olmadığı araştırılmalıdır.
 Nakit iskontoları muhasebe kaydı tutmayan bir kişi tarafından onaylanmalıdır.
Denetçi, nakit iskontosu yapılmış olan işlemlerden örnek seçerek iskonto için gerekli onayın
alınıp alınmadığını ve iskontonun işletme prosedürlerine uygun bir şekilde yapılıp
yapılmadığını kontrol etmelidir.
 Banka tarafından direkt denetçiye gönderilen hesap ekstresi ile yevmiye kayıtları
karşılaştırılmalıdır.
 Banka ile ilgili muhasebe kaydı yapmayan bir kişi tarafından aylık banka
mutabakatı yapılmalıdır. Denetçi, işletme tarafından aylık banka mutabakatı yapılıp
yapılmadığını araştırmalıdır.
 Elden yapılan tahsilatlarda, günlük tahsilat listesinden veya tahsilat makbuzundan
örnek seçerek bunların doğru tutar ile kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilmelidir.
 Günlük tahsilat listesi veya tahsilat makbuzlarından bilanço gününden önceki
veya sonraki gün yapılan tahsilat işlemlerinden örnek seçerek, bu tahsilat işlemlerinin doğru
döneme kaydedildiği kontrol edilmelidir.
 Tahsilat makbuzlarında basılı sıra numarası olmalıdır. Denetçi, bilanço tarihindeki
son tahsilat makbuzu numarasını öğrenmelidir. Denetçi, cari yıl kayıtlarında daha ileri
numaralı tahsilat makbuzuna ilişkin muhasebe kaydı olmadığını araştırmalıdır.
 Nakit tahsilatı yapan kişinin alacaklar hesabının muhasebe kaydını yapması
engellenmemiş ise nakit tahsilatı yapan kişi, yaptığı tahsilatı başka bir müşterinin alacak
hesabından düşerek zimmetine geçirdiği parayı gizlemeye çalışabilir. Denetçi, günlük nakit
tahsilatı veya tahsilat makbuzlarından örnek seçerek, hangi müşteriden tahsilat yapıldığına
bakmalıdır. Daha sonra bu tahsilata ilişkin muhasebe kaydına bakarak gerçekten aynı
müşterinin alacak hesabına kaydedilip kaydedilmediği araştırılmalıdır.

13.4.3. Alacaklar Hesabına İlişkin Denetim İşlemleri
 Alacak mutabakatı yapılmalıdır. Mutabakat mektubu denetlenen işletme
tarafından müşteriye gönderilmeli ve müşterinin alacak mektubuna vereceği cevabı direkt
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olarak denetçiye göndermesi istenmelidir. Mutabakat mektubu mutlaka bakiye yazılmadan
gönderilmelidir.
 Belirli bir müşteriye yapılan satışların tamamının muhasebe kaydı yapılmamışsa
bu müşteriye ilişkin alacakların olduğundan düşük gösterildiğinin tespit edilmesi zordur.
Veya yeni bir müşteri ile çalışılmaya başlanmıştır fakat o müşteriye ilişkin satış kayıtlarının
hiçbirisi yapılmamış ise bunu tespit etmek de çok zordur. Bu nedenle denetçiler, sıfır bakiye
veren müşterilere de mutabakat mektubu göndermeye özen göstermelidirler.
 Krediler (finansman) bölümü tarafından kredili satış yapılmasına onay verilen
müşterilerin listesi alınıp alacak mizanında yer alan müşteri isimleri ile karşılaştırılmalıdır.
 Denetçi, faktoring şirketlerine devredilen alacakların işletmenin finansal
tablolarında yer almadığını kontrol etmelidir.
 Alacaklar bilançoda net gerçekleşebilir değeri (Net Gerçekleşebilir Değer =
Alacaklar-Şüpheli Alacak Karşılığı) ile raporlanır. Denetçi işletme yönetiminin şüpheli alacak
tutarını tahmin ederken kullandığı varsayımları öğrenmeli, (geçmiş senelerle, sektör
ortalamaları ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak) bu varsayımların makul olup
olmadığını değerlendirmelidir.
 İşletme tarafından hesaplanan şüpheli alacak gideri tutarı, denetçi tarafından
yeniden hesaplanmalıdır.
 Denetçi alacak yaşlandırması cetveli hazırlamalı ve sonucu mali işler (krediler)
müdürü ile görüşmelidir.
 Denetçi, işletme yönetiminin değersiz alacak tutarını tahmin ederken kullandığı
varsayımları öğrenmeli, (geçmiş senelerle, sektör ortalamaları ve ekonomik koşulları göz
önünde bulundurarak) bu varsayımların makul olup olmadığını değerlendirmelidir.
 Denetçi, değersiz alacak olarak kaydedilen alacakların tahsil edilmemesinin
imkânsız olmasına ilişkin belgeleri talep edip incelemelidir.
 Üst yönetimden bir kişi, değersiz alacak olarak kabul edilmesi gereken alacakları
onaylamalı, onaylanmış değersiz alacak listesi ile muhasebe kayıtları karşılaştırılmalıdır.
 Dönem içerisinde yapılan son sevkiyata ilişkin irsaliye numarası elde edilmeli.
Cari dönemdeki satışlara ilişkin kayıtlarda bu irsaliye numarasından önceki irsaliyelerin,
sonraki dönemdeki satışlara ilişkin kayıtlarda bu irsaliye numarasından sonraki irsaliyelerin
kayıt altına alındığından emin olunmalıdır.
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Uygulamalar
Satışlar Hesabına İlişkin Yönetim İddiası, Denetim Amaçları ve Denetim İşlemleri
Arasındaki Bağlantı
Yönetim
İddiası

Risk

Denetim Amacı

Kontrol Testi

Meydana
Gelme

Sevkiyatı
yapılmamış mallar
için satış kaydı
yapılmış olabilir.

Sevkiyatı
yapılmamış mallar
için satış kaydı
yapılmış mıdır?

Denetçi
muhasebe
kayıtlarında yer alan satış
işlemlerinden
örnek
seçerek
bu
satış
işlemlerinin destekleyici
belgelerini (müşteri sipariş
formu,
satış
faturası,
irsaliye) kontrol etmelidir.

Eksiksiz
Olma

Dönem
içerisinde
sevkiyatı yapılmış
mallara ilişkin satış
kaydı
yapılmamış
olabilir.

Dönem içerisinde
sevkiyatı yapılmış
olan bütün mallara
ilişkin satış kaydı
eksiksiz
olarak
yapılmış mıdır?

Denetçi irsaliyelerden veya
teslimatı
yapılmış
mallardan örnek seçerek,
buna ilişkin satış kaydının
yapılıp
yapılmadığını
kontrol etmelidir. Bunu
yaparken
denetçi
irsaliyelerin sıra numarası
takip
ettiğini
kontrol
etmeli, eksik numara var
mı diye bakmalı ve
irsaliyelerin
tamamının
dosya
içerisinde
yer
aldığından emin olmalıdır.

olmayan
Yetkilendirme Yetkisi
kişiler
tarafından
/ Onaylama
satış
işlemleri
gerçekleştirilmiş
olabilir.

Yetkisi
olmayan
kişiler
tarafından
satış
işlemleri
gerçekleştirilmiş
midir?

Satış yapmakla sorumlu
olan personel listesi ile
satış faturası üzerinde
belirtilen satış personelinin
ismi karşılaştırılmalıdır.

Satış
işlemlerine
ilişkin
belgelerin
bazıları
aritmetik
olarak
yanlış
hazırlanmış olabilir.

Satış
işlemlerine
ilişkin
belgelerin
tamamı
aritmetik
olarak
doğru
hazırlanmış mıdır?

Denetçi, müşteri sipariş
formu, sevkiyat raporu ve
satış faturasını aritmetik
olarak kontrol etmelidir.

Aritmetik
Doğruluk
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Dönemsellik

Bir sonraki dönemde
gerçekleşmiş satış
işleminin bu sene
finansal tablolarında
yer alma ihtimali
vardır

Bir
sonraki
dönemde
gerçekleşmiş satış
işlemi
bu
sene
finansal tablolarında
yer almakta mıdır?

Denetçi bilanço tarihinden
kısa bir süre sonra
sevkiyatı yapılmış olan
mallara ilişkin sevkiyat
raporlarından
örnek
seçerek bu işleme ait
satışlar kaydının bu dönem
yapılmadığını
kontrol
etmelidir.

Sınıflandırma

Yurt içi satışlar ve
yurt dışı satışlar
doğru
şekilde
sınıflandırılmamış
olabilir.

Yurt içi satışlar ve
yurt dışı satışlar
uygun
şekilde
sınıflandırılmış
mıdır?

Denetçi,
satış
faturalarından
örnek
seçerek doğru hesaba
muhasebe kaydı yapılıp
yapılmadığı incelemelidir.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde nakit döngüsünü oluşturan işlemler ve nakit döngüsündeki işlemler
geöekleştirilirken hazırlanması gereken belgeler açıklanmıştır. Daha sonra ise etkin bir iç
kontrol sistemine sahip olmak için nakt döngüsüne ilişkin görevlerin ayrılığı ilkesine göre
dikkat edilmesi gereken husular açıklanmıştır. Nakit döngüsünün denetimi sırasında bağımsız
denetçi tarafından geçekleştirilebilecek denetim işlemleri ise ayrıntıları ile anlatılmıştır.
Satışlar (hasılat) ve nakit tahsilatı döngüsü, satış siparişinin alınması, müşterinin
kredibilitesinin incelenmesi, mal veya hizmetin teslimi, fatura düzenlenmesi, ticari alacaklar
hesabının oluşturulması, tahsilat ve ilgili muhasebe kaydının yapılması faaliyetlerinden
meydana gelmektedir. Satışlar (hasılat) döngüsünün denetiminde temel amaç, bir satış işlemi
sonucunda etkilenen hesapların finansal tablolarda Finansal Raporlama (Muhasebe)
Standartları’na uygun olarak raporlanıp raporlanmadığının incelenmesidir.
Satışlar döngüsü kapsamında gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki gibidir:


Müşteri siparişinin alınması



Kredi onayının verilmesi



Sevkiyat/Teslimat yapılması



Faturalama ve Muhasebe Kaydının Yapılması



Nakit Tahsilatı Yapılması:



Nakit Tahsilatının kaydedilmesi



Satış İadesi Yapılması



Satış İndirimi Yapılması



Şüpheli veya Değersiz Alacakların Belirlenmesi

Satışlar döngüsü açısından görevlerin dağılımı ilkesine uygun olarak yetki ve
sorumlulukların dağılımı yapılırken aşağıdakilere dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Nakit tahsilatı yapan kişinin, satışlar, alacaklar ve nakit ile ilgili muhasebe kaydı
tutması engellenmelidir.
- Satış siparişi alan ve satış yapan personelin müşteriye kredi onayı vermesi (limiti
belirleme) engellenmelidir.
- Bağımsız iç mutabakat (kontrol) yapacak olan kişinin bu işlemi kaydetme veya bu
işleme ilişkin belge düzenleme yetkisi olmamalıdır.
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- Sevkiyat / yollama yapan kişinin fatura hazırlaması engellenmiş olmalıdır.
- Müşteriye tanınacak kredi miktarını belirleyen / onaylayan kişinin faturalama
yapması engellenmiş olmalıdır.
Denetçi satışlar döngüsündeki hesapların denetiminde aşağıdaki analitik incelme
prosedürlerini uygulayabilir:
 Cari yıl brüt kâr marjının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör
ortalaması ile karşılaştırılması
 Her bir aya ait satış tutarının bir önceki yıl aynı aya ait satış rakamı ile
karşılaştırılması
 “Satış İade ve İndirimleri / Brüt Satışlar” oranının işletmenin önceki yıllara ait
oranları ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması.


Belirli bir müşteriden olan alacak bakiyesinin önceki yıllar ile karşılaştırılması

 “Şüpheli Alacak Gideri (Karşılık Gideri) / Brüt Satışlar” oranının işletmenin
önceki yıllara ait oranları ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması
 “Şüpheli Alacak Karşılığı / Alacaklar” oranının işletmenin önceki yıllara ait
oranları ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması
 “Değersiz Alacaklar / Alacaklar” oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve
sektör ortalaması ile karşılaştırılması
 Alacak devir hızı oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör
ortalaması ile karşılaştırılması
 Alacak tahsil süresi oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör
ortalaması ile karşılaştırılması
 Alacakların yaşlandırılması cetvelindeki her bir kategoride yer alan alacak
toplamının önceki yıllarla karşılaştırılması
Denetçinin satışlar hesabının denetimi sırasında, nakit tahsilatı ile ilgili işlemlerin
denetimi sırasında ve alacak hesabının denetimi sırasında uygulaması gereken denetim
işlemleri bölüm içerisinde ayrıntıları ile açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsündeki işlemler gerçekleştirilirken
hazırlanan belgelerdendir?
a) Satış faturası
b) Satın alma faturası
c) Teslim alma formu
d) Banka mutabakatı
e) Amortisman tablosu
2) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin denetim yaparken faaliyetleri
sınıflandırdığı döngülerden biri değildir?
a) Satışlar ve nakit tahsilatı döngüsü
b) Finansman döngüsü
c) Bankalar döngüsü
d) İnsan kaynakları döngüsü
e) Üretim ve toklar döngüsü
3) Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsün içerisinde gerçekleştirilen işlemlerden
değildir?
a) Teslim alınan maddi duran varlıkların kontrol edilmesi
b) Müşteri siparişinin alınması
c) Müşteri için kredi onayının verilmesi
d) Satış indirimi yapılması
e) Nakit tahsilatı yapılması
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4) Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsüne ilişkin görevlerin ayrımı ilkesine
uygun olarak yetki ve sorumlulukların dağılımı yapılırken dikkat edilmesi gereken husulardan
değildir?
a) Nakit tahsilatı yapan kişinin, satışlar, alacaklar ve nakit ile ilgili muhasebe kaydı
tutması engellenmelidir.
b) Tedarikçiler ile mutabakat yapan kişinin nakde erişimi engellenmiş olmalıdır.
c) Sevkiyat yapan kişinin fatura hazırlaması engellenmiş olmalıdır.
d) Satış siparişi alan ve satış yapan personelin, müşteriye kredi onayı vermesi (limiti
belirleme) engellenmelidir.
e) Müşteriye tanınacak kredi miktarını belirleyen kişinin faturalama yapması
engellenmiş olmalıdır.
5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Müşteri siparişinin alınması, sipariş alma departmanının sorumluluğundadır.
b) Müşteriye verilecek olan kredi miktarının onaylanması muhasebe departmanının
sorumluluğundadır.
c) Malların müşteriye sevkiyatının yapılması ve sevkiyata ilişkin belgelerin
hazırlanması sevkiyat departmanının sorumluluğundadır.
d) Satış faturasının hazırlanması muhasebe departmanının sorumluluğundadır.
e) Nakit tahsilatı yapılması mali işler (finans) departmanının sorumluluğundadır.
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6) Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngsünün denetimi yapılırken kullanılan analitik
prosedürlerden değildir?
a) Borç devir hızı oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör ortalaması
ile karşılaştırılması.
b) Belirli bir müşteriden olan alacak bakiyesinin önceki yıllar ile karşılaştırılması
c) Şüpheli Alacak Gideri (Karşılık Gideri) / Brüt Satışlar oranının işletmenin önceki
yıllara ait oranları ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması
d) Şüpheli Alacak Karşılığı / Alacaklar oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları
ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması.
e) Alacak devir hızı oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör
ortalaması ile karşılaştırılması.
7) Aşağıdakilerden hangisi satışlar hesabına ilişkin denetim işlemleri arasında yer
almaz?
a) Denetçi işletme tarafından
gönderilmediği kontrol edilmelidir.

aylık

müşteri

hesap

özetlerinin

gönderilip

b) Maddi duran varlık envanter listesi kontrol edilmelidir.
c) Denetçi denetlenen firmanın müşterisine ilişkin alacak hesabına yapılan alacak
kayıtları incelenmelidir.
d) Denetçi irsaliyelerden veya teslimatı yapılmış mallardan örnek seçerek, buna
ilişkin satış kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol etmelidir.
e) Sevkiyat formu ve faturayı hazırlama sorumluluklarının kimlerde olduğunun
öğrenilerek, sevkiyat formları ve faturaların üzerindeki imzaların kime ait olduğu
incelenmelidir.
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8) Aşağıdakilerden hangisi nakit tahsilatına ilişkin denetim işlemleri arasında yer
almaz?
a) Banka ile ilgili muhasebe kaydı yapmayan bir kişi tarafından aylık banka
mutabakatı yapılmalıdır.
b) Satış faturalarından örnek seçilerek, doğru hesaba muhasebe kaydı yapılıp
yapılmadığı incelenir.
c) İşletmede elden tahsilat yapıldığında günlük nakit tahsilatı listesi hazırlanmalıdır.
d) İşletmede çalışan bir veznedar tarafından tahsilat yapılıyorsa, yapılan tahsilat
eksiksiz olarak her akşam bankaya yatırılmalıdır
e) Nakit tahsilatı yapan kişinin alacaklar hesabı ile ilgili kayıt yapması
engellenmelidir.
9) Aşağıdakilerden hangisi alacaklar hesabına ilişkin denetim işlemlerinden değildir?
a) Alacak mutabakatı yapılmalıdır.
b) Krediler bölümü tarafından kredili satış yapılmasına onay verilen müşterilerin
listesi alınıp alacak mizanında yer alan müşteri isimleri ile karşılaştırılmalıdır.
c) Tahsilat makbuzlarında basılı sıra numarası olmalıdır.
d) Denetçi faktoring şirketlerine devredilen alacakların, işletmenin finansal
tablolarında yer almadığını kontrol etmelidir.
e) İşletme tarafından hesaplanan şüpheli alacak gideri tutarı, denetçi tarafından
yeniden hesaplanmalıdır.
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10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Denetçi işletme yönetiminin değersiz alacak tutarını tahmin ederken kullandığı
varsayımları öğrenmeli, (geçmiş senelerle, sektör ortalamaları ve ekonomik koşulları göz
önünde bulundurarak)bu varsayımların makul olup olmadığını değerlendirmelidir.
b) Görüş bildirmekten kaçınma türünde görüş veren denetçi bağımsız denetim ücreti
almaz.
c) Banka ile ilgili muhasebe kaydı yapmayan bir kişi tarafından aylık banka
mutabakatı yapılmalıdır.
d) Nakit iskontoları muhasebe kaydı tutmayan bir kişi tarafından onaylanmalıdır
e) Etkin bir iç kontrol sisteminde, bütün tahsilatlar, müşterilerin parayı işletmenin
banka hesabına yatırması yoluyla yapılmalıdır.

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) a, 4) b, 5) b, 6) a, 7) b, 8) b, 9) c, 10) b
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14. SATIN ALMA DÖNGÜSÜNÜN BAĞIMSIZ DENETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Satın Alma Döngüsü
14.2. Satın Alma Döngüsünde İç Kontrol Sistemi
14.3. Satın Alma Döngüsüne İlişkin Analitik Prosedürler
14.4. Satın Alma Döngüsüne İlişkin Denetim Programı
14.4.1.

Satın Alma İşlemine İlişkin Denetim İşlemleri

14.4.2.

Nakit Ödemelerine İlişkin Denetim İşlemleri

14.4.3.

Borçlar Hesabına İlişkin Denetim İşlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Satın alma döngüsü aşağıdaki faaliyetlerden hangisini içerir?
a) Satın alma faturasının satın alma sipariş formu ile karşılaştırılması
b) Şüpheli alacak karşılığı tutarının hesaplanması
c) Satış faturası düzenlenmesi
d) Alacakların tahsil edilmesi
e) Amortisman giderinin hesaplanması
2) Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsünde etki bir iç kontrol sistemin
sağlanması için dikkat edilmesi gereken bir husustur?
a) Sevkiyat yapan kişinin fatura hazırlaması engellenmiş olmalıdır.
b) Teslim alma yapan kişinin muhasebe kaydı tutması engellenmiş olmalıdır.
c) Muhasebeci satın alma faturası, satın alma sipariş formu ve teslimat raporunu
karşılaştırarak muhasebe kaydını yapmalıdır.
d) Bankadaki vadeli mevduat hesabına tahakkuk eden faiz tutarı her ay yeniden
hesaplanmalıdır.
e) Satın alınan mallar teslim alınırken kontrol edilmelidir.
3) Aşağıdakilerden hangisi satışlar döngüsünde kullanılabilecek analitik prosedürler
arasında yer almaktadır?
a) Borç devir hızının hesaplanarak işletmenin önceki yıllara ait borç devir hızı ile
karşılaştırılması.
b) Brüt kâr marjının hesaplanarak işletmenin önceki yıllara ait brüt kâr marjı ile
karşılaştırılması
c) İşletme çalışanı tarafından hesaplanan amortisman giderinin denetçi tarafından
yeniden hesaplanması
d) Borç oranının hesaplanarak işletmenin önceki yıllara ait borç oranı ile
karşılaştırılması
e) Fiilî ham madde satın alma miktarı ile bütçekelenmiş hammadde satın alma
miktarının karşılatırılması.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Satın alma döngüsü

Satın alma döngüsünde
gerçekleştirilen
faaliyetlerin anlaşılması

Okuyarak

Satın alma döngüsünde iç Satın alma döngüsünde
kontrol
etkin iç kontrol sisteminin
kurulmasının kavranması

Okuyarak

Satın alma döngüsüne ilişkin Satın alma döngüsünün
analitik prosedürler
denetiminde
denetçi
tarafından kullanılabilecek
analitik
prosdürlerin
anlaşılması

Okuyarak

Satın alma döngüsüne ilişkin Satın alma döngüsüne
denetim programı
ilişkin
denetim
programının
oluşturulmasının
kavranması

Okuyarak

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
 Satın Alma Döngüsü: İşletmelerin operasyonlarını gerçekleştirirken
kullanacakları malzeme ve hizmetlerin tedarik edilmesi ile ilgili faaliyetler bütünüdür. Satın
alma döngüsü, satın alma siparişinin verilmesi, mal veya hizmetin teslim alınması, muhasebe
kayıtlarının yapılması ve ödeme faaliyetlerini içerir.
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Giriş
Satın alma döngüsü; işletmelerin operasyonlarını gerçekleştirirken kullanacakları
malzeme ve hizmetlerin tedarik edilmesi ile ilgili faaliyetler bütünüdür. Satın alma döngüsü,
satın alma siparişinin verilmesi, mal veya hizmetin teslim alınması, muhasebe kayıtlarının
yapılması ve ödeme faaliyetlerini içerir.
Bu bölümde satın alma döngüsü kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler anlatılacak,
satın alma döngüsü ile ilgili etkin bir iç kontrol sistemi kurulması için dikkat edilmesi gereken
hususlar açıklanacaktır. Bu bölümde ayrıca bağımsız denetçinin satın alma döngüsüne ilişkin
denetim yaparken kullanacağı analitik prosedürler açıklanarak denetçinin satın alma
döngüsünde gerçekleştirmesi gereken denetim işlemleri anlatılacaktır.
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14.1. Satın Alma Döngüsü
Satın alma döngüsünün denetiminde amaç, satın alma işlemi sonucunda etkilenen
hesapların Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları’na göre raporlanıp raporlanmadığının
incelenmesidir.
Satın alma döngüsünde gerçekleşe işlemler 3 başlık altında toplanabilir:
1) Hizmet veya mal satın alma işlemi
2) Nakit ödeme yapılması
3) Satın alma iâde ve indirimleri
Satın alma döngüsünde gerçekleştirilen işlemeler ve bu işlemler sırasında düzenlenen
dokümanlar aşağıda açıklanmıştır.
Satın alma döngüsünde ilk olarak, satın alınacak olan şeyi talep eden departmandaki
yetkili kişi tarafından satın alma talep formu düzenlenir. Satın alma talep formu imalat
bölümü tarafından malzeme alım talebi yapıldığı zaman düzenlenebileceği gibi, maddi duran
varlık almak isteyen departman tarafından da düzenlenebilir. Satın alma talep formu satın
alma departmanına gönderilir.
Satın alma departmanı tarafından satın alma sipariş formu düzenlenir. Satın alma
sipariş formunda satın alınacak olan malın cinsi, özellikleri ve miktar bilgisi yer alır. Satın
alma sipariş formları basılı sıra numaralı olmalıdır.
Mallar teslim alındığında gelen mallar malın cinsi, özellikleri, miktar, fiziki durumu
vb. kontrol edilerek teslim alma bölümü tarafından teslim alınır. Teslim alan kişi tarafından
kâğıt üzerinde veya bilgisayarda teslim alma raporu düzenlenir. Teslim alma raporunun bir
nüshası, satın alma talebinde bulunan departmana gönderilir, bir nüshası muhasebeye
gönderilir, bir nüsha ise teslim alma bölümünde dosyalanır.
Satın alınan mallar teslim alındıktan sonra kullanılıncaya kadar fiziki olarak korunmalı
yani depolanmalıdır. Etkin bir iç kontrol sisteminde malları teslim alma bölümü ile depolama
bölümü farklı olmalıdır.
Satın alma faturası muhasebe departmanına gelir. Birçok işletmede fatura geldiğinde
muhasebe kaydı yapılır. Muhasebe kaydı yapmadan önce muhasebeci satın alma talep formu,
satın alma siparişi, teslim alma raporu ve fatura bilgilerini karşılaştırmalıdır.
Muhasebeci muhasebe kaydı yapmadan önce belgelerin tamamını (satın alma siparişi,
teslim alma raporu, fatura) kontrol etmekten sorumludur. Belgeler bilgisayar ortamına
giriliyorsa, bilgisayar sisteminde bu belgeler arasındaki kontrolü bilgisayar otomatik olarak
yapmaktadır.
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Satın alma ve ticari borçlar kaydı tutan muhasebe sorumlusunun nakde dokunma
yetkisi olmamalıdır

14.2. Satın Alma Döngüsünde İç Kontrol Sistemi
Etkin bir iç kontrol sisteminin en önemli unsurlarından bir tanesi görevlerin ayrılığı
ilkesine uyulmasıdır. Satın alma döngüsüne ilişkin etkin bir iç kontrol sistemi kurmak isteyen
işletmelerde yetki ve sorumluluk dağılımı yapılırken aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir.
 Satın alma siparişini vermekle sorumlu olan kişi satın alma talebini onaylama
yetkisine sahip olmamalıdır.
 Satın alınan mallar teslim alındıktan sonra kullanılıncaya kadar fiziki olarak
korunmalı yani depolanmalıdır. Etkin bir iç kontrol sisteminde malları teslim alan kişinin,
depolama ve muhasebe kaydı yapma yetkisi olmamalıdır.
 Satın alma ve ticari borçlar kaydı tutan muhasebe sorumlusunun nakde dokunma
yetkisi olmamalıdır.
 Satın alma ve ticari borçlara ilişkin muhasebe kaydı tutan kişinin çek imzalama
yetkisi olmamalıdır.


Çekler sadece yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır.

 Çek imzalayan kişi çeki imzalamadan önce destekleyici tüm belgeleri
incelemelidir.


Çekler sıra numaralı olmalıdır.

 Çekler imzalandıktan sonra, düzenlenen çeke ilişkin destekleyici dokümanlar
üzerine çek numarası yazılarak (tekrar ödeme yapılmasını engellemek için) iptal edilmelidir.
 Küçük kasadan yapılan küçük tutardaki ödemeler dışında tüm ödemeler banka
hesabından yapılmalıdır.
 Ödemeler sadece teslim alındığı veya tamamlandığı bilinen mal veya hizmetler
için ve uygunluk onayı alınmış hizmetler için yapılmalıdır.
 Ödeme belgelerinin
sorumluluğundan ayrılmalıdır.

hazırlanması

sorumluluğu

çeklerin

hazırlanması

Nakit ödemeleri açısından bölümler arası görev ve sorumluluklar aşağıda
açıklanmıştır.
Muhasebe bölümü’nün yetki ve sorumlulukları


Ödeme taleplerinin onay açısından gözden geçirilmesi
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Kasa ödemeleri (tediye) yevmiyesinin tutulması



Banka mutabakatının hazırlanması

Finans bölümünün yetki ve sorumlulukları


Nakdin fiziki olarak korunması



Çeklerin imzalanması



İmzalanmış çeklerin dağıtımı

Muhasebe ve finans bölümlerinin dışındaki fonksiyonların yetki ve sorumlulukları


Ödeme onayının verilmesi (satın alma)



Banka hesapları ile ilgili yetkilendirme (yönetim kurulu)



Banka hesabının kapatılması (yönetim kurulu)

14.3. Satın Alma Döngüsüne İlişkin Analitik Prosedürler
Satın alma döngüsünün denetimi sırasında bağımsız denetçi aşağıdaki analitik
inceleme prosedürlerini kullanabilir.
 Borç devir hızının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör ortalaması ile
karşılaştırılması
 Borç ödeme süresinin işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör ortalaması ile
karşılaştırılması


Borçların cari dönem bakiyelerinin önceki yıllar bakiyesi ile karşılaştırılması

 Belirli bir tedarikçiye olan cari dönem sonu borç tutarının, önceki yıllar ile
karşılaştırılması
 “Satışlar / Alış İade ve İndirimler” oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları
ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması
 “Satılan Malın Maliyeti / Alış İade ve İndirimleri” oranının işletmenin önceki
yıllara ait oranları ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması

14.4. Satın Alma Döngüsüne İlişkin Denetim Programı
Satın alma döngüsünün denetimi sırasında hazırlanacak olan denetim programında yer
alması gereken denetim işlemlerine ilişkin örnekler, satın alma işlemine ilişkin denetim
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işlemleri, nakit ödemelerine ilişkin denetim işlemleri ve borçlar hesabına ilişkin denetim
işlemleri başlıkları altında verilmiştir.

14.4.1. Satın Alma İşlemine İlişkin Denetim İşlemleri
Satın alma işlemine ilişkin denetim prosedürlerine (işlemlerine) örnekler aşağıdadır.
 Denetçi, muhasebe kayıtlarından satın alma işlemi seçerek bu satın alma işlemine
ilişkin destekleyici belgeleri incelemelidir.
 Denetçi, ödemesi yapılmış olan satın alma işlemlerine ilişkin destekleyici
belgelerin mükerrer ödeme yapılmaması için iptal edilip edilmediğine bakmalıdır.
 Teslim alma raporlarının sıra numarası takip edip etmediği kontrol edildikten
sonra, denetçi teslim alma raporlarından örnek seçerek bunun faturasını kontrol etmeli ve
muhasebe kaydının yapılıp yapılmadığı kontrol etmelidir.
 Satın alma talep formlarından örnek seçerek belgelerin üzerinde yetkili kişilerin
onayı olup olmadığına bakılmalıdır.
 Denetçi, satın alma sipariş formlarından örnek seçerek belgelerin üzerinde yetkili
kişilerin onayı olup olmadığına bakmalıdır.
 Denetçi, satın alma faturası üzerindeki bilgilerin (navlun, iskonto vb.) aritmetik
doğruluğunu incelemelidir.
 Satın alma ile ilgili muhasebe kayıtları ile o satın alma işlemine ilişkin fatura,
satın alma talep formu, teslim alma raporu gibi destekleyici belgeler üzerindeki bilgiler
birbirleri ile karşılaştırılmalıdır.
 Teslim alma raporu tarihi, fatura tarihi ve muhasebe kaydının tarihi
karşılaştırılmalıdır.
 Satın alma işlemlerinden örnek seçerek bunların uygun muhasebe hesabına
kaydedilip kaydedilmediği incelenmelidir.

14.4.2. Nakit Ödemelerine İlişkin Denetim İşlemleri
Nakit ödemelerine ilişkin denetim prosedürlerinin (işlemlerinin) örnekleri aşağıdadır.
 İşletme tarafından aylık banka mutabakatı yapılmalıdır. Denetçi, işletmenin her ay
banka mutabakatı yapıp yapmadığını araştırmalıdır.


Denetçi, satıcılardan gelen hesap özetlerini incelemelidir.

 Denetçi, muhasebe kayıtlarından nakit ödeme işlemi seçerek, ödemenin neden,
kime ve ne için yapıldığına ilişkin belgeleri incelemelidir.
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 Çek ile yapılan ödemelerde, denetçi çekin yetkili kişi tarafından imzalanıp
imzalanmadığı incelenmelidir. Denetçi çek üzerinde yazılı olan bilgileri destekleyici belgeler
ile karşılaştırılmalıdır.
 Denetçi tedarikçilere (satıcılara) yapılan ödemeler listesinden/banka ekstresinden
örnek seçmeli ve bunların muhasebe kaydının yapılıp yapılmadığını incelemelidir.
 Ödeme belgelerinden/banka talimatlarından örnek seçerek, ödeme yapmak için
onay verme yetkisi olmayan kişilerin imzaları var mıdır diye bakmalıdır
 Yapılan nakit ödemelerinden örnek seçerek, hem destekleyici belgeleri hem de
muhasebe kayıtlarını aritmetik olarak kontrol edilmelidir.


Denetçi nakit iskontolarını yeniden hesaplamalıdır.

 Denetçi bilanço tarihinden kısa bir süre önce ve kısa bir süre sonra yapılan nakit
ödeme işlemlerinden örnek seçerek, bunların doğru muhasebe dönemine kaydedildiğini
kontrol etmelidir.
 Denetçi, satın alma işlemi seçerek muhasebe kaydının doğru hesaba
kaydedildiğini kontrol etmelidir.

14.4.3. Borçlar Hesabına İlişkin Denetim İşlemleri
Borçlar hesabına ilişkin denetim prosedürlerine (işlemlerine) örnekler aşağıdadır.
 Muhasebe kayıtlarından borç kayıtları seçilerek buna ilişkin destekleyici belgeler
(satın alma faturası, teslim alma raporu vb.) incelenmelidir.
 Denetçi satın alma işlemi seçerek satın alınan malların (mallar satılmamış ise)
işletmede fiziken mevcut olduğunu kontrol etmelidir.
 Denetçi, kredili satın alma faturalarından örnek seçerek bunun muhasebe kaydının
yapılıp yapılmadığını kontrol etmelidir.


Denetçi tedarikçi tarafından gönderilen satıcı özetlerini incelemelidir.

 Denetçi borçlar üzerinden hesaplanan ve cari döneme tahakkuk eden faiz tutarını
yeniden hesaplamalıdır.


Satın alma faturası ile muhasebe kayıtları karşılaştırılmalıdır.

 Denetçi bilanço tarihinden kısa bir süre önce ve kısa bir süre sonra meydana gelen
satın alma işlemlerinden örnek seçerek bu işlemlerin doğru muhasebe dönemine kaydedilip
kaydedilmediğini kontrol etmelidir.
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Uygulamalar
Satın Alma İşlemlerine İlişkin Yönetim İddiası, Denetim Amaçları ve Denetim İşlemleri
Arasındaki Bağlantı
Yönetim İddiası

Olası Yanlışlık

Denetim Amacı

Kontrol Testi

Meydana Gelme

Muhasebe
kayıtlarında
olmasına
rağmen
malların fiilen satın
alınmış
olmama
ihtimali vardır.

Gerçekte
satın
alınmamış olan bir
mal satın alınmış
gibi
muhasebe
kayıtlarına
kaydedilmiş midir?

Denetçi, muhasebe
kayıtlarından satın
alma işlemi seçerek
bu
satın
alma
işlemine
ilişkin
destekleyici
belgeleri
incelenmelidir.

Belirli bir satın alma Bir satın alma işlemi
işlemi için mükerrer için mükerrer ödeme
ödeme
yapılması yapılmış mıdır?
ihtimali vardır.

Denetçi,
ödemesi
yapılmış olan satın
alma
işlemlerine
ilişkin destekleyici
belgelerin mükerrer
ödeme yapılmaması
için iptal edilip
edilmediğine
bakmalıdır.

Fiilen satın alma
işlemi
yapılmış
olmasına rağmen, bu
işlemin
muhasebe
kayıtlarına
alınmamış
olma
ihtimali vardır.

Fiilen satın alma
işlemi
yapılmış
olmasına
rağmen,
muhasebe
kayıtlarına
alınmamış
satın
alma işlemi var
mıdır?

Teslim
alma
raporlarının
sıra
numarası takip edip
etmediği
kontrol
edildikten
sonra,
denetçi teslim alma
raporlarından örnek
seçerek,
bunun
faturasını
kontrol
etmeli ve muhasebe
kaydının
yapılıp
yapılmadığı kontrol
etmelidir.

/ Satın alma talep Satın alma talep
formlarında yetkili formlarında
eksik
kişilerin
onayının onay var mıdır?
olmamam ihtimali

Denetçi, satın alma
talep formlarından
örnek
seçerek
belgelerin üzerinde
yetkili
kişilerin

Eksiksiz Olma

Yetkilendirme
Onaylama
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Aritmetik
Doğruluk

vardır.

onayı
olmadığına
bakmalıdır.

Satın alma sipariş Satın alma sipariş
formlarında yetkili formlarında
eksik
kişilerin
onayının onay var mıdır?
olmama
ihtimali
vardır.

Denetçi, satın alma
sipariş formlarından
örnek
seçerek
belgelerin üzerinde
yetkili
kişilerin
onayı
olup
olmadığına
bakmalıdır.

Fatura
üzerindeki Fatura
tutarların
yanlış tutarlar
olma ihtimali vardır. mudur?

olup

üzerindeki Fatura
üzerindeki
doğru bilgilerin (navlun,
iskonto
vb.)
aritmetik doğruluğu
incelenmelidir.

Satın alma işleminin
aritmetik
olarak
yanlış
tutarda
muhasebe
kayıtlarına
aktarılmış
olma
ihtimali vardır.

Satın alma işlemi
muhasebe
kayıtlarına aritmetik
olarak
doğru
aktarılmış mıdır?

Satın alma ile ilgili
muhasebe kayıtları
ile o satın alma
işlemine
ilişkin
fatura, satın alma
talep formu, teslim
alma raporu gibi
destekleyici belgeler
üzerindeki bilgiler
birbirleri
ile
karşılaştırılmalıdır.

Dönemsellik

Satın
alma
işlemlerinin yanlış
muhasebe dönemine
kaydedilmiş
olma
ihtimali vardır.

Satın alma işlemleri
doğru
muhasebe
dönemine
kaydedilmiş midir?

Teslim alma raporu
tarihi, fatura tarihi
ve
muhasebe
kaydının
tarihi
karşılaştırılmalıdır.

Sınıflandırma

Ticari
Borçlar
hesabına
kaydedilmesi
gereken bir işlemin
Borç
Senetleri
hesabına
kaydedilmiş
olma

Yanlış
hesaba
kaydedilmiş
muhasebe işlemi var
mıdır?

Satın
alma
işlemlerinden örnek
seçerek
bunların
uygun
muhasebe
hesabına kaydedilip
kaydedilmediği
incelenmelidir.
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ihtimali vardır.
Kısa vadeli olarak
sınıflandırılması
gereken bir borcun
uzun vadeli oalrak
sınıflandırılma
ihtimali vardır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Satın alma döngüsü, işletmelerin operasyonlarını gerçekleştirirken kullanacakları
malzeme ve hizmetlerin tedarik edilmesi ile ilgili faaliyetler bütünüdür. Satın alma döngüsü,
satın alma siparişinin verilmesi, mal veya hizmetin teslim alınması, muhasebe kayıtlarının
yapılması ve ödeme faaliyetlerini içerir.
Satın alma döngüsünün denetiminde amaç, satın alma işlemi sonucunda etkilenen
hesapların Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları’na göre raporlanıp raporlanmadığının
incelenmesidir.
Satın alma döngüsünde ilk olarak, satın alınacak olan şeyi talep eden departmandaki
yetkili kişi tarafından satın alma talep formu düzenlenir ve satın alma departmanına
gönderilir. Satın alma departmanı tarafından satın alma sipariş formu düzenlenir. Satın alma
sipariş formunda satın alınacak olan malın cinsi, özellikleri ve miktar bilgisi yer alır. Mallar
teslim alındığında gelen mallar malın cinsi, özellikleri, miktar, fiziki durumu vb. kontrol
edilerek teslim alma bölümü tarafından teslim alınır. Teslim alan kişi tarafından kâğıt
üzerinde veya bilgisayarda teslim alma raporu düzenlenir. Teslim alma raporunun bir nüshası,
satın alma talebinde bulunan departmana, bir nüshası muhasebeye gönderilir, bir nüsha ise
teslim alma bölümünde dosyalanır. Etkin bir iç kontrol sisteminde malları teslim alma bölümü
ile depolama bölümü farklı olmalıdır. Satın alma faturası muhasebe departmanına gelir.
Birçok işletmede fatura geldiğinde muhasebe kaydı yapılır. Muhasebe kaydı yapmadan önce
muhasebeci satın alma talep formu, satın alma siparişi, teslim alma raporu ve fatura bilgilerini
karşılaştırmalıdır.
Satın alma döngüsüne ilişkin etkin bir iç kontrol sistemi kurmak isteyen işletmelerde
yetki ve sorumluluk dağılımı yapılırken aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir.
 Satın alma siparişini vermekle sorumlu olan kişi satın alma talebini onaylama
yetkisine sahip olmamalıdır.
 Satın alınan mallar teslim alındıktan sonra kullanılıncaya kadar fiziki olarak
korunmalı yani depolanmalıdır. Etkin bir iç kontrol sisteminde malları teslim alan kişinin,
depolama ve muhasebe kaydı yapma yetkisi olmamalıdır.
 Satın alma ve ticari borçlar kaydı tutan muhasebe sorumlusunun nakde dokunma
yetkisi olmamalıdır.
 Satın alma ve ticari borçlara ilişkin muhasebe kaydı tutan kişinin çek imzalama
yetkisi olmamalıdır.


Çekler sadece yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır.

 Çek imzalayan kişi çeki imzalamadan önce destekleyici tüm belgeleri
incelemelidir.
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Çekler sıra numaralı olmalıdır.

 Çekler imzalandıktan sonra, düzenlenen çeke ilişkin destekleyici dokümanlar
üzerine çek numarası yazılarak (tekrar ödeme yapılmasını engellemek için) iptal edilmelidir.
 Küçük kasadan yapılan küçük tutardaki ödemeler dışında tüm ödemeler banka
hesabından yapılmalıdır.
 Ödemeler sadece teslim alındığı veya tamamlandığı bilinen mal veya hizmetler
için ve uygunluk onayı alınmış hizmetler için yapılmalıdır.
 Ödeme belgelerinin
sorumluluğundan ayrılmalıdır.

hazırlanması

sorumluluğu

çeklerin

hazırlanması

Satın alma döngüsünün denetimi sırasında bağımsız denetçi aşağıdaki analitik
inceleme prosedürlerini kullanabilir.
 Borç devir hızının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör ortalaması ile
karşılaştırılması.
 Borç ödeme süresinin işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör ortalaması ile
karşılaştırılması.


Borçların cari dönem bakiyelerinin önceki yıllar bakiyesi ile karşılaştırılması

 Belirli bir tedarikçiye olan cari dönem sonu borç tutarının, önceki yıllar ile
karşılaştırılması.
 “Satışlar / Alış İade ve İndirimleri” oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları
ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması
 “Satılan Malın Maliyeti / Alış İade ve İndirimleri” oranının işletmenin önceki
yıllara ait oranları ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması
Bağımsız denetçinin satın alma döngüsüne ilişkin denetim yaparken gerçekleştirmesi
gereken denetim işlemleri bölüm içerisinde ayrıntıları ile açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi satın alma döngüsündeki işlemler gerçekleştirilirken
hazırlanan belgelerden biridir?
a) Satın alma faturası
b) Alacak mutabakatı
c) Banka mutabakatı
d) Amortisman tablosu
e) Stok sayım cetveli
2) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin denetim yaparken faaliyetleri
sınıflandırdığı döngülerden biridir?
a) Faturalama döngüsü
b) Bankalar döngüsü
c) Satın alma döngüsü
d) Sipariş verme döngüsü
e) Sipariş alma döngüsü
3) Aşağıdakilerden
işlemlerdendir?

hangisi

satın

alma

döngüsü

içerisinde

gerçekleştirilen

a) Teslim alınan stokların sayılarak kontrol edilmesi
b) Müşteri siparişinin alınması
c) Müşteri için kredi onayının verilmesi
d) Satış indirimi yapılması
e) Nakit tahsilatı yapılması
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4) Aşağıdakilerden hangisi satın alma döngüsüne ilişkin görevlerin ayrımı ilkesine
uygun olarak yetki ve sorumlulukların dağılımı yapılırken dikkat edilmesi gereken
hususlardandır?
a) Nakit tahsilatı yapan kişinin, satışlar, alacaklar ve nakit ile ilgili muhasebe kaydı
tutması engellenmelidir.
b) Satın alma ve ticari borçlar kaydı tutan muhasebe sorumlusunun nakde dokunma
yetkisi olmamalıdır.
c) Sevkiyat yapan kişinin fatura hazırlaması engellenmiş olmalıdır.
d) Satış siparişi alan ve satış yapan personelin, müşteriye kredi onayı vermesi (limiti
belirleme) engellenmelidir.
e) Müşteriye tanınacak kredi miktarını belirleyen kişinin faturalama yapması
engellenmiş olmalıdır.
5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Satın alma siparişinin verilmesi muhasebe departmanının sorumluluğundadır.
b) Satın alma siparişini vermekle sorumlu olan kişi satın alma talebini onaylama
yetkisine sahip olmamalıdır.
c) Etkin bir iç kontrol sisteminde malları teslim alan kişinin, depolama ve muhasebe
kaydı yapma yetkisi olmamalıdır.
d) Satın alma ve ticari borçlara ilişkin muhasebe kaydı tutan kişinin çek imzalama
yetkisi olmamalıdır.
e) Çek imzalayan kişi çeki imzalamadan önce destekleyici tüm belgeleri
incelemelidir.
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6) Aşağıdakilerden hangisi satın alma döngsünün denetimi yapılırken kullanılan
analitik prosedürlerden biridir?
a) Borç devir hızı oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör ortalaması
ile karşılaştırılması.
b) Belirli bir müşteriden olan alacak bakiyesinin önceki yıllar ile karşılaştırılması
c) Şüpheli Alacak Gideri (Karşılık Gideri) / Brüt Satışlar oranının işletmenin önceki
yıllara ait oranları ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması
d) Şüpheli Alacak Karşılığı / Alacaklar oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları
ve sektör ortalaması ile karşılaştırılması.
e) Alacak devir hızı oranının işletmenin önceki yıllara ait oranları ve sektör
ortalaması ile karşılaştırılması.
7) Aşağıdakilerden hangisi satın alma işlemine ilişkin denetim işlemleri arasında yer
almaz?
a) Denetçi muhasebe kayıtlarından satın alma işlemi seçerek bu satın alma işlemine
ilişkin destekleyici belgeleri incelenmelidir.
b) Stok sayım listesinin doğru hazırlanıp hazırlanmadığı denetçi tarafından kontrol
edilmelidir.
c) Denetçi ödemesi yapılmış olan satın alma işlemlerine ilişkin destekleyici
belgelerin mükerrer ödeme yapılmaması için iptal edilip edilmediğine bakmalıdır.
d) Teslim alma raporlarının sıra numarası takip edip etmediği kontrol edildikten
sonra, denetçi teslim alma raporlarından örnek seçerek, bunun faturasını kontrol etmeli ve
muhasebe kaydının yapılıp yapılmadığı kontrol etmelidir.
e) Satın alma talep formlarından örnek seçerek belgelerin üzerinde yetkili kişilerin
onayı olup olmadığına bakılmalıdır.
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8) Aşağıdakilerden hangisi nakit ödemelerine ilişkin denetim işlemleri arasında yer
almaz?
a) Satıcılardan (tedarikçilerden) gelen hesap özetleri incelenmelidir.
b) Satış faturalarından örnek seçilerek, doğru hesaba muhasebe kaydı yapılıp
yapılmadığı incelenir.
c) Denetçi, nakit satın alma işlemi seçerek muhasebe kaydının doğru hesaba
kaydedildiğini kontrol etmelidir.
d) Denetçi muhasebe kayıtlarından nakit ödeme işlemi seçerek, ödemenin neden,
kime ve ne için yapıldığına ilişkin belgeleri incelemelidir.
e) Denetçi nakit ödemelerinden örnek seçerek, hem destekleyici belgeleri hem de
muhasebe kayıtları aritmetik olarak kontrol edilmelidir.
9) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Etkin bir iç kontrol sisteminde malları teslim alan kişinin depolama ve muhasebe
kaydı yapma yetkisi olmamalıdır.
b) Satın alma siparişini vermekle sorumlu olan kişi satın alma talebini onaylama
yetkisine sahip olmamalıdır.
c) Satın alma siparişi muhasebe departmanı tarafından verilmelidir.
d) Satın alma ve ticari borçlar kaydı tutan muhasebe sorumlusunun nakde dokunma
yetkisi olmamalıdır.
e) Satın alma ve ticari borçlara ilişkin muhasebe kaydı tutan kişinin çek imzalama
yetkisi olmamalıdır.
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10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çekler sıra numaralı olmalıdır.
b) Nakit ödemeleri muhasebe departmanı tarafından yapılmalıdır.
c) Kasadan yapılan küçük tutardaki ödemeler dışında tüm ödemeler banka
hesabından yapılmalıdır.
d) Ödemeler sadece teslim alındığı veya tamamlandığı bilinen mal veya hizmetler
için ve uygunluk onayı alınmış hizmetler için yapılmalıdır.
e) Ödeme belgelerinin
sorumluluğundan ayrılmalıdır.

hazırlanması

sorumluluğu

çeklerin

hazırlanması

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) a, 4) b, 5) a, 6) a, 7) b, 8) b, 9) c, 10) b

378

KAYNAKÇA
Bozkurt N. (2012). Muhasebe Denetimi
Erdoğan M. (2005). Denetim.
Güredin E. (2007). Denetim ve Güvence Hizmetleri.
Messier W. F., Glover S. M. ve Pratwitt D.F. (2008), Auditing & Assurance Services.
Kaval H. (2003). Muhasebe Denetimi.
Kepekçi C. (1996). Bağımsız Denetim.
Selimoğlu S. K. ve Uzay Ş. (2009), Muhasebe Denetimi.
Usul H. (2013), Bağımsız Denetim.
Ataman Ü, Hacırüstemoğlu R. ve Bozkurt N. (2001), Muhasebe Denetimi
Uygulamaları.

379

