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ruhsatlı yüksek kalitedeki meslek mensuplarımızla Denetçilik ve 

Muhasebe Uzmanlığı faaliyetlerini geliĢtirmektir.   
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GELECEK ON YILDAKĠ STRATEJĠMĠZ 

1.Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe büroları ve Ģirketlerinin 

(Kısaca Muhasebe firmalarının)Pazar olanaklarını geliĢtirmek, 

küresel muhasebe firmalarının haksız rekabetine karĢı korumak. 

2.Muhasebe Denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde izlenecek 

yol, yöntem ve yordamları geliĢtirmek ve bu alanda meslek 

mensuplarının bilgi, beceri ve tip denetim programları ile tip 

çalıĢma kâğıtlarını geliĢtirmek.  

3.Kalite Güvence Sisteminin geliĢtirilmesi 

4.Sürekli Mesleki Eğitim programlarının yenilenmesi 

5.Uluslararası Muhasebe Standartlarına yakınsak Ulusal 

Muhasebe Standartlarının uygulamalarının buna göre olmasını 

desteklemek ve geliĢtirmek.  

6.Uluslararası Denetim Standartlarına yakınsak Ulusal denetim 

Standartlarının faaliyetlerinin uygulamalarını desteklemek ve 

geliĢtirmek. 

7.Muhasebe mesleğinin yeni iĢ alanlarına açılımını sağlamak ve 

geliĢtirmek. 
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8.Uluslararası Etik Kurallarına uyumlu ulusal etik standartlarına 

uyulmasını sağlamak ve izleyecek etik ikliminin düzeyini 

yükseltmek. 

9.Muhasebe mesleğine giriĢ ve yeterliliğin sağlanmasında 

Uluslararası Eğitim Standartlarına uyumlu yapısını oluĢturmak 

ve uygulanmasını sağlamak. 

10.KOBi lere yönelik Muhasebe Standartlarını (Tam set 

TMS/TFRS)yorumlayarak, uygulama zemininin geliĢmesi için 

gerekli çalıĢmaları yürütmek ve KOBĠ‘lerde uygulanacak 

Ģeklinin kabul görmesine katkıda bulunmak. 

11.KOBĠlerde yapılacak denetimlerde kullanılacak standartlara 

katkıda bulunmak ve uygulanması için gerekli eğitim 

çalıĢmalarını yürütmek. Uluslararası Denetim Standartlarının 

uyumlu Ulusal Denetim Standartlarının KOBĠ lerde 

uygulamasına iliĢkin kılavuz geliĢtirmek. 

12.ĠĢletmelerde yönetim amaçlı muhasebe anlayıĢını 

geliĢtirmek amacı ile stratejik maliyet yöntemi ve stratejik 

yönetim muhasebesi tekniklerinin meslek mensupları arasında 

yayılmasını sağlamak.  
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13.Basel II uygulamalarına iĢletmelerin uyumlu hale 

getirilmesinde meslek mensuplarının eğitim ve geliĢmesini 

sağlamak. Basel III çalıĢmalarını takip edip, meslek 

mensuplarını bilgilendirmek. 

14.Derecelendirme konusunda eğitim yapmak ve meslek 

mensuplarını bilgilendirmek. 

15.UluslararasıMuhasebe Sertifika programı geliĢtirmek. 

16.Risk yönetim ve iĢ kontrol sistemlerinin oluĢturulması, 

denetim komiteleri ve iç denetim etkinliği konusunda eğitim ve 

uygulama çalıĢmaları yapmak. 

17.Meslek tekniğinin örgütlendirilmesi yani Muhasebe denetim 

faaliyetlerinin ve diğer Muhasebe faaliyetlerinin 

örgütlenmesinin muhasebe firmaları tarafından (1 veya daha 

fazla ortaklı)yürütülmesi ve uygulanacak muhasebe meslek 

tekniklerinin geliĢtirilmesidir. 

18.Muhasebe Meslek Hukukunun geliĢtirilmesi. 

19.Meslek disiplini ve yargısını etkinleĢtirmek. 

20.Her Ģey Meleğimiz ve Ülkemiz için. 
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MUHASEBE/DENETĠM  

KAVRAMINA GENEL BAKIġ 

GeliĢmekte olan ülkemizde, Ulusal sınırlarımız dıĢına taĢma 

eğiliminde olan muhasebe hizmeti GATT(Ticaret ve Tarifeler Genel 

anlaĢması)sınıflamasındaki mesleki hizmetler alt grubu içinde yer 

almaktadır.
1
 

Muhasebe Standartları: 

TMS/UFRS'nın dünyada geliĢimini özetlemek, sonra ülkemizde 

standartlarla ilgili geçmiĢe, bugüne, geleceğe bakmak, sorunlara 

değinmek ve bazı önerilerde bulunmak istersek,Dünyada 

uluslararası muhasebe standartlarının geliĢimine iliĢkin, çok kısa 

tarihi yolculuk yapalım. 

Yıl 1973, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) 

kuruldu. Amacı, standartların hazırlanması/yayımlanması, 

uluslararası kabulünün ve uygulamasının sağlanması, geliĢtirilmesi, 

harmonizasyonun/ yakınsamanın sağlanması olarak özetlenebilir.  

Komitesi, ilk standardını 1975‟de yayımlandı. 

                                                             
1
 Doç.Dr.A.R.Zafer SAYAR Bağımsız Denetimin Kamu Gözetiminde Dünya 

Uygulamaları ve Türkiye Örneği 
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Yıl 1977, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), 11. 

Dünya Muhasebeciler Kongresinde, Münih‘te kuruldu. 

Bu iki kuruluĢ, 1982 yılında çalıĢmalarını koordine etme kararı 

aldılar, birbirlerinin üyelerini tanıdılar, iĢbirliği ve güç birliği 

yaptılar.  

Bu iki kuruluĢun amacı ne idi? Uluslararası muhasebe standartlarını 

kullanarak, güvenilir, Ģeffaf, karĢılaĢtırılabilir finansal tabloları 

hazırlamak. Dünya çapında, finansal verileri Ölçmede ve sunmada 

standart / norm sağlamak, uluslararası finans dili oluĢturmak, birlik 

sağlamak. 

Standartların kabul görmesi ve yaygınlaĢması sonucu, geliĢmiĢ 

ülkelerin, kendilerine göre uyguladıkları Genel Kabul GörmüĢ 

Muhasebe Prensiplerinden, uluslararası muhasebe standartları 

uygulamasına geçildi. Avrupa Birliği ülkeleri de 2005 den beri 

uluslararası muhasebe standartlarını uygulamaya geçmiĢtir. Bu 

standartlar halen 125‟den fazla ülkede uygulanır durumdadır. 

Uluslararası muhasebe standartları uygulaması yaygınlaĢtıkça, 

değiĢik ihtiyaçlar ortaya çıktı. Standartlar, değiĢen ihtiyaçlara 

cevap verecek Ģekilde kendini yenilemeye baĢladı. UMS artık canlı 

organizma gibi oldu, geliĢiyor, değiĢiyor, doğuruyor, ölüyor, 

yeniden yapılanıyor.  
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Standart yapan örgütler, kuruluĢlar da bu değiĢimlere ayak 

uydurdular. 

2000 tarihinde, Edinburg toplantısında, uluslararası muhasebe 

standartları komitesi, bağımsız bir kuruluĢa dönüĢtürüldü, adıda 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International 

Accounting Standards Board – IASB) olarak değiĢtirildi. Yeni 

kurulun, ana sözleĢmesi kabul edildi. Buna göre bu kurul, 2001 

tarihinde, komitenin yerini aldı, uluslararası standartları hazırlama 

yetkisini devraldı.  

Ayrıca, Standartları Yorumlama Komitesinin (Standards 

Interpretation Committee – SIC) de yetkisini de devraldı, adıda 

―Uluslararası Finansal Raporları Yorumlama Komitesi‖ nin 

(International Financial Standards Interpretation CommDittee‖ 

(IFRIC) oldu. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi, 2001 yılına kadar, 41 

standart yayımladı. Bunların bir kısmı iptal edildi, bir kısmı 

yeniden formatlandı, değiĢtirildi. Bunların sayısı 28‟e düĢtü. Bu 

standartlara, bundan böyle Uluslararası Muhasebe Standartları adı 

verildi.  

Standartları Yorumlama Komitesi'nin yorumlarının adı, Uluslararası 

Muhasebe Standartları Yorumları olarak kaldı. 
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2001‘den sonra, kurulun yayımladığı standartlara “Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları” adı verildi. Bunların sayısı 13 

olup, bunlar içinde iptal edilen yoktur. Bunun yorumlarına da 

“Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yorumları -

IFRIC‖ adı verildi.  

Yorumlar, standartlardan sonra uyulması gereken kaynak 

durumunda olduklarından önemlidirler. 

Bu standartların ve yorumlarının hiçbir farkı yoktur, ayrıcalığı, 

üstünlüğü yoktur, sadece adlandırma farklılığı vardır. Ancak, 

zamanla UMS ler iptal edilip yenileri çıkarıldıkça sayıları 

azalacak, UFRS lerin sayılara artacaktır. Örneğin 39 no.lı finansal 

araçlar standardı bu yol sonunda ölecek yerine, 9 no.lı standart 

gelmiĢ olacaktır. 

Uluslararası muhasebe standartlarında bu geliĢmeler olurken, 2001 

de ortaya çıkan dünya krizi, Enron baĢta olmak üzere birçok büyük 

firmalarda ortaya çıkan yolsuzluklar, dikkatlerin ve önemin denetim 

standartlarına da çevrilmesine vesile oldu. Denetimde, yüksek 

kaliteli denetim standartlarına, kalite kontrol standartlarına 

önem verildi, etik standartlar, eğitim standartları geliĢtirildi, hile 

denetimi, disiplin ayrı önem kazandı. Kamu gözetimi, Kamu yararı 

kavramı geliĢti, ön plana alındı. Denetçilerin bağımsızlığı, mesleki 
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kurumsallaĢma çalıĢmaları geliĢtirildi. ġeffaflık, güvenilirlik 

kavramları önem kazandı. 

KüreselleĢmenin geliĢmesi, dünya ticaretindeki artıĢlar, ekonomik 

krizler, yolsuzluklar, bilgiye dayalı ekonomiyi daha önemli hale 

getirmiĢtir. Bilgiye dayalı ekonomi, muhasebe, denetim ve tüm 

bunların tamamlayıcısı olarak da ―mesleki etik, bağımsızlık, sürekli 

mesleki eğitim ve yeterlilik‖ muhasebe ve denetim sistemlerinin 

yüksek standartlarla desteklenmesinin temel gerekleri haline 

gelmiĢtir.  

Nitekim muhasebe ve denetim alanında uluslararası kuralların 

benimsenmesinin doğru, dürüst, Ģeffaf, tarafsız ve bağımsız finansal 

raporların oluĢturulmasına olan katkısı kaçınılmazdır. 

Türkiye‟de uluslararası muhasebe standartlarının geliĢimi: 

Yıl 1977, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) nun kurucu üyesi oldu. 

Yıl 1994. TÜRMOB, bu derneğin muvafakati ile Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)'ın üyesi oldu. 

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, üyelik görevleri 

kapsamında, 1992 yılında 31 adet uluslararası muhasebe 

standardının çevirisini, derleme kitap halinde yayımladı. Çevirilerden 
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bir kısmını, Ġstanbul Üniversitesi daha önce yapmıĢ ve dergilerde 

yayımlamıĢtı. Az bir kısmını da Marmara Üniversitesi yaptı. 

Derneğin, bu yayını ile, bu alanda önemli bir katkı sağladığı 

Ģüphesizdir. 

Dernek, bu standartlar kitabının yayımını takiben, ilgili kiĢi, kurum 

ve kuruluĢlardan hem olumlu ve hem de olumsuz görüĢler aldı. 

Ancak bunlar, 20 yıl sonra yeni TTK‘nda yerini alabildi. 

TÜRMOB bünyesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

oluĢturuldu, bu kurul yaptığı çalıĢmaları 2000‘de yayımladı. 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 

kapsamına alındı, bu kurulda yaptığı çalıĢmaları 2010‘ da yayımladı. 

2011 de yayımlanan, 6102 sayılı yeni TTK yürürlüğe girdi. Bu 

kanun, tamamen uluslararası muhasebe standartlarını benimsemiĢ, 

finansal tabloların hazırlanmasında ve denetiminde yeni bir baĢlangıç 

oluĢturmuĢtur. 56 yıl yürürlükte kalan, 6762 sayılı, 1956 tarihli eski 

Türk Ticaret Kanununda, uluslararası muhasebe standartlarına 

iliĢkin bir düzenleme yoktu, kanunda böyle bir kavram dahi 

yoktu. 
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2.11.2011 tarih ve 660 sayılı , ―Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve 

Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat Ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ― yayımlandı, TMSK‘ nun bütün yetki 

ve sorumlulukları bu kurula devredildi. 

TTK Geçici 6. Maddesine göre, iĢletmeler 31.12.2012 bilançolarını 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve düzeltilmiĢ 

bilançolarını 1.1.2013 tarihli açılıĢ bilançosu olarak ticari 

defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek zorundadırlar. 

TTK'nun 69 ve 515. maddelerinde ise, finansal tabloların, dürüst 

resim ilkesi gereğince, Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uyularak düzenlenmesi hükümleri yer almaktadır.  

Denetime tabi olan iĢletmeler kararnamede belirlenmiĢ, SPK, 

BDDK, EPDK, emeklilik, sigorta Ģirketleri ile, 17.11.2012 tarihli 

BKK‘ na göre belirlenen sermaye Ģirketleri ( aktif büyüklüğü 150, 

yıllık net satıĢ hasılatı 200 milyon, çalıĢan sayısı 500 ve üstü 

olanlarda iki kriteri tutturanlar) olarak sıralanmıĢtır. BKK ölçütlerine 

uyan Ģirket sayısı 2013 yılı için, KGK tarafından tahmini 4.500 

olarak verilmiĢti. KGK BaĢkanı Sn. S. Ahmet BaĢ‘ın verdiği bilgiye 

göre, 2014 yılı için bu ölçütlerin, yarı yarıya düĢürülmesi yönünde 

çalıĢmalar tamamlanmak üzeredir. Bu verilere göre ise, 2014 yılında, 

yaklaĢık 1.000 firma (600‘ü doğrudan, 400‘ü konsolidasyon nedeni 

ile) denetim kapsamına girmiĢ olacaktır. Böylece 2014 yılı için 
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denetim kapsamındaki iĢletme firma sayısının 3.500 dolayında 

olacağı tahmin edilmektedir. Zaman içerisinde, BKK kriterleri 

küçültülecek, denetime tabi iĢletmelerin sayısı ise artacaktır. 

Aksi takdirde denetim boĢluğu kapatılamamıĢ olacaktır. 

Bu verilere göre, bu yıl denetime tabi firmaların oranı %2 ye bile 

ulaĢamamaktadır. 

TMS/TFRS uygulaması ile bağımsız denetim ayrı hususlardır. 

TMS/TFRS uyguladığı halde, denetim dıĢı kalabilecek firmalar 

belirlenebilecektir. Ancak, ilke olarak denetime tabi firmaların 

TMS/TFRS uygulaması yapmaları beklenir. 

TMS/TFRS uygulaması yapması gereken ve denetime tabi olması 

gereken iĢletme sayısında ise güvenilir veri henüz yoktur. Hangi 

ölçütlere göre, hangi yıllarda, kaç firma kapsamda olacaktır? Hangi 

ölçekteki firmalar kapsam dıĢında bırakılacaktır? Ancak sadece, 

90.000 dolayında anonim Ģirketin, 400.000 dolayında faal limited 

Ģirket oluĢu, bu sayının birkaç yüz binler olmasını kuvvetle ihtimal 

dahiline sokmaktadır. 

ġu anda, isteyen iĢletme TMS uygulayabilir, denetim kapsamına 

girebilir, herhangi bir yasaklama, engelleme bulunmamaktadır. 
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Kimler denetim yapabilecektir? Ancak, KGK dan yetki alan 

deneticiler, ülkemizde denetim iĢini yapabileceklerdir. KGK, 

üniversiteler ile 2013 de yaptığı geçiĢ dönem eğitim iĢbirliğini, 2014 

de de devam ettirmektedir. Ayrıca kendisi de sınav yapmaktadır. 

KGK sitesi verilerine göre, denetim yetkisi almıĢ kiĢi sayısı ise, 

KGK sitesine göre yaklaĢık 6.500 tür. KGK BaĢkanı Sn. BaĢ‘ın 

belirttiğine göre de bunların 2.000 ‗i YMM, 4.500‘ü SMM‘dir.) 600 

kiĢi de iĢlem aĢamasındadır. Denetim belgesi almıĢ toplam sayı 7.100 

olmaktadır. Üniversiterle olan geçiĢ dönemi eğitim programları 

devam ettiğinden, bu sayı her ay artacaktır. 
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Muhasebenin tanımı 

Muhasebe, Arapçadaki ―muhasaba‖ kelimesinden dilimize 

geçmiĢtir. Muhasabe hesaplaĢma, hesap ilmi anlamlarına 

gelmektedir.  Muhasaba kelimesinin kökeni ise yine Arapça olan ve 

hesap anlamına gelen ―hisab‖ kelimesinden gelmektedir. Bu 

kelimenin kökeni ise Arapçada ―hsb‖ köküne dayanmaktadır ve 

mahsup, muhasebe, hesap eĢ kökenli kelimelerdir 

(www.istanbul.edu.tr).  Batı Avrupa dillerinde de muhasebe, hesap 

sözcüğünden türemiĢtir. Örneğin Fransızca‘da ―Comptabilite‖, 

―Compte‖ sözcüğünden, Ġngilizce‘de ―Accounting‖, ―Account‖ 

sözcüğünden türemiĢtir (Güvemli, 1995:3).  

Muhasebe kısaca finansal bilgi sistemidir. Finansal bilgileri 

belgelendirir, kaydeder, sonuç (bilanço ile kar/zarar) çıkarır. 

Günümüzde muhasebe uzmanları sadece finansal bilgiler ile değil 

finansal olmayan bilgileri de irdelemektedir. Yani Entegre Raporlama 

Uzmanlığı yapmaktadırlar. 

Denetim tanımı  

Denetim bir karşılaştırma ve yargılama faaliyeti‗dir. Amerikan 

Muhasebe Birliği (American Accounting Association) göre 

denetim, ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili savların önceden 
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saptanmıĢ ölçütlere uygunluk derecesini araĢtırmak ve sonuçları 

ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsız kanıt toplayan ve bu 

kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. 

Küresel Muhasebe, Denetim ve Küresel ġirketler  

Küresel Ģirketlerin, çok uluslu kültürü kavrayan bir anlayıĢ yapısı 

vardır. 

Küresel Ģirketlerde denetim olgusu daha önemlidir. 

Küresel Ģirketlerin muhasebeye iliĢkin baĢlıca iki sorunu vardır:  

Dil ve Güvence. 

1)   Küresel Muhasebe Dili: 

Ortak ölçme ve sunma sağlar, dünyadaki bütün işletmelerin aynı dili 

kullanmalarını, dolayasıyla birbirlerini anlamalarını sağlar.  

UFRS‟ler küresel muhasebe dilini oluĢturmak amacını taĢır. Ülkeler 

yakınsama (convergence) yolu ile küresel muhasebe dilini 

öğrenirler. Küresel Muhasebeci bu dili kullanabilen muhasebecidir.  
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2) Denetim ve güvence:   

Denetim, kısaca makul finansal güvence hizmetidir. Makul 

güvence, finansal tabloların veya faaliyetlerin, gerçeği makul ölçüde 

ve dürüst olarak yansıttığına ilişkin  %100’e yakın güvence vermek 

demektir. 

Finansal tablolar Uluslararası Muhasebe Standartları ile 

hazırlanır. Bunların denetimi ve doğruluğu ise,   Uluslararası 

Denetim ve Güvence Standartları ile sağlanır. 

―Muhasebeci” kavramı, IFAC tüzüğünde, geliĢmiĢ ülkelerde 

―muhasebe denetçisi” anlamında da kullanılmaktadır.  

Uluslararası litetatürde  ―denetim firmaları‖, “muhasebe firmaları” 

olarak da belirtilmeye baĢlanmıĢtır. 

Denetçi kavramı, aksi belirtilmedikçe, bağımsız denetçi anlamında 

kullanılmaktadır. 

Bir denetçinin, gerektiğinde,  ölçme, kayıt ve finansal raporları 

oluĢturma iĢlerini de yapabilecek yeterlikte olduğu kabul 

edilmektedir. Ancak tersi kabul edilmemektedir.Ekonomik ve 

finansal geliĢmeler sonucu, dünyada muhasebe denetimi, muhasebe 
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mesleğinin en önemli iĢi haline gelmeye baĢlamıĢtır.  Muhasebe 

denetim mesleği,  bir kamu hizmetidir.   

Denetim güvence hizmeti kapsamı:  

Finansal güvence hizmeti; finansal tabloların tam, kısmi veya ara 

denetimi, iĢlem denetimi, özel denetim, hile ve hataların denetimi 

gibi konularla ilgilidir. 

Finansal olmayan güvence hizmeti ise, TV tercihleri, bahis 

oyunları, internet tercihleri, Ģans oyunları, gazete dergi tirajları, 

reyting ölçümü, kamuoyu araĢtırmaları, yarıĢmalar ve benzeri 

konularla ilgilidir. 

Küresel muhasebe/denetimde baĢlıca ilgi konuları: 

  Uluslararası Muhasebe Standartları 

 Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları 

 Uluslararası Kalite Kontrol Standartları 

 Uluslararası Etik Standartları 

 Uluslararası Eğitim Standartları 

 Kamu Gözetim Sistemi 

 Disiplin  

 Dijital ortam ve network 
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Denetim ihtiyacı ve küresel ekonomi   

 Küresel ekonomideki gelişmeler, finansal geliĢme ve 

geniĢlemeler,  denetim ihtiyacını oldukça artırmıĢ.  

 Denetim, özellikle ekonomik ve finansal krizler nedeniyle, 

son 15 yılda,  evrim geçirmektedir. 

 Bankacılıkta, Basel II kriterlerinin uygulanmaya baĢlanması, 

bu kapsamda UFMS‘na göre finansal tabloların düzenlenmesi 

gereği, kredilerin KOBĠ‘lere yönelmesi, denetimin 

yaygınlaşmasına vesile olmaktadır.  
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DÜNYADA MUHASEBE/DENETĠMĠN TARĠHĠ 

GELĠġĠMĠ 

Sanayi devrimlerinin etkileri 

Muhasebenin ‗Lucca Pacioli‘ ile 1493‘de baĢlamıĢ olduğu kabul 

edilir. Hâlbuki budan 300 yıl evvel, Ġlhanlı devletinde ‗merdiven 

usulü‟ uygulanıyordu.Denetim ise,  sanayi devrimleri ile 

baĢlamıĢtır. Ancak asıl geliĢmenin altında ekonomik krizlerin 

olduğu görülmektedir.  

Birinci sanayi devriminin etkisi (1760-1840) : 

Bu dönemde denetim, iç kontrol ile baĢlamıĢtır Denetim alanı daha 

çok verimlilik, kârlılık gibi konularda odaklanmıĢtır. Denetim 

çalıĢmaları Ġngiltere‘de baĢlamıĢ, batı Avrupa‘ya daha sonra 

Amerika‘ya yayılmıĢtır. 

Ġkinci sanayi devriminin etkisi (1860-1914): 

Sanayide, özellikle çelik, demiryolu, elektrik, kimya sanayilerinde,  

seri üretime geçilen dönemdir. ―Ölçek ekonomisi‖ ön plana çıkmıĢ, 

birim maliyetlerin düĢürülmesi amaçlanmıĢtır.  Bu nedenle, ―Büyük 

ĠĢletme BirleĢmeleri Hareketi‖ baĢlamıĢtır. Yönetim tarzında,  ücretli 

yönetici ‗ye dönülmeye baĢlanmıĢtır.    
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Ekonomik krizlerin etkileri 

1929 Ekonomik krizinin etkisi: 

 Bu kriz, ABD‘de baĢlamıĢ ancak bütün dünya ülkelerini 

vurmuĢtur. Dikkatlerin bağımsız denetim üzerinde 

toplanmasına neden olmuĢtur.   

 Ayrıca, hile ve yolsuzlukların önlenmesi, finansal tabloların 

doğruluğu /güvenilirliği konuları önem kazanmıĢtır.  

 Bu kriz,   ABD‘de bağımsız denetimde dönüm noktası 

olmuĢtur. 

 Bu krize kadar, zorunlu olmayan bağımsız denetim 1934‟de 

çıkarılan ―Securities Exchange Act in the USA‖  ile,  kamuya 

açık Ģirketlerde zorunlu hale gelmiĢtir.  

 Almanya, birinci dünya savaĢı sonrası, 1930‘larda ekonomik 

sorunlarla uğraĢmakta idi. Bunun için, 1931 ġirket Kanunu  

―Company Law‖ çıkarılmıĢ,  

  Halka açık büyük Ģirketlerde, yıllık bağımsız denetim 

zorunlu hale getirilmiĢtir.   

 AICPA – Amerikan Yetkili Kamu Muhasebecileri Enstitüsü, 

1947 ‗de, 10 adet GAAS (Generally Accepted Auditing 

Standards)  geliĢtirmiĢtir. Bunlar,  denetimde bir çatı 

oluĢturmuĢ, küçük değiĢikliklerle günümüze kadar gelmiĢtir. 
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 2.Dünya savaĢı sonrası 1950:  Denetimde,  “önemlilik 

kavramına” (materiality concept) geçiĢ: 

 Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü 1950‘de, denetim 

yöntemi listesine, ‖analiz ve gözden geçirme‖ (analysis and 

review) eklemiĢtir.  

  Özellikle gelir hesaplarının denetimi, sadece ―test‘‘ yapılarak 

değil, ―analizlerle ve karĢılaĢtırmalarla‖ yapılmalıdır.   

 Önceleri, örnekleme yöntemi, risklerin değerlemesinde 

“istatistik olmayan yöntem” olarak kabul ediliyordu.  

 Daha sonra, firmanın bütün performansını temsil edebilecek 

―istatistiki örnekler seçimi‖ yöntemine geçildi, böylece 

denetim yaklaĢımında “istatistiki örnekleme” yöntemi 

kabul edilmiĢ oldu.  

 1960‘lı yıllarda, istatistiki örnekleme yöntemi, analitik 

denetim yaklaĢımı olarak, büyük ABD ve Ġngiltere denetim 

firmaları tarafından kullanılmaya baĢlandı. 

1973-80 Petrol fiyatları artıĢı  sonrası   

 Bu etki ile denetimde, risk odaklı yaklaĢım (risk focused 

approach) ya da risk temelli yaklaĢım (risk-based approach)  

öne çıkmıĢtır.  

 Bu yaklaĢım,   kalıtım riski ve kontrol riski odaklı 

yapılmakta ve önlem alması için yönetim uyarılmaktadır. 
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1997 Asya, 1998 Rusya, 1999 Brezilya Krizlerinin etkisi: 

1980-82 ekonomik daralmanın etkisi:  

 Bugünkü geliĢmiĢ Asya ülkeleri, 1960-90 yıllarında yüksek 

büyüme ve sanayileĢme gerçekleĢtirmiĢlerdi. Fakat bu 

serbestlik dalgası, dört Asya kaplanını vurmuĢtu.  Bu kriz,   

Rusya‘ya,   Brezilya‘ya,   Arjantin‘e ve diğer Latin Amerika 

ülkelerine sıçramıĢtı.  

 Bu ülkelerde Asya lokal denetim standartları 

uygulanıyordu. Bunları uygulayan 6 büyük uluslararası 

muhasebe firması idi, epeyce eleĢtirilmiĢlerdi. Çünkü,bu 

ülkelerde denetim yapan muhasebe firmaları, birçok Asya 

firmalarına ve bankalarına, krizden birkaç ay öncesine kadar 

Ģartsız rapor vermiĢlerdi.  

 1997 Asya krizi, dikkatlerin kurumsal yönetiĢim üzerinde 

toplanmasını sağladı.    

 OECD 1999‘da Kurumsal Yönetim Prensipleri‘ni 

yayımladı, bunu 2004‘de revize etti.  
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2001 Enron  olayının etkisi: 

 Enerji devi Enron‘un 2001‘de iflas etti.  Enron‘u,   Waste 

Management, Sunbeam, the Baptist Foudation of Arizona ve 

en büyük iflas olarak Wold.Com Ģirketlerdi takip etti.   

 BeĢ büyük denetim firmasından birisi olan Arthur 

Anderson, bu Ģirketlerin de denetimini yapmıĢtı. Bu denetim 

firması yok oldu.  

 Bu olaylar, denetim firmaları arasında güven krizinin ortaya 

çıkmasına sebep oldu. 

 Bu skandallar, kamu güvenini aĢındırdı, yatırımcılara 

milyarlarca dolara maloldu.  

 Bu güveni onarmak için, 2002 “Sarbanes-Oxley Act‖ 

kanunu çıkarıldı, reaksiyon kanunu olarak yürürlüğe girdi. 

―Public Company and Accounting Reform and Investor 

Protection Act‖  ve ―Corporate and Auditing Accountability 

and Responsibility Act‖)  

  Bu kanun, denetim firmalarının tescili düzenlemesi getirdi, 

yönetime finansal bilgilerin doğruluğu yükümlülüğü getirdi, 

yönetime ağır cezalar getirdi, dıĢ denetimde daha fazla bağımsızlık 

getirdi. 

 Bu bağlamda bu kanunla, Halka Açık ġirketlerde Muhasebe 

Gözetimi Kurulu PCAOB (Public Company Accounting 

Oversight Board) oluĢturuldu. 
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 Benzer kanunlar baĢka ülkelerde de yürürlüğe girdi. 

Örneğin, Japonya, Almanya, Fransa, Ġtalya,  Avusturalya, 

Israil, Hindistan Güney Afrika ve Türkiye. 

2007-8 Büyük finansal daralmanın (krizin)  etkisi: 

 ABD‘de ve Avrupa‘da ortaya çıkan konut krizi, önemli 

varlık kayıplarına sebep oldu.  

 2008‘de Lehman Brothers ve Washington Mutual iflas etti. 

Yatırım bankası Bear Stearns kurtarılamadı.  

 Bu krizin sebeplerinden biri olarak ―fair market value‖ 

makul piyasa fiyatının uygulaması gösterilmiĢti.  FASB 

Finansal Muhasebe Standartları Kurulu, 2006‘da, 157 no‘lu 

Fair Value Measurements düzenlemesini çıkardı. Daha 

sonra 2011‘de UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Standardı 

yayımlandı.   

 Bu standart, firmaların finansal raporlama amacı ile makul 

değer belirlemesini nasıl yapacaklarını açıklamaktadır.  

 Bu standart aynı zamanda, denetim firmalarının, makul 

değer tespitinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını 

hafifleĢmiĢtir.  

 Ancak standart, denetim firmalarına,  makul değerin nasıl 

belirlendiğine iliĢkin bütün açıklamaların yapılması gerektiği 

sorumluluğunu da yüklemektedir. 
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GÜNÜMÜZDE ULUSLARARASI STANDART 

KOYUCU ÜÇ ANA KURULUġ 

 

 IASB: Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(International Accounting Standards  Board)   

 

 IFAC: Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 

(International Federation of Accountants Association) 

Bu iki kuruluĢun üyeleri, zaten birbirinin üyeleri olmuĢlardır. 

Muhasebe mesleği için organizasyon olarak, IFAC yüksek kalitede 

uluslararası standartları geliĢtirerek kamu çıkarını korumak için, 

teĢvik kalite uygulamaları, güçlü etik değerleri teĢvik ve dünya 

çapında mesleğinin tüm sektörlerin geliĢimini destekleyen kararlıdır. 

IFAC Video  IFAC, muhasebe mesleği için küresel kuruluĢudur. 157 

members and associates Onun 157 üye ve ortakları 123 ülke ve yetki 

alanlarında ile dünyanın muhasebeciler tarafından yüksek kalite 

http://www.ifac.org/Downloads/ifac-mission-and-values.mp4
http://74.125.43.132/translate_c?hl=tr&sl=en&u=http://web.ifac.org/about/member-bodies&prev=/search%3Fq%3DIFAC%26hl%3Dtr&rurl=translate.google.com.tr&usg=ALkJrhiyRYYV14QsEfQb8Ammh9JQfMj0AA
http://74.125.43.132/translate_c?hl=tr&sl=en&u=http://web.ifac.org/about/member-bodies&prev=/search%3Fq%3DIFAC%26hl%3Dtr&rurl=translate.google.com.tr&usg=ALkJrhiyRYYV14QsEfQb8Ammh9JQfMj0AA
http://74.125.43.132/translate_c?hl=tr&sl=en&u=http://web.ifac.org/about/member-bodies&prev=/search%3Fq%3DIFAC%26hl%3Dtr&rurl=translate.google.com.tr&usg=ALkJrhiyRYYV14QsEfQb8Ammh9JQfMj0AA
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uygulamalarını teĢvik ederek kamu çıkarını korumak için çalıĢır.  

IFAC üyeleri ve ortakları, öncelikle ulusal muhasebe meslek 

kuruluĢları, 2,5 milyon muhasebecilerin kamu uygulamalarında 

istihdam temsil vardır, sanayi ve ticaret, hükümet ve akademik.  

 

 

 FASB: Finansal Muhasebe Standartları Kurulu 

(Financial Accounting Standards Board).  

USGAAP‟leri düzenleyen kuruldur. 

 FASB ile IFAC tek uygulamaya yönelik çalıĢmalarını 

sürdürmektedir. 
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DÜNYADA GÜNÜMÜZDE 

MUHASEBE/DENETĠM UYGULAMALARI 

Denetime Tabi Kurum ve KuruluĢlar 

 Kâr amaçlı kurum ve kuruluĢlar,   

 Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluĢlar ( sivil toplum 

örgütleri…)  

 Kamu kurum ve kuruluĢları, siyasi partiler, mahalli idareler.  

Uluslararası denetim düzenlemeleri,  kâr amaçlı kurum/kuruluĢları 

kapsamına almaktadır. Denetime tabi Ģirket olarak, bunlardan da 

kamuya açık olan, kamu ilgisi olan Ģirketleri hedef almaktadır. 

Denetimin hacmi 

IMF Economic Outlook 2013 verilerine göre; 

 Sermayeye dayalı borçlanma araçları Toplam15,9 trilyon $ 

 Tahvil ve benzeri borçlanma araçları yatırımları  Toplam  26,6 

trilyon $ 

 Gayri safi milli hasıla 60,9 trilyon $ 

 2010 yılı: Gayri safi milli hasıla (GNP)  ABD 14,6 trilyon 

$AB 16,3,  Çin 5,9 Japonya 3,5, Almanya 3,3  (Türkiye 815 

mr.$ 18. Sırada) 

 Dünya üretimi 73 trilyon $, 

  Mal ve hizmet üretiminin 3,2 katı finansal varlık var. 
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Muhasebe Mesleğinin Düzenlenmesi Yolları    

1.Kendi kendini düzenleme: Mesleğin kendi kendini gönüllü olarak 

düzenlemesi.  

2.Yasal yetkiyle kendi kendini düzenleme: Ülke yasalarının mesleğin 

kendini kendini düzenlemesi sorumluluğunu meslek kuruluĢuna 

verdiği yetkiyle mesleğin düzenlenmesi  

3. Yasal yetkiyle dışarıdan düzenleme: Bir devlet kuruluĢu ya da 

devlet tarafından oluĢturulan bağımsız bir kuruluĢ aracılığıyla 

mesleğin düzenlenmesi  

4. Yasal yetkiyle kendi kendini düzenleme ile yasal yetkiyle 

dıĢarıdan düzenlemenin bir birleĢimi ile yapılan düzenleme.  

Genellikle, muhasebe meslek kuruluĢları, kendi ülkelerinde bir 

devlet kuruluşuna bağlı olarak hareket eder. Devlet, muhasebe 

meslek kuruluĢuna yasal tanım verir, bir dizi rol ve sorumlulukları 

hesap verilebilirlik Ģartı ile devreder.  
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Dünya‟da Muhasebe Mesleğinde ve Düzenleyici 

KuruluĢlarda Hızlı DeğiĢim 

Son on onbeş  yılda, muhasebe mesleğinin düzenleyici çevresinde 

bir çok önemli değişiklik olmuĢtur.  

 Muhasebe denetim uygulamalarında yaĢanan yeniliklerden en 

önemlisi, denetim mesleğinin; kendi kendini düzenleyen bir 

meslekten,kamu gözetimi altında düzenlenen bir mesleğe 

geçiş olmuştur.  

 Düzenleme üzerine yeni ve geliĢmekte olan trendler, 

muhasebe mesleği düzenleyicileri ve devlet düzenleyicileri 

arasında sürekli diyaloğun önemini vurgulamaktadır, çünkü ; 

 Uygun denge, kendi-kendini düzenleme ve devlet/yasal 

düzenleme arasında yer almaktadır.  

Kamu Gözetimi : Denetim için kamu gözetimi hedefi; 

Muhasebe denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin 

yükselmesine katkı sağlamak,Muhasebe denetim mesleğinin 

bağımsızlık ve tarafsızlığının korunmasına katkı sağlamak, Ulusal 

ve uluslararası düzeyde muhasebe denetimine ve muhasebe 

denetimini gerçekleĢtiren meslek mensuplarına olan güveni 

sürdürülebilir kılmaktır.  
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Kamu gözetimi, kamu hizmeti fonksiyonu taĢır. Kamu çıkarını 

gözetir. 

Kamu gözetimi, bir denetim gözetimidir.  Denetim firmalarının 

ve denetçilerin de denetimini kapsamaktadır. 

Neden kamu gözetimine ihtiyaç oluĢtu? Denetim raporlarına kamu 

güveni azalması.  Buna Enron ve diğer skandallar neden olmuştur. 

Muhasebe mesleğinin ―Kamu Gözetimi‖ ilk olarak 1992 yılında, 

Gözetim kuruluĢu, Norveç Finansal Gözetim Kurumu'nun (FSA) 

bünyesinde dâhili bir kuruluĢ olarak Norveç'te kuruldu.  

2002 Sarbanes - Oxley yasasıyla birlikte ABD‟de baĢladı. 

2006 yılında 2006/43 EC Sayılı Direktifi AB 8‘nolu direktifinde 

yapılan değiĢiklik gereği AB ülkelerinin tamamında 

uygulanmaktadır.  

AB üyesi olmayan ülkelerde yetki almıĢ denetçilerin ruhsatlarının 

AB‘de geçerli olabilmesi için Kamu Gözetimi sistemi oluĢturması 

gereken 29 Temmuz 2008'te AB Komisyon kararı ile üçüncü 

ülkeler düzenlemesi yapılmıĢtır.   

Kamu gözetimi düzenlemesi, dünyanın birçok ülkesinde 

uygulanmaktadır. 
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KAMU GÖZETĠM SĠSTEMĠ 

Bir kamu gözetim sisteminin oluĢturulmasında; 

Temel ön koĢul,  iyi geliĢtirilmiĢ bir yasal ve kurumsal yönetiĢim 

sisteminin oluĢturulmasıdır, varlığıdır.    

Kamu gözetim sisteminin hedefine ulaĢabilmesi için;   

Kalite güvence sistemi oluşturulmalıdır. Denetim firmaları da bir 

kalite güvence sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlü olmalıdır. 

Muhasebe denetiminin kamu gözetimi için gerekli; muhasebe 

standartları oluşturulmalıdır. 

Muhasebe denetiminin kamu gözetimi için gerekli denetim 

standartları oluĢturulmalıdır. 

Muhasebe mesleği eğitim standartları oluĢturulmalıdır. 

Muhasebe mesleği etik kuralları oluĢturulmalıdır. 

Muhasebe mesleği disiplin-soruşturma kuralları oluĢturulmalıdır. 
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Denetim firmalarının network yapılarının denetlenmesi 

Muhasebe (denetim) firmalarının kendi bünyelerinde yaptıkları 

düzenlemelerin denetlenmesi bağlamında; 

Denetim kalitesinin denetlenmesi, (örneğin denetim yoklama ve 

incelemeleri) 

Profesyonel muhasebe kuruluĢlarının kendi bünyelerinde yaptıkları 

düzenlemelerin, network yapılarının denetlenmesi gerekli 

olmaktadır.  

 Uluslararası düzenleyiciler ile süper vizörlerin baskısı altında, 

Avrupa‟daki orta ve büyük ölçekli denetim firmalarının,  eninde 

sonunda network yapılarını değiĢtirecekleri yorumu 

getirilmektedir.  

Özellikle Avrupa Birliği uygulamalarında 3‟üncü Ülke yaklaĢımı 

denetim mesleğinin network çatısı altında yapılanmasını zorunlu 

kılmaktadır.  
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Kamu Gözetimi Üst KuruluĢları 

Bağımsız denetim düzenlemesi yapan kuruluĢların üst kuruluĢudur.Öncelikli 

amacı, bağımsız denetim düzenleyicilerin üyelerinin; 

Bilgi paylaĢımına olanak sağlamayı ve iĢbirliğini geliĢtirmektir 

IFIAR gibi. 

Finansal Mimari 

Kurumsal bir finansal mimari altyapısı nitelikleri  

 ġeffaf finansal raporlama süreci 

 Uluslararasında kabul görmüĢ standartlara bağlılık 

 Ġyi tasarlanmıĢ ve özümsenmiĢ düzenleyici yapı 

 Ülke mevzuatında tutarlı ve uyumlu düzenlemeler ve uygulamalar 

 Güçlü kurumsal yönetiĢim  

 

Standart koyucuların denetim alınandaki küresel mimarisinde üç 

bağlayıcı çatı unsuru;  

 -güvence, 

 -etik   

 -eğitimdir. 
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Dünya‟da denetim uygulamalarına bir eleĢtiri: 

 Dünya ülkelerinde denetimin birkaç denetim firmasında 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. 20 yıl önce, 8 büyük‘den, sonra ‖en 

büyük 6‖ dan söz edilirken, Ģimdi ―en büyük 4‖ denetimin 

firmasından söz edilmektedir.  

 Dünya denetim hacminin çok büyük kısmı,  4 büyük muhasebe 

(denetim)  firması elinde toplanmıĢtır. Bunlar; 

 Pricewaterhouse Coopers (158 ülkede, 180.000 çalıĢanı vardır) 

 KPMG (140 ülkede, 135.000 çalıĢanı, 22,7 milyar $  cirosu vardır) 

 Deloitte  Ernst & Young firmalarıdır.  

 

Ġlk 6‘ ya dahil 2 firma ise 

      BDO ve Grant Thornton  ‗ idi. 

 IFIAR, denetim firmaları ve denetçiler için şu eleştirilerde 

bulunmaktadır; 

 -denetim firmaları denetim yargısında,  her zaman yeterli 

delil elde edememektedir 

 -bağımsızlık ve etik sorunu ile artık rutin olarak 

karĢılaĢılmaktadır. 
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EleĢtiri : 

 Reuters’in eleştirisi: Halka açık Ģirketlerin finansal raporlarının kalite 

ve doğruluğunun incelenmesinde, bağımsız denetçiler,  problemi   

kısa sürede belirleme  görevinde neden baĢarısız oldu? Yatırımcılar 

adına yapılan global denetimde güvenilirliği geliĢtirmek için daha 

fazlası yapılmalıdır. 

 Halka açık firmalar üzerinde yapılan araĢtırmalar, denetim 

firmalarının  ―sistematik olarak önemli‖ olduğunu göstermektedir.  

Mademki bunlar önemli, bu denetim firmalarının kendilerinin iç 

kalite kontrollerinin ne kadar iyidir? Buna da bakmak gerekir, bazen 

açıkça yetersiz bulunmaktadır. 

 Qfinance eleĢtirisi: Standart koyucular, halka açık Ģirketlerin 

denetimlerinde, denetim firmalarının gerçeğe uygun değer 

ölçümlerinde, iç kontrol testlerinde ve finansal tabloların 

hazırlanması sürecinde sorunlar bulmaktadırlar. 

 2013 IFAC gelir bütçesi 27,5 milyon $ dır. Bunun üçte biri büyük 

denetim firmalarından sağlanmaktadır. (QFinance, Humphrey,C.) 

IFAC ile büyük denetim firmalarının bağını  ortaya koyan bir 

durumdur.   

 

Denetimde uzmanlaĢma,  ĢirketleĢme 

 Hiç bir muhasebe meslek mensubu, muhasebeciliğin tüm 

alanlarına hakim olamaz. UzmanlaĢma, yeterli bilgi ve uzmanlık 

derinliğini sağlamak için gereklidir.  
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 UzmanlaĢma alanlarından bir tanesi tarihsel finansal bilginin 

denetimidir, bu alan daha yüksek düzeyde eğitim ve kurs 

gerektirir. 

 Bazı özel iĢkollarında tarihsel finansal bilginin denetimlerine katılan 

denetçiler daha fazla uzmanlaĢabilir.  

 Bir denetim ekibi, sözleĢme ortağını, diğer denetçileri, diğer 

muhasebe meslek mensuplarını ve diğer ilgili kiĢileri kapsayabilir.  

 UzmanlaĢma, denetim ekibi faktörleri, denetim firmalarında 

ĢirketleĢme ve kurumsal yönetiĢimi gerekli kılmaya baĢladı.  

Bu durum, sinerji yaratma, denetim firmalarının birbirlerinin 

deneyimlerinden yararlanma, dünya çapında network kurma 

durumunu oluĢturdu.  
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Denetçi olabilme süreci 

*Avrupa Birliği ülkelerinde denetçi olabilmek koĢulları ülkeden 

ülkeye küçük değiĢiklikler gösterebilmektedir.  

AB‘de denetim düzenlemesi, 1984 de kabul edilen 8 no‟lu AB 

Direktifi ile yapılmıĢtır. 1994 deki değiĢiklikte, denetçi olabilme 

koĢulları Ģöyle belirlenmiĢtir; 

 -üniversite mezunu olmak (bazı ülkelerde 15 yıl mesleki uygulama 

aranmaktadır) 

 -3 yıl staj yapmak (bunun 2 yılını denetçi yanında yapmak) 

 -mesleki yeterlilik sınavı (sınav konuları belirlenmiĢtir) 

AB‘da denetim, ancak onaylı yasal denetçi veya denetim firması 

tarafından yapılabilmektedir. 

*BirleĢik Devletlerde, denetçi olabilmek için ilke olarak bunlar 

benimsenmiĢtir. CPA‘ler denetçi olabilmektedir. Muhasebe Meslek 

Mensubu, bir IFAC üye kuruluĢuna üye olan kiĢidir.  Ancak, 

eyaletler arasında farklılıklar olabilmektedir. 

*UES no‟8‟de; IFAC üye kuruluĢlarının, herhangi bir üyesinden bir 

denetçi olabilmesi için önce elde etmesini beklediği asgari yeterlilik 

Ģartlarını, yeteneği elde etmek ve korumak için gerekli eğitim ve 

geliĢim koĢullarını belirler.  
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Bunlar;  

Ġleri mesleki eğitim, iĢ baĢında eğitim, iĢ dıĢında eğitim, sürekli 

geliĢim faaliyetleridir. 

Yakınsama 

 Dünya ülkelerinde,   uluslararası standartların ulusal standartlar olarak 

benimsenmesidir.  

 Her ülkenin kendi ulusal muhasebe standartlarını belirlemesi doğal ve 

gereklidir.  

 Yakınsama, genellikle ulusal yasalarla sağlanmaktadır.   

 Uluslararası standartlar, yüksek kalitede denetimlerin güvencesi için 

temel bir yapı taĢıdır.   

 Muhasebede yakınsama Ģirketler hukukunda önemlidir.  

 Uluslararası standartlarda yakınsama sürecinde aĢılması gereken 

engeller ve güçlükler bulunmaktadır.  Bu güçlükler geliĢmiĢ 

ülkelerde bile tartıĢılmaktadır.  

 ACCA‘nın   (Association of Chartered Certified Accontants) ,  

BaĢkanı John Brase, IFRS‘lere yakınsamanın geleceği 

belirleyeceğini; ancak, Ġngiltere‘de muhasebe standartlarına 

yakınsamanın hareket halindeki bir trenden yine hareket halindeki 

başka bir trene geçmeye çalışmak kadar zor olacağını belirtmektedir.  
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DÜNYADA MUHASEBE/DENETĠM VE 

KAMU GÖZETĠMĠ ĠLE ĠLĞĠLĠ KURULUġLAR 

IFAC Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu -(International 

Fedaration of Accountants Association)  

IASB Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, (International 

Accounting Standards Board)  

FASB Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial 

Accounting Standars Board) 

IAASB  Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 

(The International Auditing and Assurance Standards Board ) 

IAESB Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kurulu (The 

International Accounting Education Standards Board ) 

IESBA Muhasebeciler için Uluslararası Etik Standartlar Kurulu 

(The International Ethics Standards Board for Accountants ,  Ethics 

Board ) 

IPSASB Uluslararası Kamu Kesimi Muhasebe Standardları 

Kurulu (International Public Sector Accounting Standards Board ) 
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PCAOB Kamu ġirketleri için Muhasebe Gözetim Kurulu (The 

Public Company Accounting Oversight Board) 

POB Kamu Gözetim Kurumu (The Public Oversight Board) 

PIOB Kamu Çıkarı Gözetim Kurumu (Public Interest Oversigt 

Board)   

IFIAR - Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu  

(International Forum of Independent Audit Regulators)   

SEC ABD Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu (U.S. Securities 

and Exchange Commission) 

IOSCO  Menkul Kıymetler Komisyonu Uluslararası Örgütü 

(International Organisation of Securities Commission) 

ACFE Ruhsatlı Hile Denetiçileri Birliği (Association of Certified 

Fraud Examiners) 

FoF Firmalar Forumu - (Forum of Firms) 

TAC  Uluslararası Denetçiler Kurulu - (Transnational Auditors 

Committee) 

GPPC Küresel Kamu Politikası Komitesi - (Global Public Policy 

Committee) 
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FSB Finansal Ġstikrar Kurulu - (Financial Stability Board)  

IAIS  Uluslararası  Sigorta Denetçileri Birliği (International 

Association of Insurance Supervisors) 

OECD  Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü- (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) 

WB Dünya Bankası (Wold Bank) 

BASEL Committee of Banking Supervison Basel Bankacılık 

Denetim Komitesi 

EUROPEAN Commission Avrupa Birliği Komisyonu 

EFRAG Avrupa Finansal Raporlama DanıĢma Grubu - 

(European Financial Reporting Advisory Group)  

ACCA Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği (Association of Chartered 

Certified Accountants)  

FCM Avrupa Muhasebe Uzmanları Federasyonu (Federation Des 

Experts Comtables Mediterreneens) (Accounting and Auditing 

Profession in Mediterraneen Countries) 

FEE Avrupa Muhasebe Birliği (European Accounting Association) 
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IAAER (International Association of Accounting Education and 

Research)  

AOSSG Asian-Oceanian Standard-Setters Group  

GLASS  Group of Latin-American Standard-Setters  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aossg.org/
http://aossg.org/
http://aossg.org/
http://aossg.org/
http://aossg.org/
http://www.glenif.org/
http://www.glenif.org/
http://www.glenif.org/
http://www.glenif.org/
http://www.glenif.org/
http://www.glenif.org/
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MALĠYE BAKANLIĞI /GELĠR ĠDARESĠ 

BAġKANLIĞI 
 

Osmanlı Devleti 1299 yılında Bilecik merkez olmak üzere bir beylik olarak 

kurulmuĢtur. Osmanlı Devleti maliye teĢkilatı, esas itibariyle Batı Moğolları 

denilen Ġlhanlılar ile Anadolu Selçuklularının teĢkilatları örnek alınarak 

oluĢturulmuĢtur. 

Maliye, dünya uygulamasında hazineyi de kapsayan bir anlam taĢır. 

Türkiye'de ise ayrı bir örgüt olarak Maliye Bakanlığı mevcuttur. Hazineyi ayrıca 

değerlendirince maliyeye bütçe yönetimi, gelir yönetimi, kamu taĢınmazlarının 

yönetimi, kamu hesaplarının yönetimi gibi görevler kalır. Devletin gelirlerini ve 

giderlerini yönetmek iĢi ile ilgili bakanlık. Maliye Bakanlığının vazifesi ve 

yetkileri, baĢlıca Ģu noktalarda toplanmaktadır: 1 - Kamu giderlerini karĢılayacak 

gelir kaynakları bulmak, 2 - Bu gelirleri toplamak, 3 -Yapılacak masrafların 

karĢılığını sağlamak, 4 - Para ve kredi iĢlerini, kamunun menfaatine uygun Ģekilde 

düzenlemek, 5 - Devletle ilgili her türlü müesseseleri, mali bakımdan kontrol 

altında bulundurmak, 6 - Devletin mali bakımdan yönetimini, iktisadi kalkınma ile 

uygun olmasını sağlamak. 

Osmanlılarda ilk mali teĢkilat I. Murat (1359-1389) zamanında kurulmuĢtur. 

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun hem 

gelirlerinde, hem giderlerindeki önemli artıĢ nedeniyle bu yapı geliĢtirilmiĢtir. 

1838 yılına kadar Osmanlılarda tam anlamıyla bir Maliye Bakanlığı yoktur. Devlet 

teĢkilatı içinde resmen bir Maliye Nezareti 1838 yılında kurulmuĢtur. Bu nezaretin 

yapısı her biri bir "Reis" in baĢkanlığında "Daire"lerden oluĢmaktadır. Bu daireler 

içinde BaĢ Vergisi veya Haraç Dairesi, "Avarız" ve "Bedeli Nuzil" denilen ve 

kentlerden mahalleler itibariyle alınan resimlerle ilgili dairedir. Bir anlamda 

bugünkü Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‘nın görevlerinin bu daire tarafından yürütüldüğü 

anlaĢılmaktadır. 1838 yılında Avarız ve Bedel-i Nuzil Dairesi olarak kurulan bu 

gelir idaresi, 1936‘da Varidat Umum Müdürlüğüne dönüĢmüĢtür. 1942 yılında 

yapılan değiĢiklikle Varidat Umum Müdürlüğü kaldırılmıĢ ve Vasıtasız Vergiler ile 

Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri kurulmuĢtur. 1946 yılında Vasıtasız 

Vergiler ile Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri de kaldırılmıĢ ve  Gelirler Genel 

Müdürlüğü oluĢturulmuĢtur. 

2005 yılında ise 5345 sayılı kanunla gerçekleĢtirilen yeniden yapılanma 

sonucunda Gelirler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı‘na dönüĢtürülmüĢtür. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, gelir politikasını adalet 

ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; 

mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek 

yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine 

getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, 

verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere 

kurulmuĢtur. 
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IFAC–Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 

(International Federation of Accountants) 

Önceleri, ABD‘de, muhasebe ve denetim uygulamalarının önemli 

kısmı Ruhsatlı Kamu Muhasebecileri Birliği (AICPA)  tarafından 

oluĢturulmuĢtu.   

 Avrupa ülkelerinde ve baĢka ülkelerde kendi muhasebe ve 

denetim uygulamaları vardı.  Hatta bazı Ģirketlerin kendi 

muhasebe, raporlama ve denetim uygulamaları bulunmakta 

idi. Halen de bazı ülkelerde mevcuttur.  

 IFAC 1977 yılında, Münih‘te yapılan 11.Dünya 

Muhasebeciler Kongresinde 51 ülkeden 63 üye tarafından 

kurulmuĢtur. (Uluslararası Standartlar Komitesinden 4 yıl 

sonra). KuruluĢ senedi 2013‘de revize edilmiĢtir 

 Bugün 129 ülkenin katılımı ile üye sayısı 173‘e ulaĢmıĢtır. 

Üye sayısı 2 milyonu aĢmıĢtır.  
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 Bu kuruluĢ, muhasebe mesleğinin dünyadaki sözcüsü 

durumundadır.  

 Ülkemizde Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) 

IFAC‘ın kurucu (1977) üyelerindendir. T.C. Hükümeti 

Bakanlar Kurulu, 1979 yılında bu üyeliği onaylamıĢtır. 

TÜRMOB ise 1994 yılında IFAC‘a üye olmuĢtur. 

  IFAC‘ın amacı; muhasebe mesleğini kamu ilgisi altında 

dünya çapında geliştirmektir. Bunun için; 

1- Yüksek kalite standartlar yapmak; uluslararası muhasebe 

standartları, denetim ve güvence standartları, kamuya açık Ģirketler 

için muhasebe standartları, eğitim standartları,  etik standartlar 

geliĢtirmektedir. (liderlik fonksiyonu) 

2-standartların uyarlamasını kolaylaĢtırmak, muhasebe 

mesleğine ve ilgili organizasyonlara katkı sağlamak (kolaylaştırıcı 

fonksiyonu) 

3- kamu çıkarı sözcülüğünü yapmak (şeffaflığı sağlayan 

fonksiyonu) 

 Küresel denetim IFAC ile baĢlamıĢtır denilebilir. 

 Bugünkü stratejik planı, geliĢen ve değiĢen dünya 

koĢullarında, liderliğini kuvvetlendirmek ve genişletmektir.   
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IASB-  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(International Accounting Standards Board) 

 Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International 

Accounting Standards Committee –IASC), 1973‘de, 10 

ülkenin muhasebe örgütlerinin anlaĢması sonucu oluĢmuĢtu.  

  Amacı, uluslararası muhasebe standartları  (IAS) nın 

hazırlanması/yayımlanması, geliĢtirilmesi uluslararası 

kabulünün ve uygulamasının sağlanması, yakınsamanın 

(convergence) sağlanmasıdır.  

 Ġlk standardı 1975 ‗de yayımlamıĢtır.  

 2000‘de  IASC‘in, bağımsız kuruluĢ olması kararlaĢtırılmıĢ, 

adıda  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(International Accounting Standards Board– IASB) olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Yeni kurulun, kuruluş sözleşmesi 

(constitution) kabul edilmiĢtir. Uluslararası standartları 

hazırlama yetkisini almıĢtır.  
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 Bu tarihten sonra çıkarılan standartların adı IFRS (UFRS) 

olmuĢtur.  Öncekilerin  ise IAS (UMS) olarak kalması kabul 

edilmiĢtir. 

 IASC ile IFAC arasında, 1982 yılında yapılan bir anlaĢma ile, 

bu iki örgütün çalıĢmaları koordine edilmiĢ, birbirlerinin 

üyelerini tanımıĢlardır.  

 Ayrıca,  Standartları Yorumlama Komitesi (Standards 

Interpretation Committee – SIC) nin, yaptığı yorumlara onay 

yetkisi almıĢ, bunları kabul etmiĢtir.  Bu komitenin adı da 

―Uluslararası Finansal Raporları Yorumlama Komitesi‖, 

yorumlar da   (IFRIC) adını almıĢtır‖. 

 IASB ve FASB, 2004 Norwalk anlaĢması çerçevesinde, 

uluslararası muhasebe standartlarının birlikte hazırlanması ve 

geliĢtirilmesinde iĢbirliğini ilke olarak kabul etmiĢlerdir.  Bu 

iki kurul yaptığı çalıĢmalar sonucu 2006‘da yeni mutabakat 

belgesi açıklamıĢ, kısa vadeli yakınsama hedefi ve ortak 

projeler hedefi ortaya koymuĢlardır. 

 Dünya uygulamasında, halka açık Ģirketler için 125 ülke, 

hakla açık olmayan Ģirketler için 102 ülke finansal tabloların 

UFRS‘na uygun olarak hazırlanmasını Ģart koĢmakta veya 

izin vermektedir. 

 13 adet UFRS ve 28 adet UMS yürürlüktedir. 
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IAASB - Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 

(International Auditing and Assurance Standards Board) 

IFAC‘ın kuruluĢundan bir yıl sonra, 1978‘de, IAPC (International 

Auditing Practices Committee) Uluslararası Denetim 

Uygulamaları Komitesi kurulmuĢtur. 

 BaĢlangıç olarak Ģu üç alanda odaklanmıĢtır: 

 *Finansal raporların denetiminin konusu ve kapsamı,  

 *denetim sözleĢmeleri,   

 * genel denetim rehberi 

1991 de yayımladığı, IAPC denetim rehberi, daha sonraki yıllarda 

Uluslararası Denetim Standartları -ISAs (International Standards on 

Auditing) ın temeli olmuĢtur. 



52 
 

IAPC, 2002‘de yeniden yapılandırıldı ve adı Board‘a dönüĢtü, 

IAASB (Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu ) ‗a 

dönüĢtü ki halen bu adla anılmaktadır.  

2004‘de IAASB, denetim standartlarına açıklık getirmek üzere  

“Clarity Project”e baĢladı.  

 

 Amacı 3 grupta toplanabilir; 

yüksek kalite uluslararası denetim ve güvence 

standartlarını ve diğer ilgili standartları hazırlamak, 

kamuoyu güvenine hizmet etmek,  

 - uluslararası ve ulusal denetim ve güvence standartları 

arasında yakınsamayı kolaylaĢtırmak.  
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IAESB -Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kurulu 

(The International Accounting Education Standards Board ) 

 Dünyada muhasebe mesleği eğitiminde, Uluslararası 

Eğitim Standartları   (IESs) koyarak kamu güvenine 

hizmet etmeyi amaçlar.  Daha önce IFAC Eğitim 

Komitesi olarak biliniyordu. 

 Ayrıca kurul, (IAESB) iki anahtar alanda 

odaklanmıĢtır; 

 -Akreditasyon esasları (eğitim, deneyim ve yeterlik testleri) 

 -Mesleki eğitimin sürdürülmesi 

  Bu standartlar bazı durumlarda yasalarda 

/yönetmeliklerde belirlenir. 8 adet eğitim standardı 

bulunmaktadır. 

 Denetçiler için yeterlilik şartları IES (UES) 8’de 

belirlenmiştir. 
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      Bu UES‘in amacı, muhasebe meslek mensuplarının uzman 

denetçiler olarak çalıĢmaları için gerekli yetenekleri edinmelerini ve 

bunu korumalarını sağlamaktır.   

 IFAC Üye KuruluĢlarının, üyelerinin bir denetçi rolü 

üstlenmeden önce, bu UES‘in Ģartlarını yerine 

getirmelerini sağlayacak politikalar ve prosedürler 

oluĢturmasını istemektedir.  

 Gerekli yeterliliğin geliĢimi ve değerlendirme 

sorumluluğu IFAC, üye kuruluĢlar, düzenleyici otoriteler 

ve diğer üçüncü taraflar tarafından paylaĢılmaktadır.  
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IESBA-Muhasebeciler için Uluslararası Etik Standartlar Kurulu  

(The International Ethics Standards Board for Accountants ) 

 Uluslararası etik standartları yapan bağımsız bir 

kuruluĢtur.  

 Denetçilerin bağımsızlıklarına iliĢkin dünya çapında 

düzenlemeleri de yapmaktadır.  

  Bu kurul (kısaca Etik Kurul –the Ethic Board), 

Muhasebeciler için Etik Kodlar , (kısaca Kodlar- the 

Codes) belirlemektedir.  
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IPSASB- Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları 

Kurulu  

(The International Public Sector Accounting Standards Board) 

 Bu kurul, kamu kesimi kuruluĢlarının genel amaçlı 

finansal tablolarını düzenlemelerinde kullanılan 

tahakkuk esaslı Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarını 

(IPSASs) düzenlemektedir. 

 Kurul, kamu sektörü kuruluĢların dünya çapında finansal 

raporlamalarında, kalite, güven, Ģeffaflığı geliĢtirmeyi 

amaçlamaktadır. 

 IPSASB ‗un hedefi, hükümetlerin ve halka açık 

Ģirketlerde finansal tablolarının raporlanmasında kalite, 

güvenilirlik ve şeffaflıklarının yükseltilmesi, (IPSASs)‘ 

larda yakınsamanın sağlanmasıdır.  
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PCAOB- Kamu ġirketleri Muhasebe Gözetim Kurulu  

(Public Company Accounting Oversight Board) 

 Sarbanes-Oxley Kanunu 2002 ile oluĢturulmuĢ halka açık 

Ģirketlerin denetimi yapanlar üzerinde kamu gözetimi 

görevi yapan, kâr amacı gütmeyen, özel sektör kuruluĢudur. 

 2010 yılından beri PCAOB,  yatırımcıların güvenini 

geliĢtirmek amacı ile, aracı kurumların raporlarının federal 

güvenlik kanunlarına uygunluğunda kamu gözetimi 

yapmaktadır.  

 Menkul kıymetleri halka açık olmayan Ģirketler üzerinde 

PCAOB‘nun yaptırımı bulunmamaktadır.  

 PCAOB‘nun bütün kural ve standartlarının ABD‘de, SEC 

tarafından onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

 PCAOB‘yu oluĢturulurken,  halka açık Ģirketlerinin ilk kez 

bağımsız kamu gözetimine tabi olmasını benimsemiĢtir. 

Daha önce, denetim mesleği kendi kendini denetliyordu. 
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PCAOB‘un kamu gözetimi yaparken 4 temel fonksiyonu 

oluĢmaktadır: (Kanun kısım 101) 

-kayıt   : (Muhasebe firmalarının, aracı kurumların kaydını tutar) 

-teftiş -  Bunların teftiĢini yapar. 

-standart yapma : (denetim, kalite kontrol, etik, bağımsızlık ve diğer 

standartları yapar) 

-yaptırım : (soruĢturma ve disiplin sonucu, üye firmalara ve 

denetçilerine yaptırım uygulamak. Denetçilere 100.000 $‘a, üye 

firmalara 2 milyon $‘a kadar ceza uygulamak. 

 PCAOB‘un 1000‟e yakın denetim firması üyesi 

bulunmaktadır.   

 Türkiye‟den 14 firma bu kurula üyedir. Bu firmaların bazılarının 

isimleri şöyledir: - Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. - 

Baylan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. - Cevdet Suner 

Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. - Denet Yeminli Mali Müşavirlik 

A.Ş. - Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. - Denge Serbest Muhasebe ve 

Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. - Güney Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. - 

İtimat Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. - Ulusal Bağımsız Denetim Yeminli Mali 

Müşavirlik A.Ş. , - Türkmen Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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POB-Kamu Gözetim Kurumu - (The Public 

Oversight Board) 

 POB, 1977 yılında, kamu gözetimi ve raporlama 

sorumluluğu ile, SEC‟e bağlı  oluĢturulmuĢ  bağımsız 

özel sektör kuruluĢudur. (SEC Uygulama Kısmı -SEC 

Practice Section- SECPS)  

 ABD‘de, muhasebe mesleğininin gözetimini yapan, 

meslek içi düzenlemenin kilit taĢıdır. 

 Üyeleri, kamuya açık Ģirketleri denetleyen denetim 

firmalarıdır. 

 Kurumun çalıĢmaları, 17.000 kamuya açık Ģirketin 

denetimini kapsamaktadır.  

 Bu kurum, standart düzenleyicilere, yatırımcılara ve 

kamuoyuna, kamuya açık kuruluĢların denetlenmiĢ 

finansal tablolarının dürüst resmi için güven sağlar.  

 2001 yılında, bu kurumun muhasebe mesleği 

üzerindeki kamu gözetimi yetkisi geniĢletilmiĢtir. Bu 

kurumun kamu gözetimi yetkisi, sadece SECPS üzerinde 

değil, Denetim Standartları Kurumu ve Bağımsız 

Standartlar Kurumu üzerinde de geçerli olmuĢtur.  
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PIOB- Kamu Çıkarı Gözetim Kurumu 

 (Public Interest Oversigt Board) 

PIOB, 2005 yılında kurulmuĢtur. PIOB Üyeleri Ģunlardır; 

IOSCO  International Organization of Securities Commissions  (8 

üye) 

Basel Committee on Banking Supervision, 

International Association of Insurance Supervisors, 

The World Bank. 

European Commission  ( 2 üye )  

  PIOP, küresel kamu gözetim kurumudur. 

 Amacı,  muhasebe mesleğinin uluslararası denetim ve 

güvence standartları, etik standartlar ve eğitim 

standartlarının, kamu çıkarını (ilgisini) Ģeffaf tarzda 

yansıttığından emin olmaktır. 

http://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/iosco
http://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/iosco
http://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/iosco
http://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/iosco
http://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/iosco
http://www.iasplus.com/en/resources/global-organisations/iosco
http://www.iasplus.com/en/resources/regional/european-commission
http://www.iasplus.com/en/resources/regional/european-commission
http://www.iasplus.com/en/resources/regional/european-commission
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 Bir anlamda,  IFAC‟ın standartlarını denetleyen 

kurum niteliğindedir.  

 İzleme Grubu (Monitoring Group- MG) ; PIOB, Ģu 

üyelerle bir izleme grubu oluĢturmuĢtur. 

 -Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 

(IAASB) 

 -Uluslararası Muhasebe Etik Standartları Kurulu (IESBA) 

 -Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu (IAESB) 

 

 

 

 

 

 

https://www.iosco.org/monitoring_group/
https://www.iosco.org/monitoring_group/
https://www.iosco.org/monitoring_group/
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IFIAR- Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu  

(International Forum of Independent Audit Regulators) 

 Bağımsız denetim düzenleyicileri için önemli üst 

kuruluĢtur.   

  IFIAR 2006 yılında 18 bağımsız denetim 

düzenleyicileri tarafından kurulmuĢtur,  

 Kısa sürede üye sayısı 49‟a yükselmiĢtir. (Üye listesi 

ektedir) 

 Türkiye‟den   SPK ve   KGK 

üyedir. 

 Amacı:  IFIAR sözleĢmesine uygun olarak; 

 *küresel olarak etkin bağımsız denetim gözetimini 

arttırmayı,  *dolayısıyla üyelerin kamu çıkarına hizmet etme ve 

denetim kalitesini geliĢtirme  
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 * yatırımcının korunmasını arttırma Ģeklindeki hedeflerine 

katkı sağlamayı amaçlamaktadır.   

 IFIAR, 2011 yılında Ġzleme Grubu Üyesi ―Member of 

the Monitoring Group‖ (MG) olmuĢtur. Bu grup, 

PIOB‘a bağlı kuruluĢtur. 

IFIAR çalışmalarını üç faaliyette odaklamıştır: 

 Bilgi paylaşımı (denetim firmalarının ve denetçilerin, 

denetim piyasası çevresinde ve bağımsız denetim 

uygulamalarından oluĢturulan) 

 İşbirliğini geliştirme  (düzenleyici faaliyetlerde iĢbirliği 

ve sürekliliği geliĢtirme) 

 Diyalog platformu oluşturma (uluslararası denetim 

kalitesi ile ilgilenen kuruluĢlara diyalog için bir platform 

sağlama) 

 Bunun içinde 11 temel ilke (code)  belirlenmiĢtir 

IFIAR bu amaçla, yılda iki kez toplantılar düzenlemektedir. Ayrıca 

birçok çalıĢma grubu oluĢturmuĢtur. 
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IFIAR-  Gözlemci Kuruluşlar Listesi 

Asıl üyelerin dıĢında, aĢağıdaki 6 kuruluĢ, IFIAR toplantılarında 

gözlemci olarak katılmaktadır: 

 Financial Stability Board (FSB) 

 Public Interest Oversight Board (PIOB) 

 International Organization of Securities Commission 

(IOSCO) 

 Basel Committee of Banking Supervisors International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS) 

 World Bank 

 European Commission 
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SEC- Sermaye Piyasası Kurulu 

 (U.S. Securities and Exchange Commission) 

 SEC, 1934 yılında, ABD sermaye piyasasında istikrarı 

sağlamak ve yatırımcıları korumak amacıyla çıkarılan bir 

kanunla kurulmuĢtur.  O zamanki baĢkan Roosvelt, SEC 

baĢkanı olarak (baba) Joseph Kennedy‘yi atamıĢtı. 

SEC‟in Misyonu; 

Yatırımcılar korumak, makul, düzenli ve verimli pazarların devamını 

sağlamak ve sermaye formasyonunu kolaylaĢtırmaktır. 
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IOSCO – Menkul Kıymetler Komisyonu Uluslararası Örgütü  

(International Organisation of Securities Commission) 

 Dünyadaki kıymetli evrak niteliğindeki finansal araçları 

düzenleyen ve gelecekteki pazarları düzenleyen bir 

kuruluĢtur.   

 100 ülkeden üye kuruluĢu bulunmaktadır. Bu ülkeler ise, 

dünya finansal araçlar pazarının % 90‟ını 

oluĢturmaktadır. 1983‘de kurulmuĢtur. 

 Bu kuruluĢun rolü, üyelerine yüksek kalite düzenleme 

standartlarını geliĢtirmek ve ülkelerin ulusal 

düzenlemelerinin, birbirleri ile ve uluslararası 

düzenlemeler ile iĢbirliği için forum oluĢturmaktır. 

  Finansal skandalları takiben önemli çalıĢmalar 

yapmıĢtır. (Enron ile baĢlayan, Worldcom, Parmalat ve 

Vivendi gibi firmalarla devam eden)  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Enron
http://en.wikipedia.org/wiki/Worldcom
http://en.wikipedia.org/wiki/Parmalat
http://en.wikipedia.org/wiki/Vivendi
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ACFE- Yetkili Hile Denetçileri Birliği (Association of Certified 

Fraud Examiners ) 

 1988 yılında kurulmuĢtur. Dünyanın en büyük hile 

önleme organizasyonudur.  Hilenin önlenmesine iliĢkin 

olarak, hile önlenmesi eğitimi vermektedir.  

 70.000 üyesi vardır.  ĠĢletmelerde hilenin azaltılması ve 

bu yolla kamu güvenini sağlamaya çalıĢmaktadır.  

  AraĢtırma Bulguları: 6 kıtada, 100 ülkede, 1.388 vaka 

bulgularına göre (2012 yılında yapılan);  

-iĢletmeler gelirlerinin %5‘ini hile nedeniyle kaybediyor. Buda gayri 

safi hasılatı 3,5 trilyon $ tutmaktadır.   

-Hataların % 87‘si, varlıkları üzerinde, varlık değerlemesinde 

oluĢmaktadır. 

- Ayrıca hataların %77‘si küçük iĢletmelerde yapılmaktadır.  
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FOF –FĠRMALAR FORUMU (FORUM OF FIRMS) 

 Uluslararası denetim (transnational audits) yapan 

firmaların uluslararası network birliği olarak 2002‘de 

kurulmuĢtur.  

  Amacı, dünya çapında yüksek kalite denetim 

uygulamalarını geliĢtirmektir. 

 TAC -Uluslararası Deneticiler Komitesi  (Transnational 

Auditors Committee) firmalar forumunun uygulayıcı 

organıdır. 

TAC-  Uluslararası Deneticiler Kurulu  

(Transnational Auditors Committee) 

 IAAF'a bağlı, Uluslararası Deneticiler Kurulu, Firmalar 

Forumu‘nun uygulayıcı kolu olarak çalıĢır.  

 Amaca;Bu kurul,  
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 *Forum ile IFAC arasındaki bağlantıyı sağlar uluslararası 

denetimde üyelerinin yüksek kalite standartları uygulamasına cesaret 

verir.  

 TAC‘ın 24 üyesi bulunmaktadır. (listesi verilmiĢtir) 

FSB- Finansal Ġstikrar Kurulu  

(Financial Stability Board) 

 1999 yılında, Financial Stability Forum (FSF), 

uluslararası finansal istikrarı geliĢtirmek amacı ile, G-7 

ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası baĢkanları 

tarafından kurulmuĢtu.  

 2009 G-20 Londra zirve toplantısında yeni üyelerle 

geniĢletilmiĢtir. FSF adı, FSB (Board) olmuĢtur. 

Kurulda, G-20 ülkeleri, Avrupa Komisyonu, FSF üyesi 

yer almaktadır. Merkezi Basel‘dedir. 

 FSB, küresel finansal sistemi izleyen ve tavsiyelerde 

bulunan uluslararası bir kuruluĢtur.  

 24 üyesi bulunmaktadır. Türkiye’de bu kurula üyedir.  

  EC, IMF, OECD ve WB ile iĢbirliği halinde 

çalıĢmalarını sürdürmektedir. 
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IAIS- Uluslararası Sigorta Gözetmenleri Birliği 

 (International Association of Insurance Supervisors) 

 1994 yılında, yaklaĢık 140 ülkeden, 200 yetkili kuruluĢ 

tarafından oluĢturulmuĢtur.  

  Bunlar dünyadaki sigorta primlerinin %97‘sini 

üretmektedir. 

 IFIAR gözlemci kuruluĢlar listesinde yer almaktadır. 
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OECD - Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü 

(Organisation for Economic Co-operation and 

Development) 

 1948 ‗de Organisation for European Economic Co-

operation (OEEC) adı ile kurulmuĢtu.  

 1961 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-

OECD‟ne dönüĢtü.  

 Üye sayısı geniĢlemiĢ ve 34‘e yükselmiĢtir.  
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GPPC -  Küresel Kamu Politikası Komitesi 

(Global Public Policy Committee) 

 Enron olayından sonra oluĢturulmuĢtur.   

 6 büyük denetim firmasının uluslararası muhasebe networkleri 

üzerinde çalıĢmaktadır. 

  Bunların CEO‘larının giriĢimidir.  

  Bu komitenin çalıĢma grubu vardır. 

  Küresel sermaye piyasasının iĢlerliğini kolaylaĢtırmak için politikalar 

oluĢturmaktadır.  

 

 

WB- Dünya Bankası  (World Bank) 

BirleĢmiĢ Milletlere bağlı, 1944‘de kurulmuĢ bir finansal kurumdur. 

172 ülke üyedir.  GeliĢmekte olan ülkelere kaynak sağlama görevi 

bulunmaktadır. 
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Banka Gözetmenleri Basel Komitesi 

(BASEL Committee of Banking Supervisors) 

Basel II, uluslararası standartların uygulanmasını benimsemiĢtir. 

Bu düzenlemenin, kredi talep eden firmalar için maliyet düĢürücü 

fonksiyonu olmasını beklenmektedir.  

EFRAG- Avrupa Finansal Raporlama DanıĢma Grubu   

(European Financial Reporting Advisory Group) 

2001 yılında, Avrupa‘da muhasebe mesleğini temsil eden çok sayıda 

kurum ve kuruluĢ tarafından oluĢturulmuĢtur.   

Grubun temel amacı; 

 -Avrupa Komisyonu için IAS ‗larla ilgili teknik  uzmanlık 

sağlamak 

 -IASB standart yapıcıların sürecinde yer almak 

 -Uluslararası Muhasebe standartlarına iliĢkin görüĢlerin 

geliĢtirilmesinde Avrupa Birliği ile koordineli çalıĢmak 
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Avrupa Birliği Komisyonu (EUROPEAN Commission) 

 Avrupa Birliği „de 4, 7 ve 8 no.lı direktifler vardır. 

  Denetim düzenlemesi, 1984 de kabul edilen 8 no.lı EU 

Direktifi ile yapılmıĢtır.   

 EU‘da benimsenen standartlar ile, IFAC standartları 

büyük ölçüde paralellik gösterir. 

 1994 bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır.  

 1.1.2005 itibariyle, borsaya kayıtlı Ģirketlerin 

IFRS‟leri uygulaması kabul edilmiĢtir. 

 Bu direktif 2006‘da revize edilmiĢ, finansal tabloların 

güvenirliğini artırıcı eklemeler yapılmıĢtır.  Bunlar; 

 -kamu gözetimi  

 -denetimde kalite güvencesi 

 -müĢteri bilgilerinin gizliliği 

 -denetim firmalarının Ģeffaflığı 

 -denetim komiteleri 

 -denetim ücreti açıklamaları 

 -denetçi bağımsızlığı ve tarafsızlığı 

 -denetçi sorumluluğu 

 -uluslararası denetim standartlarına uyum 

 -3.ülke denetçileri, sicile kayıt (listesi verilmiĢtir)  
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Avrupa Birliği 4 ve 7 Direktiflerinde yapılan değiĢiklikler, finansal 

bilgilerin ve raporların üretilmesi uygulamalarının global muhasebe 

standartlarına uyumlu olmasını zorunlu kılmaktadır.  

 

ACCA-  Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği 

(Association of Chartered Certified Accountants) 

 Ġngiltere‟ de kurulmuĢ, kökü 1904 yılına kadar gittiği 

ileri sürülen bir kuruluĢtur.  

 1941 yılında, Institution of Certified Public Accountants 

olarak bilinmektedir.  

 1977 yılında IFAC‟ın kurucu üyesi olmuĢtur.  

 1996 yılında ACCA adını almıĢtır.  

ACCA'nın verdiği belgeler tüm AB ülkelerinde ve 170 ülkede 

geçerlidir. Ülkemizde TÜRMOB üyesidir. 
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FEE- Avrupa Muhasebeciler Birliği 

 (Fédération des Experts-comptables Européens – FEE) 

 (Federation of European Accountants - EAA) 

 36 Avrupa Ülkesinden (bunlara 28 Avrupa Birliği ülkeleri 

dâhildir) EU 48 meslek kuruluĢunu temsil eden, 800.000 

üyesi bulunan eski bir kuruluĢtur. 
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Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu  

(Federation Des Experts Comtables 

Mediterreneens) 

 

Türkiye‘nin de dâhil olduğu bir federasyondur. 16 ülkeden, 21 

kurum/kuruluĢ üyesi olup, 320.000 gerçek üye sayısı vardır. 

Ülkemizde Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği ve TÜRMOB 

Üyesidir. 

Akdeniz Sertifikalı Muhasebeciler Federasyonu, Akdeniz bölgesinde 

muhasebe mesleği temsil eder.  Üyelik muhasebecilerin 21 

profesyonel enstitülerinin 16 Akdeniz ülkesi (Arnavutluk, 

Bulgaristan, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Yunanistan, Ġsrail, Ġtalya, Kosova, 

Malta, Fas, Romanya, Sırbistan, Ġspanya, Tunus, Türkiye), artı iki 

ortak oluĢur üyeleri, ACCA ve FIDEF.  FCM üye kuruluĢları, Avrupa 

Birliği 8 üye devletlerde, bugünü ve 320,000 profesyonelleri fazla 
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temsil eder.  19 FCM üye kuruluĢları IFAC üye bulunmaktadır.  

 FCM kâr amacı gütmeyen bir dernek Akdeniz bölgesinde ulusal 

muhasebe kurumları liderleriyle bir dizi giriĢimi 1999 yılı sonunda 

oluĢturulur.  FCM Akdeniz'de muhasebe mesleğinin sadece örgütü 

temsilcisi ve aynı zamanda en geniĢ temsil alanında genel ile 

bölgesel örgüttür.  

 FCM misyonu iĢbirliğini teĢvik için operasyon bölgesinde 

profesyonel muhasebe kurumları arasında, hem de özel ve kamu 

sektöründe, bilgi paylaĢmak ve üyelerine bunları baĢarmak ve 

korumaya yardımcı olmak için teknik yardım sağlamak yüksek ve 

kalite güvencesi standartları profesyonel.  Özellikle, bölgesel bir 

örgüt FCM misyonu olarak bölgenin ekonomik geliĢmeler ve 

Akdeniz ülkeleri arasında daha entegre ve rekabetçi piyasanın 

uygulanmasına katkı nihai hedefi olan bölgesel bağlamda 

profesyonel temalar, kabul etmektir  

 FCM bu muhasebecilik mesleği, küresel boyutta ve dünya çapında iĢ 

için bir danıĢma sorumluluğu ile, entegrasyon ve Akdeniz pazarına 

kalkınma sorunları ele bir rol oynayacak mümkün inanıyor.  

Muhasebeciler ve iĢ ihtiyaçlarını anlamak için ayrıcalıklı bir konuma 

sahip kamu kurumları ve iĢ dünyası arasında verimli bir iĢbirliği 

kolaylaĢtırıcı olarak hareket edebilir.  FCM ile, muhasebe mesleği 

derin bir Akdeniz piyasasının geliĢmesinde önemli bir rol oynamaya 

kararlıdır. 
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IAAER- Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve AraĢtırma 

Birliği 

(International Association of Accounting Education and 

Research) 

 IAAER, 1984 yılında altıncı Uluslararası Muhasebe Konferansı 

için ev sahipliği yapmak üzere Japonya‘da kurulmuĢtur.  

 Amacı, dünya çapında muhasebe eğitimi ve araĢtırmalarının 

en iyi bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesini sağlamak ve uluslararası 

yüksek kaliteli muhasebe uygulama standartlarının 

geliĢtirilmesi ve korunmasına destek olmaktır. 

  Bu birlik, 2002 yılında (Global Code of Ethics for Accounting 

Educators) Muhasebe Eğitimcileri Etik Kurallarını düzenlemiĢtir.  

 Ülkemizde Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği üyesidir.  
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Bölgesel standart yapan kurumlar   

 2011 itibariyle, Ģu bölgesel standart yapan kurumlar 

mevcuttur: 

 Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG) 

 European Financial Reporting Group (EFRAG)  

 Group of Latin-American Standard-Setters (GLASS)  

 

Ulusal Standart Yapan Kuruluşlar -NSS (European 

National Setters) 

 Avrupa‘da, Almanya, Fransa, Ġtalya, Ġngiltere‘nin 

oluĢturduğu, Ulusal Standart Yapan Kuruluşlar -NSS 

(European National Standard Setters)  bulunmaktadır.  

 Uluslararası raporlama standartları, dünya çapında 

uygulanmaktadır ancak, bu uygulama ülkeden ülkeye, 

ülke yasalarına göre değiĢebilmektedir. Bazı ülkelerde 

yasalara girmiĢtir, ancak bazılarında ise yasal süreçtedir.  

  IASB, ulusal ve bölgesel standart yapan kurumlar için 

etkin anlaĢmalar için çalıĢmaktadır. 

 Avrupa Birliğinde bile, üye ülkelerin kendi ulusal 

standart koyan kurumları vardır, ancak Avrupa düzeyinde 

ise EFRAG bulunmaktadır. 

http://aossg.org/
http://aossg.org/
http://aossg.org/
http://aossg.org/
http://aossg.org/
http://www.efrag.org/Front/Home.aspx
http://www.efrag.org/Front/Home.aspx
http://www.efrag.org/Front/Home.aspx
http://www.efrag.org/Front/Home.aspx
http://www.efrag.org/Front/Home.aspx
http://www.efrag.org/Front/Home.aspx
http://www.glenif.org/
http://www.glenif.org/
http://www.glenif.org/
http://www.glenif.org/
http://www.glenif.org/
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Diğer Kuruluşlar 

 ABD‘de, standart çalıĢmaları yaparak, IFAC‘a destek 

olan birçok kurum ve kuruluĢ da vardır. Örneğin; 

  FASB –Finansal Muhasebe Standartları Kurulu 

(Financial Accounting Standars Board)  

 AAA- Amerikan Muhasebe Birliği (American 

Accounting Association) 

 AICPA – (American Institute of Certified Public 

Accountants) Amerikan Ruhsatlı Kamu Muhasebecileri 

Enstitüsü   

 

ULUSLARARASI MUHASEBE/ DENETĠM STANDARTLARI 

 Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS/UFRS) 

 Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları (ISAs) 

 Uluslararası Kalite Kontrol Standartları ISQC   

 Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları 

(IPSASs)  

 Uluslararası Etik Standartları  

 Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları  

 SoruĢturma-Disiplin Düzenlemeleri  
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Uluslararası Muhasebe Standartları: UMS/UFRS 

 Bu kurul,  UMS Uluslararası Muhasebe Standartları 

(IAS),  UFRS Uluslararası Finansal Muhasebe 

Standartları  (IFRS) ve standartların yorumlarını (SIC, 

IFRIC) oluşturmaktadır. 

 IASC / IFAC 1980‟de amacına ulaĢmak için,  sermaye 

piyasalarında IOSCO ve SEC gibi sözü geçer 

kuruluĢları ikna edebilmek için, karĢılaĢtırıla bilirlik 

projesi ve geliĢtirme projesi hazırladı.  

 Bu arada, 1975‘de yayımlamaya baĢladığı IAS‘ların 

sayılarını artırdı.  

 1993 yılında,  10 standart revize edildi, yayımlandı.  

 Bugün yürürlükte, 13 IFRS ve 28 IAS olmak üzere 41 

muhasebe standardı bulunmaktadır. 

 Bu standartlar küresel muhasebe dili oluĢturmaktadır. 
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Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları (ISAs) 

 IFAC bünyesindeki IAASB -Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 

(The International Auditing and Assurance Standards Board) 

tarafından oluĢturulan standartlardır.  

 IAASB ile IOSCO (International Organization of Securities 

Commissions)  arasında 2004‘de, “Clarity Project”  (Açıklık Projesi) 

adı altında bir anlaĢma yapmıĢtır.  

 Bu anlaĢmanın baĢlıca amacı;    

 -IASs‘ ların anlaĢılmasını ve kullanılmasını kolaylaĢtırmak 

 -yaygınlaĢtırılmasını kolaylaĢtırmak 

 -bunların nasıl yapılacağına iliĢkin rehber oluĢturmaktı. 

Açıklık Projesi (Clarity Project) 

 Bu proje 2009‘da tamamlanmıĢ, 2010 El Kitabı 

yayımlanmıĢtır. (Handbook of International Quality, 

Auditing, Review, Other Assurance and Related Services 

Pronouncements) 

 Uluslararası Kalite Kontrol Standardı yayımlandı. 

  36 denetim standardı güncellendi, tarihi finansal 

bilgilerin denetimi olarak yayımlandı. (Tam Listesi 

ektedir). 
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 İnceleme, Diğer Güvence ve İlgili Hizmetlere İlişkin 

Uluslararası Standartlar yayımlandı. 

 Uluslararası Denetim Uygulama İzahnamesi 

Yayımlandı. (bankalarda teyit, denetici ilişkisi, denetim; denetimde 

çevreyle ilgili değerlendirme, türev finansal araçların denetimi, 

elektronik ticaret finansal tablolarının denetimi)  

Uluslararası Kalite Kontrol Standartları ISQC   

(International Standards of Quality Control ) 

Uluslararası Kalite Kontrol Standardı 

UKKS 1 

(Finansal Tabloların Denetimi ve Sınırlı İnceleme Çalışmaları ile 

Diğer Güvence ve İlgili Hizmetler Sunan Firmalarda Kalite Kontrol 

(ISQC 1 ). 

 (IPSASs)  

(International Public Sector Accounting Standards) 

IPSASB –(The International Public Sector Accounting Standards 

Board ) tarafından oluĢturulan ve geliĢtirilen standartlardır. Bu 

standartlar, devletlerin, özel sektör iĢletmelerinin genel amaçlı 

finansal tablolarının  ―tahakkuk esası‖ na göre hazırlanmasını 

düzenlemektedir. 
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 Uluslararası Etik Standartları 

 IESBA- Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA, 

Etik Kurul)  (The International Ethics Standards Board 

for Accountants), (the Ethics Board) tarafından çıkarılan 

standartlardır.  

 Dünyada profesyonel muhasebecilerin bağımsızlığı için 

gerekli kuralları da içeren etik standartlardır. Bunlar, 

―Profesyonel Muhasebeciler için Etik Kodlar (Code of 

Ethics for Professional Accountants), kurallar,  kısaca 

„Etik Kodlar‟   olarak derlenmiĢtir.   

 Etik kodlar, muhasebe meslek mensubunun kamunun 

çıkarının korunmasından sorumlu olduğu anlayıĢına 

göre mesleğe giriş, mesleğin yürütülmesi ve meslekten 

ayrılışa uzanan süreç içinde uyulacak ilke ve kuralları 

kapsamaktadır. Meslek deontolojisini belirleyen ilke ve 

kurallardır.   

 Etik eğitiminde ise; etik bilgi, etik duyarlılık, etik yargı 

ve etik davranış konuları incelenmektedir.  
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Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları  

International Education Standards (IESs). 

 IAESB-  Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları 

Kurulu (The International Accounting Education 

Standards Board) tarafından çıkarılan standartlardır.  

   Bunlar, profesyonel muhasebe mesleği alanında teknik 

yeterlilikleri ve yetenekleri, değerleri, sorumlulukları ve 

davranışları düzenler. 

 Mesleki yeterlilik kuralları ve sürekli mesleki geliĢim eğitimi 

mesleki eğitim standartları ile belirlenir. Bu standartlar bazı 

durumlarda yasalarda ve düzenlemelerde (yönetmelik gibi) belirlenir.  

SoruĢturma-Disiplin Düzenlemeleri 

 IFAC düzenlemeleri, 

  Sarbanes-Oxley 2002 

  8 no‘lu AB direktifi ve  

 Ulusal düzenlemeler ile sağlanmaktadır. 

Soruşturma-disiplin düzenlemeleri, hataların ve yanlıĢların 

soruĢturulması ve cezalandırılması yargı mercilerine kadar taĢınacak 

Ģekilde yapılmalıdır.  
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TÜRKĠYE‟DE DENETĠM VE 

MUHASEBE 

Ülkemizin ilk mesleki örgütü 01.06.1989 tarihinde kabul 

edilip,13.06.1989 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 3568 sayılı 

Kanunla kurulmuĢtur. Merkezi Ankara‘dadır.3568 sayılı Kanunun 

amacı, iĢletmelerde faaliyetlerin ve iĢlemlerin sağlıklı ve güvenilir 

bir Ģekilde iĢleyiĢini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat 

çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek 

durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir Ģekilde 

sunmak ve yüksek meslekî standartları gerçekleĢtirmek üzere, (5786 

sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile çıkarılan ibare, Yürürlük: 

26.07.2008)(*) "Serbest Muhasebeci Malî MüĢavirlik" ve "Yeminli 

Malî MüĢavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci 

Malî MüĢavirler ve Yeminli Malî MüĢavirler Odaları, Serbest 

Muhasebeci Malî MüĢavirler ve Yeminli Malî MüĢavirler Odaları 

Birliğinin kurulmasına, teĢkilat, faaliyet ve denetimlerine, 

organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir. (5786 sayılı 

Kanunun 1'inci maddesi ile eklenen cümle, Yürürlük: 26.07.2008) 

Birliğin kısa adı TÜRMOB'dur. Bu Kanun hükümlerine göre meslek 

icrasına hak kazananlara , (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile 

çıkarılan ibare, Yürürlük: 26.07.2008)(**) "Serbest Muhasebeci Malî 

MüĢavir", "Yeminli Malî MüĢavir" denir. 
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TÜRMOB bünyesinde Kasım 2016 tarihi itibari ile,80 odaya kayıtlı 

9.652 SM ve 89.170 SMMM olmak üzere 98.822 meslek mensubu 

ile 8 YMM odasında 4.707 YMM olmak üzere toplam 103.529 

meslek mensubu bulunmaktadır. 
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1942 yılında kurulmuĢtur. 

Ġsmail Otar ( 1911- 2005) derneğin kuruluĢunu Ģöyle anlatıyor 

Devletin muhasebe mesleğini yasal bir düzene kavuĢturması sonuç 

vermeyince, O. F. Arkun, 1942 yılı yazında mesleğin organize 

edilmesi gereğinden bahsetmiĢ ve Alrona beye bir nizamname örneği 

hazırlatarak bunu bana vermiĢti. Kendisinin ve baĢka 

arkadaĢlarımızın baĢka teklifleri oldu. Bu arada iĢletme iktisadı 

öğretim üyesi Dr. Ġsmet Alkan, sadece muhasebecilerin değil, iĢletme 

organizatörlerinin de ayni teĢkilatta bulunmasının doğru olacağını 

söyledi. Türkiye‘nin o zamanki koĢullarına göre bu teklif sakıncalı 

görülmedi. Tarafımızdan hazırlanan müsveddeyi, üzerinde bazı 

küçük değiĢikliklerden sonra kat‘ileĢtirerek vilayete verdik. 1942 

Yılının Ekim ayında dernek kuruldu. 

Merkez, Ġstanbul‘da Bahçekapı‘da Agopyan Hanı‘nın 4. katında idi. 

Ġlk baĢkan O. Fikret Arkun oldu. BaĢkanlığı 1970 yılına kadar 
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deruhte etti. Aradan zaman geçtikçe dernek tüzüğünün 4.7,14 ve 15. 

maddeleri değiĢti. 1630 Sayılı yasadan sonra ĠĢletme Organizatörleri 

deyimi tüzükten çıkarıldı. Derneğin merkezi daha sonra Ankara Cad. 

No 54‘e, daha sonra Ġstiklal Cad. Nil Han‘a, daha sonra da bugünkü 

yerine taĢındı.  Derneğin unvanına 28 Mart 1975 tarih ve 7/9737 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye kelimesi eklendi. Ondört 

kurucunun altısı ( Alrona,Parman, Somer, Otar, Aydın) 

muhasebecidir. Üçü (Aker, Alaybek ve Saydar) – muhasebe ile ilgili-  

devlet memurudur. Üçü ( Arkun, Kiver ve Alkan)  akademisyendir. 

Ġkisi de ( Bigat, Atasoy) ticaret ile uğraĢmaktadır. Bu yapı karma bir 

yapıdır ve 1930‘lu yılların yarattığı ortamın muhasebe ile ilgili olan 

kesimlerinin temsilcileridir. Aker dıĢında hepsi Ġstanbul‘dadır.    

Derneğin Amaçları: Derneğin kuruluĢunda tüzüğünün ikinci 

maddesinde Derneğin Mevzu ve Gayesi baĢlığı altında amaçlar Ģu 

Ģekilde sıralanmıĢtı. 

 Muhasebe ilmini yaymak ve ilerletmek, 

 Muhasiplik mesleğini ilerletmek, muhasiplerin menfaatlerini 

korumak ve aralarındaki bağı kuvvetlendirmek. 

 Muhasiplikteki mesleki ve ahlaki standartların korunmasını 

ve yükselmesini temin etmek. 

 Resmi ve hususi müesseselere, muhasebe ve bununla alakalı 

iĢlerinde müzaharet ( yardım) etmek.  
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 Ġktisadi iĢletmelerin organizasyonunun yapılması veya 

mevcut organizasyonun tanzim ve ıslahı hususunda bunlara 

zahir (yardımcı) olmak. 

Bu amaçlar, 1940‘lı yılların muhasebe ile ilgili ileri görüĢlülüğünü 

temsil ediyordu. Muhasebe biliminin geliĢtirilmesi isteniyor. Etik 

kuralların getirilmesi savunuluyor. Muhasebe mesleğine hem 

standartlar konulması ve hem de muhasebecinin haklarının 

korunması üzerinde duruluyordu. Bu ilkelerin oluĢturulması için 

Türkiye‘de yüz yıl boyunca çaba harcandığı göz önünde tutulursa, 

kurucuların ileri görüĢlülüğü daha iyi anlaĢılır.    

Bu incelemenin amacı, Türkiye‘de muhasebe mesleğinin doğuĢ ve 

geliĢme sürecini kısaca ortaya koymak, Cumhuriyet‘in kuruluĢundan 

sonra yapılanları incelemek ve böylece Türkiye Muhasebe Uzmanları 

Derneği‘nin kurulduğu ortamın saptanmasına çalıĢılarak, Derneğin 

kuruluĢunun anlatılması ile sınırlıdır.   

2012 Yılında yetmiĢinci kuruluĢ yılını dolduran ve Türkiye‘de 

muhasebecilerin ilk örgütlenmesini oluĢturan Dernek, kuĢkusuz bu 

süre içinde çok önemli aktivitelerde bulunmuĢtur. Bu husus, ayrı bir 

inceleme konusudur. AĢağıda sadece uluslararası kuruluĢlara 

katılması ve dünya kongresi düzenlemeleri üzerinde durulmuĢtur.  
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Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği kuruluĢundan bu yana 17 

Türkiye Muhasebe kongresi,3 Türkiye Muhasebe Uzmanlığı 

kongresi tertip etmiĢtir. Dernek 2010-2014 döneminde V.Türkiye 

Muhasebe Uzmanlığı Kongresi tertip edip, Mesleğe yeni bir boyut 

kazandıracak konuları meslek mensupları için gündeme getirmiĢtir. 

- 1977 Yılında, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu ( 

Ġnternational Federation of Accountans - ĠFAC)‘na kurucu üye olarak 

katılmıĢ ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi ( 

International Accounting Standarts Commitee- IASC) ne üye 

olmuĢtur.  

- 1999 Yılında Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler 

Federasyonu‘na üye olmuĢtur.   

- 2004 Yılında Uluslararası Muhasebe Eğiticileri Birliği ( 

Ġnternational Association for Accounting Education and Research –

IAAER) ne üye olmuĢtur (Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği‘nin 

64. yılı, 2006,Sayfa 11,12) 

- 2006 Yılında 17. Dünya Muhasebeciler Kongresi ( 17th 

World Congress of Accountants ) ni ve 10. Dünya Muhasebe 

Eğiticileri Kongresi ( 10th World Congress of Accounting Edicators ) 

ni TÜRMOB ile birlikte organize etmiĢtir.  
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Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 1973 yılından 1989 yılına 

kadar üye alımını sınav ile yapmıĢ, 1989 yılından sonra 

TÜRMOB‘un kuruluĢu ve Meslek yasamızın yürürlüğe girmesi 

nedeni ile Meslek mensuplarımızın sertifikalanması nedeni ile sınav 

yerine üye kabulünü Üye Kabul Komisyonunun belirlediği Ģartların 

oluĢması neticesi onaya bırakmıĢtır.  

Dernek Ulusal ve Uluslararası gündeme uygun olarak meslek 

mensuplarının eğitim ve bilgilendirmesini ileriye dönük bir 

organizasyon yapısı içinde gerçekleĢtirmekte olup, bununda 

Dernek‘in faaliyetlerine yeni bir yön verici etken olduğu 

gözlenmektedir.   
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SERMAYE PĠYASASI KURULU

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), idari ve mali özerkliğe sahip 

düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. 1981 yılında 2499 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuĢtur. Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun amacı; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesinde açıkça 

belirtilmiĢ olup; tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi 

kalkınmaya etkin ve yaygın bir Ģekilde katılmasını sağlamak amacıyla; 

sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalıĢmasını, tasarruf 

sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, sermaye piyasası hukukunun 

temel kaynaklarından birisidir. 

SPK düzenlemeleri genellikle "tebliğ" Ģeklinde çıkarılmaktadır. Diğer 

taraftan, bireysel emeklilikte olduğu gibi, "yönetmelik" Ģeklinde SPK 

düzenlemeleri de yok değildir. Ayrıca, günümüzün hızla değiĢen ekonomik 

koĢullarına uyum sağlamak ve uygulamaları belirli esaslara bağlamak 

bakımından Kurul Ġlke Kararları da yayınlamaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mali
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KAMU GÖZETĠMĠ, MUHASEBE VE DENETĠM 

STANDARTLARI KURUMUNUN  

TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA  

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  

  

 Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 26/9/2011, No : 660  

 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223  

 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 2/11/2011, No : 28103  

 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51  
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KAMU GÖZETĠMĠ 

Kurum 2014 yılında IFIAR üyesi olmuĢtur. Kurum XBRL Türkiye 

temsilcisidir. Bir iĢletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal 

bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu 

hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesi 

ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır. Kamu gözetimi, genel olarak 

bağımsız denetim faaliyetlerinin mevcut yasal düzenlemelere 

uygunluğunun ve bu faaliyetlerin standartlara uygun olarak yürütülüp 

yürütülmediğinin, meslekten bağımsız, kamu yararını ön planda tutan bir 

kurum tarafından çeĢitli uygulamalarla kontrol edilmesidir. 

Bağımsız denetim, bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluĢları 

tarafından yürütülür. Bağımsız denetçiler; yeminli mali müĢavirlik ya da 

serbest muhasebeci mali müĢavirlik ruhsatını almıĢ meslek mensupları 

arasından KGK tarafından yetkilendirilen kiĢilerdir. Bağımsız denetim 

kuruluĢları ise; Kurumdan bağımsız denetim alanında faaliyette bulunma 

yetkisi alan Ģirketlerdir. 

KGK VE GÖREVLERĠ 

Kamu Gözetimi alanında uluslararası geliĢmelerin gereği olarak yeni Türk 

Ticaret Kanunu uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemek 

üzere 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Kasım 2011 

tarihinde kurulmuĢtur. BaĢbakanlıkla iliĢkili, idari özerkliğe sahip bir Üst 

Kuruldur. 
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KGK'nın temel amacı, yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının 

doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına iliĢkin kamu yararını korumak ile 

doğru, güvenilir ve karĢılaĢtırılabilir finansal bilginin sunumunu 

sağlamaktır. Bu doğrultuda baĢta borsa Ģirketleri, bankalar, sigorta Ģirketleri 

olmak üzere belirlenen büyük ölçekli Ģirketlerin denetimlerini gözetmek ve 

izlemek için kurulmuĢtur. 

Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluĢlarını yetkilendirmek. 

Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak ve böylece bağımsız 

denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak. 

Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türkiye Muhasebe 

Standartlarını (TMS) oluĢturmak ve yayımlamak. Uluslararası Denetim 

Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) oluĢturmak 

ve yayımlamak. 
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ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA 

STANDARTLARI VE TÜRKĠYE UYGULAMASI 

TMS/UFRS ‗nın dünyada geliĢimini özetlemek, sonra ülkemizde 

standartlarla ilgili geçmiĢe, bugüne, geleceğe bakmak, sorunlar 

değinmek ve bazı önerilerde bulunmak istiyorum.  

Dünyada uluslararası muhasebe standartlarının geliĢimine 

iliĢkin, çok kısa tarihi yolculuk yapalım. 

Yıl 1973, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) 

kuruldu. Amacı, standartların hazırlanması/yayımlanması, 

uluslararası kabulünün ve uygulamasının sağlanması, geliĢtirilmesi, 

harmonizasyonun/ yakınsamanın sağlanması olarak özetlenebilir. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi, ilk standardını 

1975‟de yayımlandı. 

Yıl 1977, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), 11. 

Dünya Muhasebeciler Kongresinde, Münih‘te kuruldu. 

Bu iki kuruluĢ, 1982 yılında çalıĢmalarını koordine etme kararı 

aldılar, birbirlerinin üyelerini tanıdılar, iĢbirliği ve güç birliği 

yaptılar.  

Bu iki kuruluĢun amacı ne idi? Uluslararası muhasebe standartlarını 

kullanarak, güvenilir, Ģeffaf, karĢılaĢtırılabilir finansal tabloları 
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hazırlamak. Dünya çapında, finansal verileri ölçmede ve sunmada 

standart/norm sağlamak, uluslararası finans dili oluĢturmak, birlik 

sağlamak. 

Standartların kabul görmesi ve yaygınlaĢması sonucu, geliĢmiĢ 

ülkelerin, kendilerine göre uyguladıkları Genel Kabul GörmüĢ 

Muhasebe Prensiplerinden, uluslararası muhasebe standartları 

uygulamasına geçildi. Avrupa Birliği ülkeleri de 2005 den beri 

uluslararası muhasebe standartlarını uygulamaya geçmiĢtir. Bu 

standartlar halen 125‟den fazla ülkede uygulanır durumdadır. 

Uluslararası muhasebe standartları uygulaması yaygınlaĢtıkça, 

değiĢik ihtiyaçlar ortaya çıktı. Standartlar, değiĢen ihtiyaçlara 

cevap verecek Ģekilde kendini yenilemeye baĢladı. UMS artık canlı 

organizma gibi oldu, geliĢiyor, değiĢiyor, doğuruyor, ölüyor, 

yeniden yapılanıyor.  

Standart yapan örgütler, kuruluĢlar da bu değiĢimlere ayak 

uydurdular. 

2000 tarihinde, Edinburg toplantısında, uluslararası muhasebe 

standartları komitesi, bağımsız bir kuruluĢa dönüĢtürüldü, adıda 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International 

Accounting Standards Board – IASB) olarak değiĢtirildi. Yeni 

kurulun, ana sözleĢmesi kabul edildi. Buna göre bu kurul, 2001 
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tarihinde, komitenin yerini aldı, uluslararası standartları hazırlama 

yetkisini devraldı.  

Ayrıca, Standartları Yorumlama Komitesinin (Standards 

Interpretation Committee – SIC) de yetkisini de devraldı, adıda 

―Uluslararası Finansal Raporları Yorumlama Komitesi‖ nin 

(International Financial Standards Interpretation Committee‖ 

(IFRIC) oldu. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi, 2001 yılına kadar, 41 

standart yayımladı. Bunların bir kısmı iptal edildi, bir kısmı 

yeniden formatlandı, değiĢtirildi. Bunların sayısı 28‟e düĢtü. Bu 

standartlara, bundan böyle Uluslararası Muhasebe Standartları adı 

verildi.  

Standartları Yorumlama Komitesi ‗nin yorumlarının adı, 

Uluslararası Muhasebe Standartları Yorumları olarak kaldı. 

2001‘den sonra, kurulun yayımladığı standartlara “Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları” adı verildi. Bunların sayısı 13 

olup, bunlar içinde iptal edilen yoktur. Bunun yorumlarına da 

“Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yorumları -

IFRIC‖ adı verildi.  
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Yorumlar, standartlardan sonra uyulması gereken kaynak 

durumunda olduklarından önemlidirler. 

Bu standartların ve yorumlarının hiçbir farkı yoktur, ayrıcalığı, 

üstünlüğü yoktur, sadece adlandırma farklılığı vardır. Ancak, 

zamanla UMS ler iptal edilip yenileri çıkarıldıkça sayıları 

azalacak, UFRS lerin sayılara artacaktır. Örneğin 39 no.lı finansal 

araçlar standardı bu yol sonunda ölecek yerine, 9 no.lı standart 

gelmiĢ olacaktır. 

Uluslararası muhasebe standartlarında bu geliĢmeler olurken, 2001 

de ortaya çıkan dünya krizi, Enron baĢta olmak üzere birçok büyük 

firmalarda ortaya çıkan yolsuzluklar, dikkatlerin ve önemin denetim 

standartlarına da çevrilmesine vesile oldu. Denetimde, yüksek 

kaliteli denetim standartlarına, kalite kontrol standartlarına 

önem verildi, etik standartlar, eğitim standartları geliĢtirildi, hile 

denetimi , disiplin ayrı önem kazandı. Kamu gözetimi, Kamu 

yararı kavramı geliĢti, ön plana alındı. Denetçilerin bağımsızlığı, 

mesleki kurumsallaĢma çalıĢmaları geliĢtirildi. ġeffaflık, güvenilirlik 

kavramları önem kazandı. 

KüreselleĢmenin geliĢmesi, dünya ticaretindeki artıĢlar, ekonomik 

krizler, yolsuzluklar, bilgiye dayalı ekonomiyi daha önemli hale 

getirmiĢtir. Bilgiye dayalı ekonomi, muhasebe, denetim ve tüm 

bunların tamamlayıcısı olarak da ―mesleki etik, bağımsızlık, sürekli 
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mesleki eğitim ve yeterlilik‖ muhasebe ve denetim sistemlerinin 

yüksek standartlarla desteklenmesinin temel gerekleri haline 

gelmiĢtir.  

Nitekim muhasebe ve denetim alanında uluslararası kuralların 

benimsenmesinin doğru, dürüst, Ģeffaf, tarafsız ve bağımsız finansal 

raporların oluĢturulmasına olan katkısı kaçınılmazdır. 

Türkiye‟de uluslararası muhasebe standartlarının geliĢimi: 

Yıl 1977, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) nun kurucu üyesi oldu. 

Yıl 1994. TÜRMOB, bu derneğin muvafakatı ile Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) nun üyesi oldu. 

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, üyelik görevleri 

kapsamında, 1992 yılında 31 adet uluslararası muhasebe 

standardının çevirisini, derleme kitap halinde yayımladı. Çevirilerden 

bir kısmını, Ġstanbul Üniversitesi daha önce yapmıĢ ve dergilerde 

yayımlamıĢtı. Az bir kısmını da Marmara Üniversitesi yaptı. 

Derneğin, bu yayını ile, bu alanda önemli bir katkı sağladığı 

Ģüphesizdir. 
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Dernek, bu standartlar kitabının yayımını takiben, ilgili kiĢi, kurum 

ve kuruluĢlardan hem olumlu ve hem de olumsuz görüĢler aldı. 

Ancak bunlar, 20 yıl sonra yeni TTK‘nda yerini alabildi. 

TÜRMOB bünyesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

oluĢturuldu, bu kurul yaptığı çalıĢmaları 2000 yılında yayımladı. 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 

kapsamına alındı, bu kurulda yaptığı çalıĢmaları 2010‘ da yayımladı. 

2011 de yayımlanan, 6102 sayılı yeni TTK yürürlüğe girdi. Bu 

kanun, tamamen uluslararası muhasebe standartlarını benimsemiĢ, 

finansal tabloların hazırlanmasında ve denetiminde yeni bir baĢlangıç 

oluĢturmuĢtur. 56 yıl yürürlükte kalan, 6762 sayılı, 1956 tarihli eski 

Türk Ticaret Kanununda, uluslararası muhasebe standartlarına 

iliĢkin bir düzenleme yoktu, kanunda böyle bir kavram dahi 

yoktu. 

2.11.2011 tarih ve 660 sayılı , ―Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve 

Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat Ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ― yayımlandı, TMSK‘ nun bütün yetki 

ve sorumlulukları bu kurula devredildi. 
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TTK Geçici 6. Maddesine göre, iĢletmeler 31.12.2012 bilançolarını 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve düzeltilmiĢ 

bilançolarını 1.1.2013 tarihli açılıĢ bilançosu olarak ticari 

defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek zorundadırlar. 

TTK ‗ nun 69 ve 515. maddelerinde ise, finansal tabloların, dürüst 

resim ilkesi gereğince, Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uyularak düzenlenmesi hükümleri yer almaktadır.  

Denetime tabi olan iĢletmeler kararnamede belirlenmiĢ, SPK, 

BDDK, EPDK, emeklilik, sigorta Ģirketleri ile, 17.11.2012 tarihli 

BKK‘na göre belirlenen sermaye Ģirketleri ( aktif büyüklüğü 150, 

yıllık net satıĢ hasılatı 200 milyon, çalıĢan sayısı 500 ve üstü 

olanlarda iki kriteri tutturanlar) olarak sıralanmıĢtır. BKK ölçütlerine 

uyan Ģirket sayısı 2013 yılı için, KGK tarafından tahmini 4.500 

olarak verilmiĢti. KGK BaĢkanı Sn. S. Ahmet BaĢ‘ın verdiği bilgiye 

göre, 2014 yılı için bu ölçütlerin, yarı yarıya düĢürülmesi yönünde 

çalıĢmalar tamamlanmak üzeredir. Bu verilere göre ise, 2014 yılında, 

yaklaĢık 1.000 firma (600‘ü doğrudan, 400‘ü konsolidasyon nedeni 

ile) denetim kapsamına girmiĢ olacaktır. Böylece 2014 yılı için 

denetim kapsamındaki iĢletme firma sayısının 5.500 dolayında 

olacağı tahmin edilmektedir. Zaman içerisinde, BKK kriterleri 

küçültülecek, denetime tabi iĢletmelerin sayısı ise artacaktır. 

Aksi takdirde denetim boĢluğu kapatılamamıĢ olacaktır. 
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Bu verilere göre, bu yıl denetime tabi firmaların oranı %2 ye bile 

ulaĢamamaktadır. 

TMS/TFRS uygulaması ile bağımsız denetim ayrı hususlardır. 

TMS/TFRS uyguladığı halde, denetim dıĢı kalabilecek firmalar 

belirlenebilecektir. Ancak, ilke olarak denetime tabi firmaların 

TMS/TFRS uygulaması yapmaları beklenir. 

TMS/TFRS uygulaması yapması gereken ve denetime tabi olması 

gereken iĢletme sayısında ise güvenilir veri henüz yoktur. Hangi 

ölçütlere göre, hangi yıllarda, kaç firma kapsamda olacaktır? Hangi 

ölçekteki firmalar kapsam dıĢında bırakılacaktır? Ancak sadece, 

90.000 dolayında anonim Ģirketin, 400.000 dolayında faal limited 

Ģirket oluĢu, bu sayının birkaç yüz binler olmasını kuvvetle ihtimal 

dahiline sokmaktadır. 

ġu anda, isteyen iĢletme TMS uygulayabilir, denetim kapsamına 

girebilir, herhangibir yasaklama, engelleme bulunmamaktadır. 

Kimler denetim yapabilecektir? Ancak, KGK dan yetki alan 

deneticiler, ülkemizde denetim iĢini yapabileceklerdir. KGK, 

üniversiteler ile 2013 de yaptığı geçiĢ dönem eğitim iĢbirliğini, 

2014‘de de devam ettirmektedir. Ayrıca kendisi de sınav 

yapmaktadır. 



106 
 

KGK sitesi verilerine göre, denetim yetkisi almıĢ kiĢi sayısı ise, 

KGK sitesine göre yaklaĢık 6.500 tür. KGK BaĢkanı Sn. BaĢ‘ın 

belirttiğine göre de bunların 2.000 ‗i YMM, 4.500‘ü SMM‘dir.) 600 

kiĢi de iĢlem aĢamasındadır. Denetim belgesi almıĢ toplam sayı 7.100 

olmaktadır. Üniversiterle olan geçiĢ dönemi eğitim programları 

devam ettiğinden, bu sayı her ay artacaktır. 

2013 ölçütlerine göre, yeterli denetici vardır, hatta ―denetici sayısı 

fazlalığı vardır” denilebilir. Ancak, 2014 yılında ölçütlerin 

düĢürülme yönünde çalıĢmalar olduğu ve denetime tabi olacak firma 

sayısında artıĢ beklendiği bilgisine rağmen, yinede denetçi sayı 

fazlalığı olacaktır. 

TMS/TFRS uygulamasında beklentiler , sorunlar, öneriler: 

Halen vergi mevzuatına göre kayıt esaslı muhasebe 

uygulanmaktadır, TMS /TFRS kayıt esaslı muhasebe 

uygulamasına geçilmesi sağlanmalıdır. Öncelikle, standartlara göre, 

genel amaçlı finansal tabloların hazırlanması, bu tablolardan vergi 

amaçlı ve diğer finansal tablolara geçiĢ yolu benimsenmeli, 

uygulama bu yöne çevrilmelidir. Vergi mevzuatına göre kayıt esaslı 

muhasebe uygulamasından, standartlara göre muhasebe 

uygulamasına ve finansal tablolara geçmek çok daha zor 

olmaktadır.  
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Vergi mevzuatı ile ticaret mevzuatı çeliĢkilerine çözüm 

geliĢtirilmelidir. Hem öğretimde hem de uygulamada sorunlarla 

karĢılaĢılmaktadır. Birinin yap dediğine, öteki sakın ha 

diyebilmektedir. TMS/TFRS nin uygulanabilirliğini kolaylaĢtıracak 

bir hesap planına ihtiyaç oldukça fazladır. KGK bu konuda yol 

gösterici ve düzenleyici görev almalıdır. Bu hususta, TÜRMOB ile 

iĢbirliği yararı yadsınamaz. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 

tekdüzen hesap planı, birçok eleĢtiri ve eksikliklerine rağmen, son 

derecede önemli bir boĢluğu doldurmuĢ, karmaĢayı gidermiĢ, birliği 

sağlamıĢtır. Halen bu planın kullanılmakta olduğunu ve TMS/TFRS 

uygulamalarında bile bu plandan yararlanıldığını gözden uzat 

tutmamak gerekir. KGK‘nın yayımladığı finansal tablo örnekleri ve 

kullanım rehberi, tabloların düzenlenmesinde birliği sağlayacaktır. 

TMS/TFRS nin uygulanabilirliği açısından, bilgisayar programları 

geliĢtirilmeli, olanlar yaygınlaĢtırılmalıdır. KGK bu konuda da 

destek vermelidir. TÜRMOB‘un LUCA programı baĢarılı örnek 

olarak verilebilir. Denetime tabi olacak firma ölçütlerinin her yıl 

düĢürülmesi, (firmaların hazırlık yapabilmeleri için bu ölçütlerin 

önceden belirlenerek firmalara duyurulması yararı artıracaktır) 

denetimin giderek yaygınlaĢtırılması, batı ülkeleri nezdindeki 

―Türkiye‟ de yeterli denetim yapılmıyor ― algısının kırılması 

gerekir. Kara para ile mücadele eden Mali Eylem Görev Gücü‘ne 
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göre, ülkemiz, Ekvador, Etiyopya, Kenya, Myanmar, Suriye, Yemen 

gibi ülkelerle aynı listede, gri listede olduğunu hatırlayalım.  

Ülkemizde, Ģeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin her alanda, her 

kurumda sıkı sıkıya benimsemesi ve uygulamasına, kurumsal 

yönetime, kamu güvenine önem verilmesi zamanı gelmiĢtir.  

Eski TTK‘nda anonim Ģirketlerdeki “murakıp” organı kaldırıldı, 

yerine yeni TTK‘da ―bağımsız denetçi‖ getirildi. Ancak her anonim 

Ģirket denetim kapsamına alınmadığından boĢluk doğmuĢtur. Bu 

boĢluğun net ve açık biçimde doldurulması yararlı olacaktır. 

Bankaların, kredi isteyen iĢletmelerden, TMS/TFRS‘ na uygun 

finansal tablolar talep etmesi yönünde çalıĢmalar, uygulamanın 

yaygınlaĢtırılmasına yarar sağlayacağı Ģüphesizdir. Bankalar 

birliği ile gerekli iĢbirliği çalıĢmaları baĢlatılmalıdır. Ancak, 

bankaların bile TMS/TFRS‘ bilançosu talebine sıcak yaklaĢmadıkları 

gözlenmektedir. 

KGK‘nın, TMS/TFRS geçiĢ seferberliği ile meslek mensupları, 

ilgili kurum ve kuruluĢların iĢbirliği ile kamuoyu nezdinde, bir proje 

baĢlatması yararlı olur. TÜRMOB ile iĢbirliği yapılarak daha çabuk 

gerçekleĢtirilebilir. 
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Ülkemiz, yakın geçmiĢimizde birçok baĢarılı uyguları 

gerçekleĢtirmiĢtir. 1984‘de Katma Değer Vergisi uygulaması 

baĢarılmıĢtır. 1992 de hesap planı uygulamaları, bir eğitim 

seferberliği ile kısa sürede baĢarılmıĢtır. Buna takiben, muhasebede 

defterlerinin bilgisayar destekli tutulması ve finansal tabloların 

bilgisayar ortamında düzenlenmesi kısa sürede baĢarılmıĢtır. Ġhtiyaç 

olan muhasebe programları, yazılım firmaları tarafından 

oluĢturulmuĢ ve meslek mensuplarının istifadesine sunulmuĢtur. 

2003 ve 2004 ‗de enflasyon muhasebesi uygulaması yine aynı 

Ģekilde baĢarılmıĢtır. 

2014 yılında da, TMS/TFRS geçiĢ seferberliği ile TMS/TFRS‟ye 

göre muhasebe defterlerin bilgisayar destekli tutulması ve finansal 

tabloların düzenlenmesi eğitim ve uygulaması gerçekleĢtirilebilir. 

Bunun için baĢta KGK ve TÜRMOB olmak üzere, diğer ilgili kurum 

ve kuruluĢlara önemli iĢbirliği görevi düĢmektedir.  
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SONUÇ 

 

Dünyada muhasebe Lucca Pacioli ile baĢladı  

Dünyada denetim; 

 -sanayi devrimleriyle baĢladı,   

 -küresel ekonomi ile geliĢti,   

 -ekonomik ve finansal krizlerle olgunlaĢtı,  

 -ulusal boyuttan uluslararası boyuta geçti.   

Dünyada denetim uygulamaları da buna göre evrim geçirdi;  

 - Belgelerin teftiĢ ve doğruluğu ile baĢladı   

 -Analitik yaklaĢıma geçti 
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 -Sistem yaklaĢımına geçti 

 -Risk yaklaĢımına geçti 

 -Stratejik yaklaĢıma geçti. 

 ĠĢletmelerin hacimleri büyük,  iĢletme türleri fazla, iĢlem 

türleri geçmiĢe göre çok daha karıĢıktır. E-ticaret hacmi 

giderek çoğalmakta ve ülkelere yayılmaktadır. Küresel 

iĢletmeler giderek artmaktadır. 

 Bunlara paralel olarak bilgi teknolojileri de 

geliĢmektedir. 

 Dünya uygulamalarında, günümüzde finansal raporlar ve 

açıklamaları ise oldukça ayrıntılı olmaktadır.  

 Küresel ekonomik ve finansal geliĢme ve geniĢlemeler 

nedeniyle, denetimin önemini gün geçtikçe artmaktadır.   

 Uluslararası muhasebe, denetim, güvence, kalite, etik, 

eğitim, disiplin ve diğer düzenlemeler, sıkça 

değiĢtirilmekte, halen günün koĢullarına uyarlanmaya 

çalıĢılmaktadır.  

 Ulusal ve bölgesel standartlardan, uluslararası standartlara 

geçiĢ yaygınlaĢmaktadır.  Standartlarda yakınsama, halka 

açık iĢletmeler açısından daha da önem kazanmaktadır. 
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 Uluslararası standartlar koyan, standartlarla ilgilenen 

kuruluĢların sayısı oldukça fazladır, çokluktan birliğe 

yönelmek gerekmektedir. IFAC‘ın bu görevi üstlenmekte 

olduğu anlaĢılmaktadır. 

 Küresel ekonomik ve finansal geliĢmeler, 

muhasebecileri/denetçileri, uzmanlaĢmaya sevk etmektedir.  

 Muhasebe/Denetim firmalarını da kurumsallaĢmaya 

yönelmeye zorlamaktadır.  

 Kamuoyu ilgisi giderek yoğunlaĢmaktadır. Buda, 

uluslararası muhasebe, denetim ve güvence 

standartlarının önemini artırmaktadır. 

 Dünyadaki ekonomik ve finansal krizler nedeniyle, denetim 

açısından son 10-15 yılda çok önemli aĢamalar ve geliĢmeler 

kat edilmiĢtir.   

 Denetçilerin ve denetim firmaları üzerinde, kamu gözetimine 

önem verilmesi giderek ağır basmaktadır.   

 Denetim mesleğinde, kendi kendini denetleme boyutu, 

kamu gözetimi boyutuna geçmeye baĢlamıĢtır.  

 *  Muhasebe mesleği, artık bir kamu hizmeti olarak kabul 

görmektedir. 

 *  Denetim firmaları, muhasebe firmaları olarak 

tanımlanmaya baĢlamıĢtır.  
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 Denetçi raporlarında makul güvence kavramı yerleĢmeye 

baĢlamıĢtır. 

 Dünyadaki denetim firmalarının, denetim güvencesi 

açısından ortak network yapısına geçmeleri kaçınılmaz 

olacaktır.   

 Dünyadaki denetim hacminin büyük kısmının, dört büyük 

denetim firmasının elinde toplanmıĢ olmasının oluĢturduğu 

sakıncalar giderek artmakta ve dikkatleri üzerinde 

toplamaktadır. 

 Muhasebe/denetimde IT ‗nin önemi giderek artmaktadır. 

Kayıt fonksiyonunu neredeyse dijital ortam devralmıĢtır. 

 Gelecekte muhasebe/denetim yapısı; küresel iĢletmelerin 

geliĢmelerine, hacimlerine, türlerine, iĢlem çeĢitliliğine, kamu 

ilgisine, ekonomik ve finansal krizlere, dijital geliĢmeleri 

göre değiĢebilecek, geliĢebilecek ve yeniden 

Ģekillenebilecektir. 
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ORTAYA ÇIKARMA RĠSKĠ 
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DENETĠM STANDARTLARI 

KKS 1 Kalite Kontrol Standartları 

200-299 GENEL ĠLKELER VE SORUMLULUKLAR 

UDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Denetimin UDS 

lere göre Yürütülmesi   

UDS 210 Denetim SözleĢmesinin ġartlarının Belirlenmesi  (UDS 

200 le birlikte yorumlanmalıdır.) 

UDS 220 Finansal Tablo Denetiminde Kalite Kontrol Risk 

Değerlendirmesinin Yapılması (UDS 200 ve ISQC 1 le birlikte 

yorumlanmalıdır.) 

UDS 230 Denetimin Belgelendirilmesi 

UDS 240 Finansal Tabloların Denetiminde Denetçinin Hile ve 

Usulsüzlüğe ĠliĢkin Sorumluluğu  

UDS 250 Finansal Tablolar Denetiminde Kanun ve Kuralların 

Dikkate Alınması 

UDS 260 Denetimle Ġlgili Hususların Yönetimden Sorumlu KiĢilerle 

GörüĢülmesi 

UDS 265 Ġç Denetimde Tespit Edilen Eksikliklerin Yönetimden 

Sorumlu KiĢilere ve Yönetime Ġletilmesi 
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300-499 RĠSK DEĞERLEME VE BELĠRLENEN RĠSKLER 

KARġISINDA DENETÇĠLERCE UYGULANACAK 

PROSEDÜR VE TEKNĠKLER 

UDS 300 Finansal Tabloların Denetiminin Planlanması 

UDS 315 ĠĢletmenin ve ĠĢletme Ortamının AnlaĢılması Suretiyle 

Önemli YanlıĢ Beyan Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

UDS 320 Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik 

UDS 330 BelirlenmiĢ Risklere KarĢı Denetçinin Uygulayacağı 

Prosedürler 

UDS 402 DıĢarıdan Hizmet Alan ĠĢletmelerde Denetim YaklaĢımı 

UDS 450 Denetim Sürecinde Tespit Edilen YanlıĢlıkların 

Değerlendirilmesi 

500-599 DENETĠM KANITLARI 

UDS 500 Denetim Kanıtı  

UDS 501 Denetim Kanıtı – Ġlave Konulara ĠliĢkin Önemli Hususlar 

UDS 505 DıĢ Kaynaklardan Doğrulamalar 

UDS 510 Ġlk Denetimler – AçılıĢ Bakiyeleri 

UDS 520 Analitik Ġnceleme Teknikleri 

UDS 530 Denetim Örneklemesi 

UDS 540 Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve Ġlgili Dipnot 

Açıklamaları Dahil Muhasebe Tahminlerinin Denetimi  

UDS 550 ĠliĢkili Taraflar 

UDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
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UDS 570 ĠĢletmenin Sürekliliği 

UDS 580 Yazılı Teyitler 

600-699 BAġKALARININ ÇALIġMALARINDAN 

FAYDALANMA 

UDS 600 Özel Hususlar – Grup Finansal Tablolarının Denetimi 

UDS 610 Denetlenen ĠĢletmenin Ġç Denetim ÇalıĢmalarının 

Kullanılması 

UDS 620 Denetçinin Bir Uzmanın ÇalıĢmalarını Kullanması 

700-799 DENETĠM SONUÇLARI VE RAPORLAMA 

UDS 700 Finansal Tablolar Üzerinde GörüĢ OluĢturma ve Rap. 

UDS 705 Bağımsız Denetim Raporunda Denetçi GörüĢünün 

DeğiĢikliğe Uğraması 

UDS 706 Bağımsız Denetim Raporunda Dikkat Çekilmesi Gereken 

Hususlar ve Diğer Açıklamalar 

UDS 710 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler – Önceki Dönem Tutarları ve 

KarĢılaĢtırmalı Finansal Tablolar 

UDS 720 DenetlenmiĢ Finansal Tabloları Ġçeren Dokümanlarda Yer 

Alan Diğer Bilgiler 

800-899 UZMANLIK GEREKTĠREN ALANLAR 

UDS 800 - Özel Amaçlı Denetim SözleĢmeleri Hakkında Bağımsız 

Denetçi Raporu  

UDS 805 - Özel Hususlar - Bireysel Finansal Tabloların ve Finansal 

Tablolardaki Tek Bir Kalem, Hesap veya Hususun Denetimi  
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UDS 810 – Özet Finansal Tablolara iliĢkin Rapor vermek üzere 

yapılan Denetimler 

 

SBDS 
2410   

ARA DÖNEM FĠNANSAL BĠLGĠLERĠN, ĠġLETMENĠN YILLIK 

FĠNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETĠMĠNĠ YÜRÜTEN 

DENETÇĠ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠMĠ 

ĠHS 

4400 

FĠNANSAL BĠLGĠLERE ĠLĠġKĠN, ÜZERĠNDE MUTABIK KALINAN 

PROSEDÜRLERĠN UYGULANMASINA YÖNELĠK ĠġLER 

GDS 

3400 

ĠLERĠYE YÖNELĠK FĠNANSAL BĠLGĠLERĠN 

ĠNCELENMESĠ                                                                                           

GDS 

3420 

BĠR ĠZAHNAMEDE YER ALAN PROFORMA FĠNANSAL BĠLGĠLERĠN 

DERLENMESĠNE ĠLĠġKĠN RAPORLAMA YAPMAK ÜZERE 
ÜSTLENĠLEN GÜVENCE DENETĠMLERĠ 

GDS 

3402 

HĠZMET KURULUġUNDAKĠ KONTROLLERE ĠLĠġKĠN GÜVENCE 

RAPORLARI 

GDS 

3000 

TARĠHĠ FĠNANSAL BĠLGĠLERĠN BAĞIMSIZ DENETĠMĠ VEYA SINIRLI 
BAĞIMSIZ DENETĠMĠ DIġINDAKĠ DĠĞER GÜVENCE DENETĠMLERĠ 

STANDARDI 

  
SBDS 
2400 

TARĠHĠ FĠNANSAL TABLOLARIN SINIRLI BAĞIMSIZ 
DENETĠMĠ                                                                                      

KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇILANLAR 

BDS 

260 

ÜST YÖNETĠMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK ĠLETĠġĠM 

(REVĠZE) 

BDS 
570 

İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ  (REVİZE) TASLAK METNİ 

BDS 

700 

FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN GÖRÜġ OLUġTURMA VE 

RAPORLAMA (REVĠZE) 

BDS 

701 

KĠLĠT DENETĠM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORUNDA 

BĠLDĠRĠLMESĠ                                          

BDS 

705 

BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORUNDA OLUMLU GÖRÜġ DIġINDA BĠR 

GÖRÜġ VERĠLMESĠ (REVĠZE) 

BDS 

706 

BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORUNDA YER ALAN DĠKKAT ÇEKĠLEN 

HUSUSLAR VE DĠĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI (REVĠZE) 

BDS 

710 

KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK 
GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR 

(REVİZE) TASLAK METNİ 
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DENETĠM 

STANDARTLARI 

ETĠK ĠLKELERISQC 1-KALĠTE KONTROL 

STANDARTLARI 

UDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Denetimin 

UDS lere Göre Yürütülmesi (Bütün UDS ler UDS 200 dikkate 

alınarak yorumlanmalıdır.)  

MÜġTERĠ KABULÜ 

UDS 220 Finansal Tablo Denetiminde Kalite Kontrol Risk 

Değerlendirmesinin Yapılması(ISQC 1 le birlikte yorumlanmalıdır.) 

UDS 210 Denetim SözleĢmesinin ġartlarının Belirlenmesi  

 

ĠġLETMEYĠ TANIMA VE DENETĠM PLANI 

UDS 240 Finansal Tabloların Denetiminde Denetçinin Hile ve 

Usulsüzlüğe ĠliĢkin Sorumluluğu  

UDS 250 Finansal Tablolar Denetiminde Kanun ve Kuralların 

Dikkate Alınması 
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UDS 300 Finansal Tabloların Denetiminin Planlanması 

UDS 315 ĠĢletmenin ve ĠĢletme Ortamının AnlaĢılması Suretiyle 

Önemli YanlıĢ Beyan Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

UDS 320 Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik 

UDS 402 DıĢarıdan Hizmet Alan ĠĢletmelerde Denetim YaklaĢımı 

UDS 600 Özel Hususlar – Grup Finansal Tablolarının Denetimi 

UDS 610 Denetlenen ĠĢletmenin Ġç Denetim ÇalıĢmalarının 

Kullanılması 

UDS 620 Denetçinin Bir Uzmanın ÇalıĢmalarını Kullanması 
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KANIT TOPLAMA 

UDS 230 Denetimin Belgelendirilmesi 

UDS 330 BelirlenmiĢ Risklere KarĢı Denetçinin Uygulayacağı 

Prosedürler 

UDS 500 Denetim Kanıtı  

UDS 501 Denetim Kanıtı – Ġlave Konulara ĠliĢkin Önemli Hususlar 

UDS 505 DıĢ Kaynaklardan Doğrulamalar 

UDS 510 Ġlk Denetimler – AçılıĢ Bakiyeleri 

UDS 520 Analitik Ġnceleme Teknikleri 

UDS 530 Denetim Örneklemesi 

UDS 540 Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve Ġlgili Dipnot 

Açıklamaları Dahil Muhasebe Tahminlerinin Denetimi 

UDS 550 ĠliĢkili Taraflar 
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ÇALIġMALARIN TAMAMLANMASI 

UDS 260 Denetimle Ġlgili Hususların Yönetimden Sorumlu KiĢilerle 

GörüĢülmesi 

UDS 265 Ġç Denetimde Tespit Edilen Eksikliklerin Yönetimden 

Sorumlu KiĢilere ve Yönetime Ġletilmesi 

UDS 450 Denetim Sürecinde Tespit Edilen YanlıĢlıkların 

Değerlendirilmesi 

UDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

UDS 570 ĠĢletmenin Sürekliliği 

UDS 580 Yazılı Teyitler 

RAPORLAMA 

UDS 700 Finansal Tablolar Üzerinde GörüĢ OluĢturma ve 

Raporlama 

UDS 705 Bağımsız Denetim Raporunda Denetçi GörüĢünün 

DeğiĢikliğe Uğraması 

UDS 706 Bağımsız Denetim Raporunda Dikkat Çekilmesi Gereken 

Hususlar ve Diğer Açıklamalar 
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UDS 710 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler – Önceki Dönem Tutarları ve 

KarĢılaĢtırmalı Finansal Tablolar 

UDS 720 DenetlenmiĢ Finansal Tabloları Ġçeren Dokümanlarda Yer 

Alan Diğer Bilgiler 

 

 

 

UZMANLIK GEREKTĠREN ALANLAR 

UDS 800 - Özel Amaçlı Denetim SözleĢmeleri Hakkında Bağımsız 

Denetçi Raporu  

UDS 805 - Özel Hususlar - Bireysel Finansal Tabloların ve Finansal 

Tablolardaki Tek Bir Kalem, Hesap veya Hususun Denetimi  

UDS 810 - Özel Finansal Tablolar Üzerinde Raporlama ÇalıĢmaları  
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RĠSK TABANLI DENETĠM YAKLAġIMINDA 

SÜREÇLERDE KULLANILACAK 

STANDARTLAR 

MÜŞTERİ KABULÜ 

Müşteri Kabulü ile ilgili olarak denetim sözleşmesinden önce 

müşterinin denetim riskinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme 

sonucunda Firma Az Riskli, Orta Riskli veya Çok Riskli olarak 

belirlenir. Bu nedenle UDS 210 ve 220 standartlar dikkate 

alınmalıdır. 

UDS 210 Denetim SözleĢmesinin ġartlarının Belirlenmesi. 

UDS 220 Finansal Tabloların denetiminde Kalite Kontrol, Risk 

değerlendirmesinin yapılması  

RĠSKĠ DEĞERLENDĠRME 

ĠĢletmeyi Tanıma ve Planlama  

UDS 240 Hile ve Usulsüzlük 

UDS 250 Kanun ve Kurallar 

UDS 300 Denetim Planlaması 
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UDS 315 YanlıĢ Beyan Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirme 

UDS 320 Planlama ve Yürütümünde Önemlilik 

UDS 402 DıĢardan hizmet alan iĢletmelerde Denetim YaklaĢımı 

UDS 600 Özel Hususlar-Grup Finansal Tablo Denetimi 

UDS 610 Denetlenen iĢletmenin iç denetim çalıĢmalarının 

kullanılması 

UDS 620 Denetçinin bir uzmanın çalıĢmalarını kullanması 

RĠSKE KARġILIK VERME 

Kanıt Toplama 

UDS 230 Belgeleme 

UDS 330 Prosedür. 

UDS 500Denetim Kanıtları  

UDS 501 Denetim Kanıtları - SeçilmiĢ Konulara ĠliĢkin Özel 

Hususlar  

UDS 505 DıĢ Kaynaktan Doğrulamalar  
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UDS 510 Ġlk Denetim - AçılıĢ Hesapları  

UDS 520 Analitik Ġnceleme Teknikleri  

UDS 530 Denetim Örneklemesi  

UDS 540 Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve ĠliĢkili 

Açıklamalar da Dahil Muhasebe Tahminlerinin Denetimi  

UDS 550 ĠliĢkili Taraflar  

RAPORLAMA 

ÇalıĢmaların Tamamlanması 

UDS 260 YönetiĢimden Sorumlularla ĠletiĢim 

UDS 265 Ġç Kontrol Zayıflıklarının Yönetime  ve YönetiĢimden 

Sorumlulara Ġletilmesi 

UDS 450 Denetim Sırasında Tespit Edilen YanlıĢ Beyanların 

Değerlendirilmesi 

UDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

UDS 570 ĠĢletmenin Sürekliliği 

UDS 580 Yazılı Beyanlar 
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SÖZLEġME STANDARTLARI 

IAASB‘nin sözleĢme standartları olarak adlandırılan standartlar dört 

grupta toplanır. 

1. Tarihi finansal bilgilerin denetiminde uygulanacak 

Uluslararası Denetim Standartları - UDS, (International 

Standards on Auditing, ISAs), 

2. Tarihi finansal bilgilerin incelenmesi çalıĢmalarında 

uygulanacak Uluslararası Gözden Geçirme SözleĢmeleri 

Standartları (International Standards on 

ReviewEngagements, ISREs), 

3. Tarihi finansal bilgiler dıĢındaki konularla ilgilenen güvence 

sözleĢmelerinde uygulanacak Uluslararası Güvence 

SözleĢmeleri Standartları (International Standards on 

AssuranceEngagements, ISAEs), ve 

4. IAASB tarafından belirlenen derleme ve ilgili hizmet 

sözleĢmeleri gibi üzerinde anlaĢılmıĢ prosedürlerin esas 

alındığı sözleĢmelere uygulanan Uluslararası Ġlgili 

Hizmetler Standartları (International Standards on Related 

Services, ISRSs)‘dır. 

4 no‘lu yönerge bilanço ilkeleri, mali tabloların hazırlanıĢı, 

dönem sonu  iĢlemleri ile ilgili esasları düzenlerken, 
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7 no‘lu yönerge konsolide finansal  tabloların hazırlanıĢı ile 

ilgili düzenlemeleri içermektedir. 

8 no‘lu yönerge ise; muhasebe ile ilgili faaliyet ve belgelerin 

yasal denetimini üstlenecek kiĢiler ile ilgili esasları 

belirlemektedir. (Denetcilerin belirlenmesi esnasında dikkate 

alınacak yönerge) 

 

*IAASB (International Auditing and Assurance Standarts 

Board/Uluslar arası Denetim ve Güvence Standartları 

Kurulu 

** PIOB (Public Interest Oversight Board) Kamu Yararı 

Gözetim Kurulu 
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ISQC-1-KKS-1 

Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve 

Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer 

Güvence Denetimleri ve ilgili Hizmetleri 

Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları 

ve Bağımsız Denetçiler için Kalite 

Kontrol Standartları BDS-200  

Bağımsız Denetçinin Genel 

Amaçları ve Bağımsız 

Denetimin Bağımsız Denetim 

Standartlarına uygun olarak 

Yürütülmesi  

 

Etik İlkeler 

DENETİM ŞİRKETİ 

BDS 210Bağımsız 

Denetim Sözleşmesinin 

Şartları Üzerinde 

Anlaşmaya Varılması 

BDS-220 

Finansal Tabloların 

Denetiminde Kalite Kontrol 
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ETĠK ĠLKELER : Bağımsız Denetim KuruluĢları ve Bağımsız 

Denetçilerin Uyacakları Etik Ġlkeler: 

 Doğruluk   

 Mesleki ġüphecilik 

 Tarafsızlık  

 Bağımsızlık 

 MeslekiYeterlilik  

 Mesleki Özen ve Titizlilik   

 Gizlilik  

 Ticaret ve Mesleğe aykırı faaliyet yasağı 

 Profesyonel DavranıĢ  

 Reklam yasağı 

 Sır saklama yükümlülüğü 

 KarĢılıklı iliĢkiler ve haksız rekabet   
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ETĠK 

BÖLÜM A – IESBA ETIK KURALLARI‟NIN GENEL 

UYGULANISI  

100 GiriĢ ve Temel Ġlkeler  

100.5 Temel İlkeler 

100.6 Kavramsal Çerçeve Yaklaşımı  

100.12 Tehditler ve Önlemler 

100.17 Etik Çatışmalarının Çözülmesi  

110 Dürüstlük  

120 Tarafsızlık  

130 Mesleki Yeterlilik ve Gerekli Özen  

140 Gizlilik  

150 Mesleki DavranıĢ 

 

BÖLÜM B –SERBEST ÇALISAN MUHASEBE MESLEK 

MENSUPLARI 

200 GiriĢ  

200.3 Tehditler ve Önlemler 
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210 Mesleki Görevlendirme  

210.1 Müşteri Kabulü  

210.6 Sözleşme Kabulü  

210.9 Mesleki Görevlendirmedeki Değişiklikler  

220 Çıkar ÇatıĢması  

230 Ġkinci GörüĢler  

240 Ücret ve Diğer ÇeĢit Ödemeler  

250 Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması  

260 Hediye ve Ġkramlar 

270 MüĢteriden Emanet Olarak Alınan Varlıklar  

280 Tarafsızlık - Bütün Hizmetler  

290 Bağımsızlık - Denetim ve Ġnceleme SözleĢmeleri  

290.1 Kısmın Yapısı  

290.4 Bağımsızlığa Kavramsal Bir Çerçeve YaklaĢımı  

290.13 Denetim Ağları ve Denetim Ağı Firmaları 

290.25 Kamu Yararına Haiz ĠĢletmeler  

290.27 ĠliĢkili ĠĢletmeler  

290.28 YönetiĢimden Sorumlu Olanlar 
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290.29 Belgelendirme  

290.30 SözleĢme Dönemi  

290.33 BirleĢmeler ve Alımlar  

290.39 Diğer Konular  

290.100 Kavramsal Çerçeve YaklaĢımının Bağımsızlığa 

Uygulanması  

290.102 Finansal Çıkarlar  

290.118 Krediler ve Teminatlar 

290.124 Is ĠliĢkileri  

290.127 Ailevi ve KiĢisel ĠliĢkiler  

290.134 Denetim MüĢterisinde Ġstihdam  

290.142 Denetim MüĢterisinin Geçici Eleman Tahsis Edilmesi 

290.143 Denetim MüĢterisine Yakın Zamanda Verilen Hizmet  

290.146 Denetim MüĢterisinin Yöneticisi ya da Yetkilisi Olarak 

Hizmet Vermek  

290.150 Kıdemli Personelin Denetim MüĢterisiyle Uzun Süreli 

ĠliĢkisi (Ortak Rotasyonu da Dahil)  

290.156 Denetim MüĢterisine Güvence-dıĢı Hizmetlerin Sağlanması 

290.162 Yönetim Sorumlulukları  
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290.167 Muhasebe Kayıtları ve Finansal Tabloların Hazırlanması  

290.175 Değerleme Hizmetleri  

290.181 Vergi Hizmetleri  

290.195 İç Denetim Hizmetleri  

290.201 IT Sistemleri Hizmetleri  

290.207 Dava Desteği Hizmetleri  

290.209 Hukuki Hizmetler  

290.214 İşe Alım Hizmetleri 

290.216 Kurumsal Finans Hizmetleri  

290.220 Ücretler  

290.220 Ücretler — Nispi Büyüklük  

290.223 Ücretler - Gecikmiş  

290.224 Koşullu Ücretler  

290.228 Ödüllendirme ve Değerlendirme Politikaları 

290.230 Hediye ve Ġkramlar  

290.231 Aktüel ya da KarĢı Davalar  

290.500 Kullanım ve Dağıtım Hakkında bir Kısıtlama Ġçeren 

Raporlar 
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290.505 Kamu Yararına Haiz İşletmeler  

290.506 İlişkili İşletmeler  

290.507 Denetim Ağları ve Denetim Ağı Firmaları 

290.508 Finansal Çıkarlar, Krediler ve Teminatlar, Yakın Ticari 

İlişkiler İle Ailevi ve Kişisel İlişkiler 

290.513 Denetim Müşterisinde İstihdam  

290.514 Güvence-dışı Hizmetlerin Sağlanması  

291 Bağımsızlık - Diğer Güvence SözleĢmeleri  

291.1 Kısmın Yapısı  

291.4 Bağımsızlığa Kavramsal Bir Çerçeve YaklaĢımı  

291.12 Güvence SözleĢmeleri  

291.17 Beyan Esaslı Güvence SözleĢmeleri  

291.20 Doğrudan Raporlamalı Güvence SözleĢmeleri  

291.21 Kullanım ve Dağıtım Hakkında bir Kısıtlama Ġçeren Raporlar  

291.28 Çoklu Sorumlu Taraflar  

291.29 Belgelendirme  

291.30 SözleĢme Dönemi  

291.33 Diğer Konular  
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291.100 Kavramsal Çerçeve YaklaĢımının Bağımsızlığa 

Uygulanması  

291.104 Finansal Çıkarlar  

291.113 Krediler ve Teminatlar 

291.119 ĠĢ ĠliĢkileri  

291.121 Ailevi ve KiĢisel ĠliĢkiler  

291.128 Güvence MüĢterisinde Ġstihdam  

291.132 Güvence MüĢterisine Yakın Zamanda Verilen Hizmet  

291.135 Güvence MüĢterisinin Yöneticisi ya da Yetkilisi Olarak 

Hizmet Vermek  

291.139 Kıdemli Personelin Güvence MüĢterisi ile Uzun Süreli 

ĠliĢkisi  

291.140 Güvence MüĢterisine Güvence-dıĢı Hizmetlerin Sağlanması  

291.143 Yönetim Sorumlulukları  

291.148 Diğer Konular  

291.151 Ücretler  

291.151 Ücretler — Nispi Büyüklük  

291.153 Ücretler - GecikmiĢ  

291.154 KoĢullu Ücretler  
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291.158 Hediye ve Ġkramlar  

291.159 Aktüel ya da KarĢı Davalar  

Yorum 2005-1 (2009 revizesi) 

 

BÖLÜM C – ISLETMELERDE ÇALISAN MUHASEBE 

MESLEK MENSUPLARI 

300 GiriĢ  
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ÖZ 

 

Denetçi raporu denetim sürecinin sonuçlarının direkt 

sunulduğu en bağımsız mecradır. Tarafsız, Ģeffaf ve 

güvenilir bilgiye olan ihtiyacın giderek artması, denetim 

standartlarının gerek denetçinin sorumlulukları gerekse 

görüĢ oluĢturulması yönünde yenilenmesini gerektirmiĢtir. 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 

(IAASB)‘nun 2006 yılında ajandasına alarak baĢlattığı 
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çalıĢmalar sonuçlanmıĢ ve 15.12.2016 itibariyle yeni ve 

gözden geçirilmiĢ raporlama standartlarının yürürlüğe 

konulması yönünde karar alınmıĢtır. IAASB‘nin bu süreçte 

yaptığı araĢtırmalar kullanıcıların denetçi raporunun sadece 

finansal tabloların ilgili standartlara olan uyum derecesini 

ifade eden görüĢ paragrafını okuduklarını ortaya 

koymuĢtur. PaydaĢlar, IAASB‘nin denetçi raporunun 

yeniden ele alınması kapsamındaki çalıĢmalarında, 

kendileri için daha kullanılabilir bilgi içeren ve daha 

bilgilendirici denetçi raporlarına olan ihtiyacını özellikle 

dile getirmiĢtir. Yeni raporlama standartları denetçi 

raporunda yer verilen kilit bulgular paragrafı ile denetçi 

raporunun okuyucularına iĢletme hakkında detaylı bilgiler 

vermekten ziyade gerçekleĢtirilen denetim süreci hakkında 

detaylı bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalıĢmanın 

amacı UDS 701 çerçevesinde, yeni ve gözden geçirilmiĢ 

raporlama standartlarında yer alan kilit denetim 

bulgularının belirlenmesinden ve bu kapsamda açıklanacak 

uygun bilgilerin raporlanmasına kadar ki mesleki yargı 

sürecinin ortaya konulmasıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Denetçi Raporu, UDS 701, Kilit 

Denetim Bulguları 

 

COMMUNICATING KEY AUDIT MATTERS 

IDENTIFIED DURING AUDIT PROCESS TO 

FINANCIAL INFORMATION USERS in 

ACCORDANCE WITH ISA 701 
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ABSTRACT 

 

Auditor‘s report is the key attainable communicating 

the outcomes of the audit process in the most independent 

way. The increased need of objective, transparent and 

reliable information brings up the necessity to revise the 

auditing standards in the context of auditor‘s 

responsibilities and opinion. This subject, which had been 

on International Auditing and Assurance Standards Board‘s 

agenda since 2006 and worked on since, have resulted and 

new and revised reporting standards decided to be effective 

as of 15.12.2016. International Auditing and Assurance 

Standards Board‘s inquiries conducted during this process 

concludes that auditors‘ report users only focus on the 

paragraph that express the compliance of the financial 

statements to relevant standards. Stakeholders have asked 

for a more informative report, especially for auditors to 

provide more relevant information to users. Thus, with the 

key audit matters paragraph in the report brought by new 

revised standards, auditors particularly will be able to give 

information about the audit process itself on the auditors‘ 

report, instead of giving detailed information about entity. 

The aim of this study is to present the auditors‘ 

professional judgement process from determining the key 

audit matters up to the reporting of information that needs 

to be explained on this context according to the new and 

revised reporting standards in the context of ISA 701. 

 

Keywords: Auditor‘s Report, ISA 701, Key Audit 

Matters  
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I. GĠRĠġ 
 

Denetçi raporu, finansal bilgi kullanıcıları için 

uygulanabilir finansal raporlama çerçevesine olan uyum 

derecesi hakkında görüĢe yer veren, finansal verilerin nasıl 

iĢlendiğine dair yeterli bilgisi/uzmanlığı olmayan 

paydaĢlarca ise ―sadece‖ görüĢ tiplerinin farklılaĢtığı, pek 

çok Ģirket için birbirinin aynısı söylemler içermekten öteye 

gitmeyen bir iletiĢim aracı olarak algılanmaktadır. 

ÇalıĢmanın konusu olan ve 15.12.2016 tarihinde yürürlüğe 

girecek olan Uluslararası Denetim Standardı (UDS) 701 ile 

denetçi raporu, denetçinin baĢta yatırımcılara ve diğer tüm 

finansal tablo kullanıcılarına denetimin neticesi hakkında 

bilgi vermesinin yanı sıra denetim süreci hakkında da 

ayrıntılı bilgi verebileceği tek direkt iletiĢim yolu olacaktır 

[1]. Yapılan çalıĢmalar, her ne kadar ülkemiz yazınında 

açıklama paragrafı içeren denetçi görüĢüne fazla yer 

verilmese de, yatırımcıların yatırım kararlarında denetçi 

raporunda yer alan bu paragrafları da dikkate alıyor 

olduklarını ortaya koymaktadır [2]. Bu durum denetçi 

raporunun standartlıktan uzak ve iĢletmelere özgü bilgi 

içermesi gerekliliğinin bir göstergesidir. 

 

Finansal tablo kullanıcılarının, denetçilerin daha 

Ģeffaf olması ve denetçi raporlarında iĢletme ve sözleĢme 

özelinde açıklayıcı bilgi yer alması yönündeki talepleri, 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 

(IAASB) ve Kamu Gözetim Kurulu‘nun (PCAOB) 2013 

yılında denetim standartlarını gözden geçirmesi ile 

sonuçlanmıĢtır [3]. Nitekim 2015 yılında IAASB 
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tarafından, yeni bir standart olan UDS 701 “Denetçi 

Raporunda Kilit Denetim Bulgularının Sunulması” 

standardı yayınlanmıĢ, bununla birlikte birçok standartta
*
  

köklü değiĢiklikler yapılmıĢtır [1]. 

 

II. DENETĠMDE BEKLENTĠ AÇIĞI 
 

Teknolojinin geliĢmesi ve üst yönetim tarafından 

gerçekleĢtirilen hilelerin saklanabilir olması nedeniyle 

hilenin tespit edilmesi gitgide zorlaĢmaktadır. Bağımsız 

denetçinin, hilenin tespit edilmesi konusundaki rolü 

üzerinde ise ortak bir görüĢe hâlâ ulaĢılamamıĢtır. Bu 

zorluğa iliĢkin önemli bir diğer husus da, denetçilerin 

hilenin tespit edilmesine ve engellenmesine yönelik 

düzenlemeleri uygulayabilmelerinin, iĢletmelerde sürekli 

olarak hazır bulunmalarını gerektirmesidir [4]. Diğer 

taraftan finansal tablo kullanıcılarının temel beklentisi 

denetlenen finansal tabloların hile içermeyecek Ģekilde 

değerlendirildiği, aksi takdirde bağımsız denetimin yararlı 

olmayacağı yönündedir [5]. Finansal tablo kullanıcılarının 

bağımsız denetimden beklentileri ile denetçilerin denetime 

iliĢkin sorumlulukları arasındaki bu görüĢ ayrılığı, 

―beklenti açığı‖ olarak ifade edilmektedir [5]. Bu bağlamda 

denetçiler denetimin doğasından kaynaklanan zaman ve 

maliyet kısıtı nedeniyle hilenin tespit edilmesinin kendi 

sorumlulukları olmaması gerektiği görüĢündedir [6]. 

 

                                                             
*
 bkz. http://www.iaasb.org/new-auditors-report 
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IFAC tarafından yeni raporlama standartları olarak 

adlandırılan ve birçok standartta gözden geçirme ve 

ilavelerin yapıldığı değiĢikliklerin finansal tablo 

kullanıcılarının denetimin kalitesine iliĢkin algılarının 

olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Gerek örnekleme 

yönteminin kullanılıyor olması gerekse muhasebe 

tahminlerinin öneminin gitgide artması denetçinin 

çalıĢmasının ve raporlamaya iliĢkin sorumluluğunun 

kapsamını geniĢletmesini zorunlu kılmıĢtır. Bunun 

yanında, denetçinin mesleki yargısı ile değerlendirdiği bazı 

hesap veya açıklamalara iliĢkin kilit bulgulara denetçi 

raporunda yer vermesinin beklenti açığını arttıracağı 

yönünde görüĢler de mevcuttur. Nitekim yapılan 

çalıĢmalar, denetçinin farklı hesap kalemlerine iliĢkin kilit 

denetim bulgularına yer verdiği raporlarda finansal tablo 

kullanıcılarının güvence seviyesine olumsuz yönde etki 

ettiği sonucuna varılmıĢtır. Bu durum günümüz finansal 

tablolarının karmaĢık bir yapıya sahip olması sebebiyle 

finansal tablo kullanıcılarının denetimin kalitesi yönündeki 

algısının da azalmasına yol açabilecektir. Bu sebeple 

denetçinin denetçi raporunda sunacağı kilit denetim 

bulgularını, nitel kıstasları da değerlendirerek, beklenti 

açığını azaltmaya yönelik seçmesi gerekecektir [3]. Yerli 

ve yabancı birçok kaynakta ―standart olumlu görüĢ‖ 

Ģeklinde anılan görüĢün kullanıcı ihtiyaçlarına cevap 

verecek Ģekilde yenilenmesini gerektiren, diğer bir deyiĢle 

görüĢün yargı temelli karar oluĢturma çerçevesinin ön 

plana çıktığı bir dönem gelmektedir. Bu sebeple çalıĢmada 

―kilit denetim konuları‖ yerine ―kilit denetim bulguları‖ 

ifadesinin kullanılması tercih edilmiĢtir. Nitekim gerek 
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yeni bir standardın yayınlanmasını ortaya çıkaran 

geliĢmeler, gerekse standardın içeriği incelendiğinde 

yukarıda sözü geçen yargı temelli karar oluĢturma 

çerçevesinin ön plana çıktığı ve yer verilecek kilit denetim 

bulgularının bu çerçeve kapsamında değerlendirilmesi 

gerekeceği açıktır. Dolayısıyla bu hususlar denetçinin 

raporunda sunacağı önemli konulardan ziyade denetçinin 

dikkatle mesleki yargı süzgecinden geçirerek sunması 

gereken değerlendirilmiĢ bilgiden oluĢmaktadır. 

 

III. UDS 701 DENETÇĠ 

RAPORUNDA KĠLĠT DENETĠM 

BULGULARININ SUNULMASI  
 

Finansal tablo kullanıcıları, finansal tablolara iliĢkin 

denetçi görüĢünün önemli olmasının yanında, denetim 

esnasında elde edilen iĢletmelere özgü bilgilerin de denetçi 

raporunda yer alması gerektiği hususunu gündeme 

getirmiĢtir. IAASB tarafından yayınlanan UDS 701 

―Denetçi Raporunda Kilit Denetim Bulgularının 

Sunulması‖ standardı, finansal tablo kullanıcılarının bu 

isteğini karĢılamak amacıyla hazırlanmıĢtır [7]. 

 

Denetçi raporunda açıklanması uygun görülen kilit 

denetim bulguları, üst yönetimden sorumlu olanlarla 

yapılan iletiĢim esnasında görüĢülen, cari döneme ait 

finansal tablolar için önem taĢıyan hususlar arasından, 

denetçinin mesleki yargısına dayanarak seçilir [7]. 
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Yasa ve diğer düzenlemelerde açıkça belirtilmediği 

durumlarda, denetçinin Kilit Denetim Bulguları baĢlığı 

altında ayrı bir bölüm olarak aĢağıdaki paragrafı denetçi 

raporuna eklemesi gerekmektedir [7]:  

 

Kilit Denetim Bulguları 

 

Kilit denetim bulguları, mesleki yargımıza göre, cari 

dönem finansal tablolarının denetiminde en çok önem 

taşıyan hususları içermektedir. Bu bulgular bir bütün 

olarak finansal tabloların denetimi ve görüşümüzün 

oluşturulması kapsamında ele alınmıştır. Bu bulgular 

üzerinde ayrı bir denetim görüşü sunmamaktayız. 

 

Bu paragraf ile finansal tablo kullanıcıları tarafından 

aĢağıdaki hususların anlaĢılmasının önüne geçilmesi 

hedeflenmiĢtir [7]: 

 

- Bahsedilen kilit denetim bulgularının, finansal 

tablolara iliĢkin denetçi görüĢü oluĢturulurken 

denetçi tarafından uygun olarak çözülememiĢ olması 

ve  

- Finansal tablolara iliĢkin denetçi görüĢünden 

bağımsız olarak finansal tabloların farklı unsurları 

üzerinde ayrı bir denetçi görüĢünün temsil veya ima 

edilmesi  

 

Buna ek olarak, denetçi raporunda denetim firmasının 

sorumluluklarına ayrılmıĢ bölümde, kilit denetim bulguları 
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ile ilgili olarak aĢağıdaki paragrafın yer alması gereklidir 

[7]:  

 

Yönetimden sorumlu olanlarla görüşülen önemli 

hususlar arasından, cari dönem finansal tablolarının 

denetimi açısından en çok önem taşıyanları, dolayısı ile 

kilit denetim bulgularını tespit etmiş bulunuyoruz. Kanun 

veya diğer yasal düzenlemeler bu bulguların halka açık 

olarak belirtilmesini engellemediği müddetçe veya bu 

bulguları açıklamanın neden olabileceği olumsuz 

sonuçların kamusal faydadan daha fazla olması sebebiyle 

tarafımızca açıklanmaması gerektiğine karar verilmesi 

haricinde, denetçi raporunda söz konusu bulguları 

açıklamaktayız. 

 

III.1. Denetçi Raporunda Kilit Denetim 

Bulgularının Açıklanmasının Faydaları 

 

Denetçi raporu, denetim sürecinin sonuçları hakkında 

finansal tablo kullanıcılarının bilgi sahibi olmasını 

sağlayan en önemli iletiĢim yoludur. Bu nedenle, finansal 

tabloları ilgilendiren, üst yönetim veya denetçinin sübjektif 

yargısına göre önem arz eden hususların da denetçi 

raporunda belirtilmesi ihtiyacı doğmuĢtur [8]. 

 

Elbette kilit denetim bulgularının denetçi raporunda 

belirtilmesi, denetçinin UDS‘lere uygun olarak risk 

değerlendirmesi yapması, denetim prosedürlerini tespit 

edilen risklere yönelik oluĢturması ve uygulaması, elde 

ettiği denetim kanıtlarına dayanarak görüĢünü oluĢturması 
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gibi esas sorumluluklarını değiĢtirmemektedir. Yönetimden 

sorumlu olanların da, uygulanabilir finansal raporlama 

çerçevesi ile uyumlu olarak finansal tabloların hazırlanması 

ve sunumu hakkındaki sorumlulukları değiĢmemektedir. 

Aksine, kilit denetim bulgularının denetçi raporunda yer 

alması, denetçinin mesleki yargısına göre denetim 

sürecinde önemli bulduğu hususları vurgulaması amacı 

taĢımaktadır. [8]. 

 

IAASB‘nin görüĢüne göre kilit denetim bulgularının 

denetçi raporunda yer almasının sağlayabileceği diğer 

faydalar [8]: 

- Yürütülen denetime iliĢkin daha fazla Ģeffaflık 

sağlayarak denetçi raporunun iletiĢim değerinin 

arttırılması, 

- Finansal tablolara iliĢkin denetçinin dikkatini çekmiĢ 

hususlar üzerine yatırımcıların ve diğer finansal 

tablo kullanıcılarının odaklanmasının sağlanması, 

- Kilit denetim bulgularının denetçi raporunda 

bildirilmesi, hedef kullanıcıların iĢletmeyle, 

denetlenmiĢ finansal tablolar veya yürütülen 

denetimle ilgili belirli hususlar hakkında yönetim ve 

üst yönetimden sorumlu olanlarla daha yakından bir 

iliĢki kurmalarına dayanak da sağlayabilmesi, 

- Denetçi ve denetim komitesi arasındaki iletiĢimin 

arttırılması, 

- Denetçinin dikkat eĢiğini gözden geçirerek mesleki 

Ģüpheciliğinin denetim kalitesine dolaylı olarak 

etkisi olabilecek konularda artıĢ sağlanması. 

olarak sayılmıĢtır. 
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III.2. Denetçinin Kilit Denetim Bulgularını 

Belirlemesi 

 

Finansal tablo kullanıcılarına uygun bilgi sunabilmesi 

amacıyla, kilit denetim bulgularının iĢletmeye ve 

gerçekleĢtirilen denetime özgü olması gerekmektedir. Bu 

nedenle, denetçilere kilit denetim bulgularını belirlemede 

yardımcı olabilmesi için UDS 701 yargı temelli karar 

oluĢturma çerçevesi içermektedir. Bu çerçevenin 

kullanılması, denetçinin kilit denetim bulgularını daha 

iĢletmeye özgü, anlamlı ve kullanıcı ihtiyaçlarına uygun 

olarak oluĢturmasına rehberlik edecektir [7]. 

 

UDS 701 gereğince, ilk etapta denetçinin yönetimden 

sorumlu olanlara bildirilen hususlar arasından denetçinin 

kayda değer dikkatini gerektiren bulguları belirler. Bu 

esnada aĢağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir 

[7]: 

 

- Önemli yanlıĢlık riskinin yüksek olduğu alanlar veya 

UDS 315 çerçevesinde belirlenmiĢ önemli riskler 

(bkz. UDS 315 ek.2) 

- Muhasebe tahminlerindeki belirsizliklerin yüksek 

olduğu ve dolayısıyla yönetimin tahminlerini 

fazlasıyla içeren finansal tablo alanları ile ilgili 

denetçi yargıları 

- Dönem içinde gerçekleĢmiĢ önemli olay veya 

iĢlemlerin denetim üzerindeki etkisi 
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Denetçi, kayda değer dikkatini gerektiren bu hususları 

belirledikten sonra, bu hususlar arasından hangilerinin cari 

dönem finansal tablolarının denetimi üzerinde en çok 

öneme sahip olduğunu, dolayısı ile kilit denetim bulguları 

belirlemelidir [7]. 

 

III.3. Denetçi Raporunda Yer Verilen Kilit 

Denetim Bulgularının Detaylandırılması 

 

Denetçi raporunda yer verilecek kilit denetim 

bulguları ile finansal tablo kullanıcılarına, bu bulguların 

neden denetim sürecinde önem taĢıdığı ve nasıl ele alındığı 

ile ilgili kısa ve öz açıklama verilmesi hedeflenmektedir. 

Ancak verilecek bilginin ne kadar detay içereceği mesleki 

yargı ile belirlenebilecek ve her bir sözleĢmenin durum ve 

koĢullarına göre değiĢiklik gösterebilecektir. Bu esnekliğin 

sağlanması, kilit denetim bulguları paragrafında 

denetçilerin mümkün olduğunca iĢletmelere ve denetime 

özgü olması açısından önem taĢımaktadır [9].  

 

Kullanıcıların kilit denetim bulgularının önemini 

anlayabilmesi ve bu bulguların denetçi görüĢü ile birlikte 

raporun diğer unsurları ile arasındaki bağlantıyı 

kavrayabilmesi için, denetçilerin fazla teknik ve mesleki 

terim kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınması 

gerekmektedir. Kilit denetim bulgularına iliĢkin 

açıklamalar denetlenen iĢletmeye özgü olmalı ve 

standartlaĢmıĢ teknik bir dil içermemelidir. Böylece 

denetim hakkında detaylı bilgi sahibi olma zorunluluğu 
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bulunmayan finansal tablo kullanıcılarının da yapılan 

açıklamaları kavrayabilmeleri sağlanacaktır [9].  

 

III.4. Kilit Denetim Bulgularının Sunum Sırası  

 

Denetçi raporunda sunulan kilit denetim bulguları 

paragrafında yer alan her bir bulgunun hangi sıra ile 

verileceği denetçinin mesleki yargısına bağlıdır. Örneğin; 

kilit denetim bulguları denetçinin mesleki yargısına göre 

göreceli olarak önem sırasına bağlı olarak sunulabilir, veya 

ilgili bulguların finansal tablo dipnotlarında açıklanma 

sırasına bağlı kalınabilir. Her koĢulda denetçinin her bir 

kilit denetim bulgusunu ayrı bir alt baĢlık olarak göstermesi 

gerekmektedir [7]. 

 

III.5. Denetim Kapsamında Kilit Denetim 

Bulgularının Ele AlınıĢı 

 

Kilit denetim bulgularına ait açıklamalar, aynı 

zamanda denetçinin denetim esnasında ilgili konuyu nasıl 

ele aldığını da açıklamaya yöneliktir. Raporda yer 

verilecek açıklamanın ne kadar detaylı olacağı denetçinin 

yargısına bağlıdır. UDS 701 denetçinin,  

- DeğerlendirilmiĢ önemli yanlıĢlık riskine yönelik 

denetçi yaklaĢımı,  

- Uygulanan denetim prosedürlerinin kısa bir 

değerlendirmesi,   

- Denetim prosedürleri neticesinde elde edilen 

bulgular,  

- Ve konuyla alakalı diğer önemli hususlar  
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gibi unsurlardan bir ya da birkaç tanesinin denetçi 

raporunda yer verilen kilit denetim bulgularını açıklamak 

için kullanılabileceğini belirtmiĢtir. Eğer denetçi denetim 

prosedürlerinin neticesinde elde edilen bulguları kilit 

denetim bulgularını açıklamak için raporunda sunarsa, 

konu ile ilgili ayrı bir görüĢ verildiği izlenimini vermekten 

ve finansal tabloların tamamına iliĢkin oluĢturulan denetçi 

görüĢü üzerinde kullanıcılarda soru iĢareti oluĢturmaktan 

kaçınmalıdır [7]. 

 

III.6. Finansal Tablo Dipnotlarına Atıfta 

Bulunulması  

 

Finansal tablo ve dipnotların açıklanması yönetimin 

sorumluluğundadır, bu nedenle denetçi raporunda kilit 

denetim bulgularına yer verilmesi, finansal tablo 

dipnotlarında uygun ve yeterli açıklamaların yapılmasının 

yerine geçmemektedir. Denetçi raporunda yer verilen kilit 

denetim bulguları, finansal tablo dipnotlarında yer alan 

açıklamalara atıfta bulunulması ile finansal tablo 

kullanıcıları tarafından, yönetimin finansal tabloların 

hazırlanıĢı esnasında söz konusu hususu nasıl ele aldığını 

daha kolay anlaĢılmasına yönelik olmalıdır.. Bu açıklama 

atıfta bulunulması haricinde denetçinin kilit denetim 

bulgularını tanımlarken, bu bulguların kilit yönlerine 

dikkat çekebilir. Yönetim tarafından cari dönem finansal 

tabloların hazırlanması esnasında etkili olan belirli bir 

konuya iliĢkin açıklamalarının kapsamı, denetçinin ilgili 

konunun denetim esnasında nasıl ele alındığını ve neden 
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kilit denetim bulgusu olarak görüldüğünü finansal tablo 

kullanıcılarına açıklamasına yardımcı olabilir [9]. 

 

IV. SONUÇ 
 

SözleĢmeye ve iĢletmeye özgü koĢullara göre mesleki 

yargı ile Ģekillenen bir denetim çalıĢması neticesinde 

standart bir rapor sunulmasından ziyade yargı temelli karar 

oluĢturma çerçevesi kapsamında Ģekillenen denetçi 

raporlarının yaygınlaĢması hedeflenmektedir. Bu sayede 

finansal tablo kullanıcılarının denetimin kalitesi hakkındaki 

algısı olumlu yönde etkilenebilecek ve finansal tabloların 

güvenilirliği artabilecektir. Nitekim burada denetçiden 

beklenen finansal bilgi kullanıcıları perspektifinden de bir 

değerlendirme yaparak denetim bazlı görüĢünü iĢletme 

bazlı bir görüĢle bütünleĢtirmesidir. Bu sayede kilit 

denetim bulguları bölümünde yer alacak her hususun 

ilgililer için daha uygun, kullanıĢlı ve açıklayıcı olması 

beklenmektedir. Kullanıcıların denetçi görüĢüne verdiği 

önem göz önüne alınarak denetçi raporunun kurgusu da 

değiĢtirilmiĢ ve kullanıcıların ilk görmek istediği görüĢ 

bölümüne giriĢte yer verilerek daha sonra bu görüĢe 

ulaĢılmada yapılanlara yer verilmesine karar verilmiĢtir. 

UDS 701‘e bağlı olarak UDS 260 ve 706 gözden geçirilmiĢ 

ve UDS 210, 220, 230, 510, 540, 580, 600 ve 710‘un gerek 

ana hükümlerinde, gerekse açıklayıcı hükümlerinde 

değiĢikliklere gidilmiĢtir.* 

 

                                                             
* bkz. https://www.iaasb.org/system/files/publications/files/Conforming-Amendments-to-

ISAs_1.pdf 
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Denetçi raporunda yer verilen kilit denetim bulguları 

bölümünde çok fazla bulguya/paragrafa yer verilmesinin 

denetçinin sunduğu bulguların etkinliğini azaltabileceği de 

göz ardı edilmemelidir. Nitekim yapılan çalıĢmalar finansal 

tablo kullanıcılarının finansal tablolar ve bunlara iliĢkin 

açıklayıcı dipnotları okumaktansa denetçi raporunu ve 

denetçinin sunmuĢ olduğu açıklamaları okumayı tercih 

ettiklerini göstermektedir. Bu kapsamda denetçinin kendi 

sübjektif yorumu ile sunduğu kilit denetim bulguları, 

finansal tablo kullanıcılarını istemeden de olsa 

yönlendirerek raporda yer verilen diğer bilgilerin gözden 

kaçırılmasına sebep olabilecektir. Bu durumun özellikle 

finansal bilgi kullanıcılarının değerlendirmelerine esas olan 

yegane çıktı olarak nitelendirilebilecek denetçi raporunun 

yeniden yapılandırılmasının nihai amacı olan 

‗kullanıcıların iĢletme ve denetim süreci hakkında daha 

fazla bilgiye sahip olarak karar verme süreçlerini 

iyileĢtirmesinden‘ uzaklaĢtırabilecektir. Bu sebepledir ki 

kullanıcıların çoğunun bir bilgi iĢleme süreci olan ve girdi-

iĢlem-çıktı sırası ile gerçekleĢen denetim faaliyetinden 

beklentisinin aslında sürecin çıktı aĢamasında yapılan 

değiĢikliklerle iĢlem kısmında gerçekleĢen faaliyetler 

hakkında detaylı bilgi verilmesinden ziyade doğrudan çıktı 

aĢamasının detaylandırılması yönünde olabileceği Ģeklinde 

eleĢtirilerle de karĢılaĢılması olağandır.  

 

Kullanıcıların her zaman daha fazla bilgiye ulaĢmak 

istemesi doğal olmakla birlikte, yenilenen raporlama 

sistemine iliĢkin olarak kullanıcılardan denetçinin 

çalıĢmasını yürütmesinden ziyade finansal tablolar 
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hakkında daha fazla bilgi sunulmasını tercih edecekleri 

yönde eleĢtiriler gelmesi olağan karĢılanmalıdır. ġüphesiz 

ki bu düzenlemelerin tarafların tüm beklentileri 

karĢılamasını beklemek haksızlık olacaktır. Fakat bu 

durumu ilgililerle finansal raporlar arasında ulaĢılması 

istenen etkileĢimin iyileĢmesi yönünde olumlu bir adım 

olarak algılamak daha doğru olacaktır. Bu geliĢmeler 

doğrultusunda ele alınması gereken bir diğer konu da 

standart seti kapsamında ele alınan Küçük ĠĢletmelere 

Özgü Hususlara iliĢkin olarak denetim çalıĢmasının 

iĢletmeye, sözleĢmeye ve koĢullara uygun olarak nasıl 

Ģekillendirileceği ve denetçi raporunun nasıl 

yapılandırılacağıdır. Standardın uygulamaya girmesi ile 

küçük ve orta ölçekli muhasebe bürolarının bir uygulama 

kılavuzuna ihtiyaç duyacağı açıktır. Yenilenen ve gözden 

geçirilen raporlama standartlarının denetim kalitesine olan 

etkisi ise standardın uygulamaya girmesi ve devamında 

yapılacak çalıĢmalar ile zaman içerisinde ortaya 

konulabilecektir. 
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 EK: KĠLĠT DENETĠM 

BULGULARINA YER VERĠLEN 

BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU 

ÖRNEĞĠ 

 

BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU 

 

ABC Sanayi ve Ticaret A.ġ. Genel Kurulu‘na  

 

GörüĢ  

 

ABC Sanayi ve Ticaret A.ġ. (―ġirket‖) 31 Aralık 2016 

tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum 

tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait, kâr veya zarar ve 

kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar değiĢim tablosunu, 

nakit akıĢ tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının 

özeti ve dipnotları denetlemiĢ bulunuyoruz. 

 

GörüĢümüze göre, iliĢikteki finansal tablolar, tüm 

önemli hususlar açısından, ABC Sanayi ve Ticaret A.ġ.‘nin 

31.12.2016 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı 

tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını 

ve nakit akıĢlarını, Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları‘na uygun olarak gerçeğe uygun bir biçimde 

sunmaktadır. 

 

 

 



162 
 

 

Süreklilik Varsayımı 

 

Not 6‘da belirtildiği üzere, 31.12.2016 tarihi itibariyle 

ġirket‘in dönem net zararı 125.000 TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Aynı tarih itibariyle ġirket‘in kısa vadeli 

yükümlülükleri, toplam varlıklarından 106.000 TL daha 

fazladır. Not 6‘da açıklanan diğer hususlar da göz önüne 

alındığında, bu koĢullar iĢletmenin sürekliliğine iliĢkin 

önemli bir Ģüphe oluĢturmaktadır. Bilanço sonrası 

gerçekleĢen olaylar dipnotunda da açıklandığı üzere ġirket 

faaliyetlerinin devamlılığı amacıyla sermaye artırımı 

yapılmasına karar vermiĢtir. 31.12.2016 tarihi itibariyle 

hazırlanan finansal tablolar hakkındaki görüĢümüz, söz 

konusu durum nedeniyle değiĢmemiĢtir.  

 

Kilit Denetim Bulguları  

 

Kilit denetim bulguları, mesleki yargımıza göre, 

31.12.2016 tarihinde sona eren finansal tablolarının 

denetiminde en çok önem taĢıyan hususları içermektedir. 

Bu bulgular bir bütün olarak finansal tabloların denetimi ve 

görüĢümüzün oluĢturulması kapsamında ele alınmıĢtır. Bu 

bulgular üzerinde ayrı bir denetim görüĢü sunmamaktayız. 

 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları ile İlgili Yargı ve 

Açıklamalar 

Uluslararası Muhasebe Standardı (―UMS‖) 12 Gelir 

Vergileri Standardı çerçevesinde, ġirket her raporlama 

dönemi sonunda (bilanço gününde) önceki dönemlerde, 
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muhasebeleĢtirmediği ertelenmiĢ vergi varlıklarını tekrar 

gözden geçirmelidir. Bir iĢletme ileriki dönemde vergiye 

tabi kâr elde etmesinin olası olması halinde bu tutarlarla 

sınırlı olmak üzere önceden muhasebeleĢtirmediği 

ertelenmiĢ vergi varlığını muhasebeleĢtirebilir. Bu gözden 

geçirme sürecinin yargıya ve ilerleyen dönemlerdeki piyasa 

koĢullarına bağlı varsayımlara dayalı olması sebebiyle, 

ertelenmiĢ vergi varlıklarının muhasebeleĢtirilmesi denetim 

çalıĢmalarımız genelinde önemli bulunmuĢtur. ġirket 

yönetimi, ertelenmiĢ vergi varlıklarının tamamının 

öngörülebilir gelecekte muhasebeleĢtirilme ihtimali 

olmadığı sonucuna varmıĢ, bu nedenle sadece gelecekteki 

raporlama dönemlerinde kullanılması muhtemel olan 

ertelenmiĢ vergi varlıklarını muhasebeleĢtirme yoluna 

gitmiĢtir. 31.12.2016 tarihinde sona eren döneme ait 

finansal tablolarda muhasebeleĢtirilen ertelenmiĢ vergi 

varlıkları 27 no‘lu dipnotta gösterilmiĢtir. 

 

Denetim çalıĢmalarımız, uygulanan diğer denetim 

prosedürlerinin yanı sıra, ġirket‘in tahmini orta-kısa vade 

bütçe ve finansal verilerinin ve bu verilerin 

hazırlanmasında kullanılan metodolojilerin incelenmesini 

içermektedir. ġirket‘in hazırlanan bütçe ve finansal 

verilerinin üst yönetimden sorumlu olanlarca onaylandığı 

öğrenilmiĢtir. Finansal tablolarda yer verilen açıklamaların, 

UMS 12 ile uyumlu olduğu da görülmüĢtür.  
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Finansal Tablolarla Ġlgili Olarak ĠĢletme 

Yönetiminin Sorumluluğu 

 

ġirket yönetimi finansal tabloların Uluslararası 

Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından 

yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları‘na göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde 

sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal 

tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan 

önemli yanlıĢlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, 

gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla 

gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını 

ve devam ettirilmesini, koĢulların gerektirdiği muhasebe 

tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe 

politikalarının seçilmesini içermektedir. 

 

Bağımsız Denetim KuruluĢunun Sorumluluğu 

 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime 

dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüĢ vermektir. 

Yaptığımız bağımsız denetim, Uluslararası Denetim ve 

Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 

Uluslararası Denetim Standartları‘na uygun olarak 

yürütülmüĢtür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk 

sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların 

önemli yanlıĢlık içerip içermediğine dair makul güvence 

elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini 

gerektirmektedir. 
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Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve 

açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla 

denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu 

prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile 

kaynaklı ―önemli yanlıĢlık‖ risklerinin değerlendirilmesi de 

dâhil olmak üzere, bağımsız denetçinin mesleki yargısına 

dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini 

yaparken, iĢletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğine 

iliĢkin bir görüĢ vermek amacıyla değil ancak koĢullara 

uygun bağımsız denetim prosedürlerinin tasarlanması için 

iĢletmenin finansal tablolarının hazırlanmasına ve dürüst 

bir Ģekilde sunumuna yönelik iç kontrol sistemini de göz 

önünde bulundurur. Bağımsız denetim, bir bütün olarak 

finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı 

sıra, iĢletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe 

politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe 

tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini 

de içerir. 

 

Yönetimden sorumlu olanlarla görüĢülen önemli 

hususlar arasından, cari dönem finansal tablolarının 

denetimi açısından en çok önem taĢıyanları, dolayısı ile 

kilit denetim bulgularını tespit etmiĢ bulunuyoruz. Kanun 

veya diğer yasal düzenlemeler bu bulguların halka açık 

olarak belirtilmesini engellemediği müddetçe veya bu 

bulguları açıklamanın neden olabileceği olumsuz 

sonuçların kamusal faydadan daha fazla olması sebebiyle 

tarafımızca açıklanmaması gerektiğine karar verilmesi 

haricinde, denetçi raporunda söz konusu bulguları 

açıklamaktayız. 
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Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız 

denetim kanıtlarının, görüĢümüzün oluĢturulmasına yeterli 

ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz. 

 

Diğer Ġlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız 

Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar  

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun (―TTK‖) 402. 

Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu, tarafımıza denetim 

kapsamında istenen açıklamaları yapmıĢ ve istenen 

belgeleri vermiĢtir, ayrıca ġirket‘in 1 Ocak – 31 Aralık 

2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile 

ġirket esas sözleĢmesinin finansal raporlamaya iliĢkin 

hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 

rastlanmamıĢtır.  

 

 

 

DEF Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ. 

Sorumlu Denetçi Adı Soyadı 

 

Ġstanbul, 31 Mart 2017 
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