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ÖZET 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL İ İŞLETMELER İN  
BAĞIMSIZ DENET İME YAKLA ŞIMLARINI  

ETK İLEYEN FAKTÖRLER ÜZER İNE BİR ARAŞTIRMA  
 

GÜNGÖRMÜŞ, Ali Haydar 
Doktora Tezi, İşletme Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin ERGİN 
Haziran, 2014, 187 sayfa 

 
Son yıllarda dünya ticari hayatındaki hızlı değişim ile birlikte işletmeler artık 

uluslararası hale gelmektedir. İşletmelerin çok farklı ülkelerde faaliyet göstermesi 
muhasebe ve denetim alanında ortak bir dilin geliştirmesi zorunlu hale getirmiştir. Bu 
sürecin sonunda “Uluslararası Muhasebe Standartları”(UMS) ve “Uluslararası Denetim 
standartları”(UDS) ile dünya ölçeğinde bir tekdüzelik hayata geçirilmiştir. Ülkemizde 
Yeni Türk Ticaret Kanun’u (TTK) ile bu tekdüzeliğe ayak uydurma noktasında Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için belirli kriterler çerçevesinde bağımsız denetim 
ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu gelişmeler olurken Türkiye’deki KOBİ’lerin 
bağımsız denetime bakış açılarını etkileyen faktörlerin bilinmesi ve sürecin bu bilgiler 
ışığında yönetilmesi önem arz etmektedir. 

Araştırmamızın temel amacı KOBİ’lerin bağımsız denetime yaklaşımlarını 
etkileyen faktörlerin ortaya konulmasıdır. KOBİ’lerin bağımsız denetiminde yer alan 
tüm tarafların görüşleri önemli olmakla birlikte çalışmamız, bağımsız denetimin 
işletmede yapılmasına karar veren üst düzey yöneticilerin görüşleri üzerine 
odaklanmıştır. 

KOBİ’lerin bağımsız denetime yaklaşımını etkileyen faktörler üzerine 
Türkiye’de şuana kadar bir araştırma yapılmamıştır. Çalışmamız bu alanda yapılan ilk 
araştırma olma özeliği taşımaktadır. Özellikle son dönemde yeni TTK ile sermaye 
şirketleri için uygulanması öngörülen bağımsız denetime işletme yöneticilerinin bakışını 
görmek açısından bu çalışma önem arz edecektir. Yurt dışında ise bağımsız denetime 
yönelik işletmelerin bilinçli olması ve konuyu benimsemiş olmaları nedeniyle üzerinde 
çok fazla çalışma yapılmadığı gözlemlenmiştir. 

Çalışmada araştırmanın veri toplama sistemi olarak anket yöntemi seçilmiştir. 
Çalışma evreni olarak İstanbul ilindeki KOBİ’ler seçilmiştir. İstanbul ilini 
seçmemizdeki amaç bu ilde yapılan çalışma sonuçlarının bize Türkiye genelinde bir 
bilgi verecek olmasıdır. 

Bağımsız denetimi etkileyen tüm faktörlerin çalışmada yer almasının 
güçlüğünden dolayı araştırma kapsam olarak sınırlandırılmıştır. Çalışmada dört ana 
faktör üzerinden inceleme yapılmış ve sonuçlar ortaya konulmuştur.  

Çalışma sonucunda: Kurumsal yönetim düzeyi yüksek olan, iç denetim 
sistemini etkin olarak kullanan, muhasebe bilgi sisteminin kalitesi yüksek olan ve bir 
büyüme stratejisi benimsemiş işletmeler bağımsız denetime olumlu yaklaşmaktadırlar. 
 
Anahtar Kelimeler: Küçük ve Orta Ölçekli İşletme, Bağımsız Denetim, Kurumsal 

Yönetim, Muhasebe Bilgi Sistemi. 
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ABSTRACT 

A STUDY ON THE FACTORS AFFECTING THE APPROACHES TOW ARDS 
INDEPENDENT AUDITING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES 
 

GÜNGÖRMÜŞ, Ali Haydar 
PhD Dissertation, Department of Management 

Advisor: Prof. Dr. Hüseyin ERGİN 
June, 2014, 187 pages 

 
The enterprises have been becoming international along with the rapid 

transformation in the world trade in recent years. It is now mandatory to develop a 
common language in the field of accounting and auditing for the reason that enterprises 
are operating in different countries. At the end of this process, it has been implemented 
a worldwide uniformity with “International Accounting Standards" and "International 
auditing standards".  The relevant changes were made in independent auditing for SMEs 
under certain criteria in order to adapt uniformity with new Turkish commercial code in 
our country. While these developments, it is important to know the factors affecting 
Turkish SMEs ‘perspective about independent audit and to manage the process in the 
light of this information 

The main objective of our study is to reveal the factors affecting SMEs 
‘approach towards independent audit. Although the opinions of all involved parties in 
SMEs are important, our study mainly focuses on the opinions of top executives who 
give a decision of independent auditing in an enterprise. 

The factors affecting SMEs’ approach towards independent auditing have not 
been yet studied in Turkey. Our study will be the first in this field. Therefore, this study, 
in particular, is vital of importance to observe the managers’ approach to independent 
auditing in the recent period. It has also been observed that this issue has not been paid 
enough attention abroad due the fact that enterprises have conscious choice and take 
independent auditing naturally.  

In our study, survey method was used as data gathering system. As the work 
environment, SMEs in Istanbul have been chosen. The reason to choose Istanbul is that 
Istanbul reflects nation-wide results. 

Our research has been limited in scope. This is because of the numerous factors 
affecting auditing are concerned.  The study has been analyzed over four main factors. 

At the end of our study, four major findings have been discovered.  The 
enterprises with high level of corporate governance, with high level of accounting 
information system, using effective internal control system and having adopted growth 
strategy are found to be positive to independent auditing.  
 
Keywords: Small And Medium-Sized Enterprises, Independent Auditing, Corporate 

Governance, Accounting Information Systems. 
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GİRİŞ 

Küreselleşen dünyada KOBİ’ler artık sadece kendi pazarlarında faaliyet 

göstererek hayatiyetlerini devam ettirme imkânını kaybetmişlerdir. Pazarlarını 

genişletmek ve rekabet etmek için hem işletme içinde, hem de işletme dışında 

kendilerini geliştirmek ve yenilemek zorundadırlar.  

İşletme içindeki gelişim kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması, iç denetim 

sistemin kurulması ve kaliteli bir muhasebe bilgi sistemi ile mümkündür. Bu üç alanda 

işletmenin kendini geliştirmesi rekabet etme gücünü artıracaktır. Kurumsal yönetimin, 

iç denetim ve muhasebe bilgi sisteminin işleyişinin ve kalitesinin kontrol edilmesinde 

bağımsız denetim bir ölçüm aracıdır.  

KOBİ’ler dış cevrede yerli ve yabancı ortaklıklar yaparak, yeni kaynaklar 

bulmak adına halka açılarak ve kredi olanaklarını genişleterek büyüme adına mesafe 

almaya çalışırlar. Bu süreçlerde işletmenin finansal bilgilerinin doğruluğu ve bağımsız 

bir birim tarafından onaylanması güvenilirliğini artırarak büyümeye katkı sağlar. 

Küreselleşme süreci ile birlikte dünya ticari hayatında muhasebe ve denetim alanında 

bir standartlaşma söz konusu olmuş ve Yeni TTK’ ile de ülkemizde yakın bir zamanda 

KOBİ’ler için bu standartlar yasal bir zorunluluk haline gelecektir. Bu gelişmeler 

olurken Türkiye’deki KOBİ’lerin bağımsız denetime bakış açılarının bilinmesi ve 

sürecin bu bilgiler ışığında yönetilmesi önem arz etmektedir. 

Tüm bu süreçler dikkate alınarak çalışmamızda Türkiye’de ekonominin temel 

taşını oluşturan KOBİ’lerin bağımsız denetime bakışı ve bu bakışı etkileyen faktörler 

konu edinilmiştir. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bağımsız 

denetim konusu ele alınmıştır. Bağımsız denetim kavramı ve açıklaması, bağımsız 

denetimin işletmelere getireceği faydalar ve bağımsız denetimin süreçleri üzerinde 

durulmuştur.  

İkinci bölümün başında KOBİ kavramı ve Türkiye’de KOBİ’lerin gelişimi 

üzerinde durulmuştur. İlerleyen bölümlerde bağımsız denetimin KOBİ’ler için 

gerekliliği ve bu gerekliliğin nedenleri açıklanmıştır. Son kısımda ise KOBİ’lerin 

bağımsız denetime bakışını etkileyen faktörler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

Üçüncü bölümde İstanbul İlin’deki KOBİ’lerin bağımsız denetime bakışını etkileyen 

faktörler üzerine bir anket çalışması yapılarak analizlerin sonuçları ortaya konulmuştur. 
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Bu bölümde ilk olarak denetim kavramı ve denetim türleri üzerinde 

açıklamalar yapılmıştır. İç denetim, bağımsız denetim, kamu denetimi vb. konularda 

bilgi verilmiştir. Son kısımda ise bağımsız denetim süreçleri üzerinde durulmuştur. 

 

1.1. DENETİM KAVRAMI VE UNSURLARI 

Denetim, Latince kökenli bir kelime olup, “işitmek”, “dikkatlice dinlemek” 

anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde denetim için “bir işin doğru ve 

yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, 

kontrol etmek” ifadeleri kullanılmaktadır (Babayeva, 2011:3).  

“Denetim belli bir ekonomik birime ve bir döneme ait bilgilerin doğruluğunu ve 

güvenilirliğini saptamak amacıyla, bu bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk 

derecesini tarafsızca araştıran ve sonuçlarını değerlendirerek ilgili kullanıcılara bir rapor 

halinde sunmayı esas alan sistematik bir süreçtir” (Ergin, 2012:8).  

Denetimin tanımı dikkate alındığında denetimin unsurlarını ve özelliklerini şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

• Denetim süreci: Denetim için gerekli olan kanıt, bilgi ve belgelerin toplanması, 

bu bilgilerin tasnif edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların ortaya konularak 

denetim görüşünün ilgili kesimlere iletilmesi tamamen bir süreci gerektirir 

(Ergin, 2012:8).  

• İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar: İşletme yönetimi finansal 

tablolarını ve iktisadi faaliyetleri ile ilgili raporlarını denetimi yapan denetçiye 

sunar. Bu bilgiler işletme yönetimin bildirim ve iddialarını yansıtır. Denetçi 

kendisine sunulan bu raporların doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol ederek 

onaylar (Güredin, 2007:12). 

• Önceden belirlenmiş kriterler: İşletmede incelemeye konu olan bilgiler 

genellikle, muhasebe bilgileri ve faaliyetlerle ilgili finansal kayıtlardır. Bu 

bilgiler önceden belirlenmiş ve denetim elemanları tarafından doğruluğu kabul 

edilmiş ölçütler ile karşılaştırılır. Bu ölçüler genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri, yasalar, yönetmelikler, yönetim tarafından belirlenmiş standartlar 

olabilir (Türedi, 2000:7). 



 4 

• Uygunluk derecesi: İşletme yönetimi tarafından sunulan bilgilerin elde 

edilmesinde ve elde edilen bu bilgilerin raporlanmasında önceden belirlenen 

ölçülere ne derecede uyulduğunu gösterir. Bu uyum derecesi tutar, miktar ve 

kalite yönü ile ölçülebilir (Kepekçi, 2004:2). 

• Delil toplama ve değerleme: Denetimin amaçlarına ulaşma adına denetçinin 

kullandığı her türlü belge ve bilgiye denetim delili denir. Denetimin amaçladığı 

hedefe ulaşması için yeterli sayıda ve kalitede delile ihtiyacı vardır( Ergin, 

2012:9).  

• Uzman, tarafsız denetçiler: Denetçi konusunda belirli bir eğitimi almış, belirli 

bir tecrübeye sahip olmalıdır. Denetim kanıtlarını toplarken tarafsızlığını 

zedeleyecek durum ve davranışlardan kaçınmalıdır. İşletme dışından yapılan 

bağımsız denetim daha rahat ve etkilenme olasılığı daha düşük olan bir 

denetimdir (Türedi, 2000:9). 

• Bilgi kullanıcıları: İşletme yönetimi tarafından ilan edilen ve bağımsız 

denetimin kontrolünden geçmiş bilgileri kullanarak karar almada kullanan 

taraflardır. İşletme içi karar alıcılar yöneticiler, işletme dışı karar alıcılar ise 

ortaklar, kredi verenler, ortak olmak isteyenler ve devlet örnek olarak verilebilir 

(Kepekçi, 2004:2). 

• Denetim sonuçlarının açıklanması: Denetim sürecinin son aşaması olan 

sonuçların açıklanması aslında bir tasdik işlemidir. Bağımsız denetim işletme 

yönetimin açıkladığı finansal tablo bilgilerinin geçerliliğini ve güvenilirliğini 

inceleyerek doğruluğunu kabul veya ret eder (Güredin, 2007:12). 

 

1.2. DENETİM TÜRLER İ 

Denetimin en önemli amacı işletmeye ait bilgi ve belgelerin önceden 

belirlenmiş ölçütlerle uyumunu kontrol etmek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

Bunun anlamı denetim faaliyetinde karşılaştırılabilir bir ölçünün olduğudur. Denetimin 

varmak istediği amaca göre denetim türü ve ölçüleri de farklılık gösterir (Türedi, 

2000:14). 
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1.2.1. Konusuna Göre Denetim Türleri 

Konusuna göre finansal tabloların denetimi dört farlı kategoride değerlendirilir. 

 

1.2.1.1. Finansal Tablolar Denetimi 

Finansal tabloların denetiminde amaç, işletme yönetiminin hazırlamış olduğu 

mali raporların, firmanın finansal yapısını ve faaliyet sonuçlarını önceden belirlenmiş 

kurallara uygunluğunun tespit edilmesine yönelik olarak yapılan denetim faaliyetlerini 

kapsar (Ergin, 2012:8) (Çömlekçi ve diğerleri, 2004:7). 

Denetim yapılırken denetim sonuçlarının farklı kesimler tarafından farklı 

şekillerde kullanılacağı göz önünde tutulmalı ve denetçi bu çerçevede denetimi 

yapmalıdır. Her farklı kesim için farklı bir denetim yapılması mümkün değildir. Genel 

amaçlı tek bir denetim yapılarak tüm kesimlere sunulur. 

 

1.2.1.2. Uygunluk Denetimi 

Uygunluk denetimin amacı yetkili merciler tarafından belirlenen kural ve 

yöntemlere uyulup uyulmadığının denetlenmesidir. Yetkili merciler işletme içinde 

olabileceği gibi işletme dışından da olabilir. İşletmede yönetimin belirlediği 

prosedürlere uyulup uyulmadığının denetimi işletme içine örnek olarak verilebilir. Bu 

denetimi iç denetçiler yapabileceği gibi bağımsız denetçiler de yapabilir. Maliye 

Bakanlığı müfettişlerinin yapmış oldukları denetimler ise işletme dışından denetime 

örnek olarak verilebilir (Kepekçi, 2004:3), (Güredin, 2007:17). 

Denetçinin uygunluk denetiminde ulaştığı sonuçlar işletme içindeki yetkili 

mercilere ulaştırılır. Bu gruplar genellikle işletmenin üst düzey yöneticileridir. Bu 

denetim sonuçlarının işletme içinde kullanılması dolayısıyla bu tür denetimler genellikle 

iç denetçiler tarafından yapılır. Gerekli görülmesi durumunda bağımsız denetçilerden 

yararlanılır (Güredin, 2007:17). 
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1.2.1.3. Faaliyet Denetimi 

Faaliyet denetimi, işletme planlarının dönem içindeki faaliyetler ile 

karşılaştırılarak ne derece etkin şekilde yürütüldüğü, işletmenin hedeflerindeki 

sapmaların nedenleri ve bunların ortaya çıkarılarak yönetime destek verilmesini 

sağlayan sistematik incelemelerdir (Ergin, 2012:11). 

Faaliyet denetimi işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini 

değerlendirilmesi amacıyla bölümlerin ki bu bölümler pazarlama, satın alma, insan 

kaynakları vb olabilir, faaliyetlerine ilişkin usul ve yöntemlerinin gözden geçirilmesini 

kapsar (Kepekçi, 2004:3). 

Faaliyet denetiminde etkinliğin ölçülmesinde kesin öngörüler mevcut değildir. 

Bu nedenle finansal tabloların denetiminden ve uygunluk denetimden daha zordur. 

Faaliyetlerin etkinliğinin ölçülmesi işletmeden işletmeye farklılıklar gösterebileceği gibi 

işletme departmanları arasında da farklılıklar olabilmektedir. Faaliyet denetimi her türlü 

denetçi tarafından yapılabilir. Fakat uygulamada genellikle iç denetçiler ile kamu 

denetçileri tarafından yapılmaktadır (Güredin, 2007:19). 

 

1.2.1.4. Özel Amaçlı Denetim 

Özel denetim çalışmaları, işletme yönetimi veya diğer karar alıcıların alacakları 

kararlar ile ilgili daha isabetli ve doğru kararlar verebilmesine yardımcı olmak amacıyla 

yapılan denetimleri kapsar. 

Başlıca özel amaçlı denetim türlerine şu örnekler verilebilir (Kaval, 2008:18): 

• İşletme finansal raporlarının bir bölümünü kapsayan denetimler, 

• Sermaye yeterlilik tablolarının doğruluğuna yönelik denetimler, 

• Banka ve aracı kurumlarda ve emeklilik fonlarında iç kontrol sisteminin 

denetimi, 

• Emeklilik yatırım fonunun varlıklarının korunması veya performansının kamuya 

açıklanmasına yönelik denetimler, 

• Firmanın bir kısmının veya tamamının satılması aşamasında emsal fiyatının 

belirlenmesine yönelik denetimler. 
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1.2.2.Yapılış Nedenine Göre Denetim 

İşletmelerde yapılış amacına göre denetimi yasal (zorunlu) denetim ve isteğe 

bağlı denetim(gönüllü) olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

 

1.2.2.1. Yasal Denetim 

Yasaların gerekli kıldığı ve yapılması zorunluluk arz eden denetimlerdir. Yasal 

denetimde çalışmaların, ne şekilde, ne zaman ve kimler tarafından yapılacağı kanun 

yönetmelik ve genelgelerle açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Denetim mesleğinin gelişmiş olduğu ülkelerde üzerinde en fazla durulan 

zorunlu denetim türü anonim şirketlerin finansal tablolarının denetimi konusudur. 

Türkiye’de yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile anonim şirketler için denetim 

zorunluluğu getirilmiş fakat daha sonra yapılan düzenleme ile belirli bir gelirin 

üzerindeki anonim şirketler için uygulanması yönünde değişiklik yapılmıştır.  

 

1.2.2.2. İsteğe Bağlı Denetim  

Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen işletme yönetimi veya diğer çıkar 

grupları tarafından belirli alanlarda istenen denetimlerdir. İsteğe bağlı denetimlerde 

denetimin sınırları denetimin yapılmasını isteyen grupların talepleri sonucunda 

şekillenir. 

 

1.2.3. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri 

Denetçi denetiminin yaptığı alana ait bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğini 

araştıran kişidir. Bu denetçiler konumlarına göre iç denetçi, bağımsız denetçi ve kamu 

denetçisi olarak üçe ayrılırlar. 

 

1.2.3.1. İç Denetim  

İç denetim, örgütün faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla 

işletme içinde oluşturulan bağımsız olarak faaliyet gösteren birimdir. İç denetimin 
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amacı örgütün belirlediği sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilmesi noktasında 

hizmet sunarak işletme içinde uygun maliyet ile etkin bir kontrol sisteminin 

yapılanmasını sağlamaktır (Özeren, ii:1999). 

İç denetçiler kamu ve özel sektörde ilgili kuruluşun ücretli bir elemanı olarak 

çalışan denetim uzmanlarıdır. İç denetim uzmanları yönetim adına işletme içindeki 

faaliyetlerin denetimini yaparlar. İç denetçilerin faaliyetlerini sürdürürken ve raporların 

düzenlenmesi sırasında tarafsız davranmaları gerekir. İç denetçiler elde ettikleri 

bulguları bu tarafsızlığı sağlayabilmek için üst yönetime veya şirket yönetim kuruluna 

sunarlar (Calgan ve diğerleri, 2008:38). 

İç denetçilerin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz (Ergin, 2012:15): 

• İşletme bünyesinde hazırlanan muhasebe bilgilerinin tamamının güvenilirliğini 

kontrol etmek ve kayıt sürecini gözden geçirmek, 

• İşletmede ortaya çıkabilecek hata, noksanlık ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak ve 

önleyici tedbirler almak, 

• İç kontrol sistemini işleyişini gözden geçirmek, 

• İşletme faaliyetlerini yürüten personelin başarılarını incelemek, varlıkların etkin 

bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını desteklemek ve düzeltici önlemler almak, 

• İşletme yönetiminin önceden belirlediği politika, planların uygulanıp 

uygulanmadığını belirlemek, 

• Bağımsız denetim faaliyetlerine yardımcı olmaktır. 

 

1.2.3.2. Bağımsız Denetim  

Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali 

müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını sahip meslek mensupları 

arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişiler (www.kgk.gov.tr, 2013). 
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1.2.3.3.Kamu Denetimi 

Kamu denetçisi, ücretleri devlet tarafından ödenerek: kamu kesimindeki 

kuruluşlar ile özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin özellikle vergi ve diğer 

konulardaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu kontrol eden denetçilerdir (Aksoy, 

2002:65). 

 

1.3. BAĞIMSIZ DENET İM 

1.3.1. Bağımsız Denetim Kavramı 

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 

660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun(KGK) 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde düzenlediği 

yönetmeliğin 4. Maddesinde bağımsız denetimin tanımı şu şekilde yapılmıştır. 

“Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına 

uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız 

denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli 

bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden 

denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır” 

 

1.3.2. Bağımsız Denetimin Amaçları 

Bağımsız denetim, işletme ile ilgili taraflara finansal tablolar ve diğer bilgileri 

belirlenmiş ölçülere uyumlu olup olmadığını Türk Denetim Standartları çerçevesinde 

güvence verecek bir görüş ortaya konulması amacıyla yapılır (http://www.kgk.gov.tr, 

2013).   

Bağımsız denetimin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz (Dönmez, 2008:6): 

• İşletmenin düzenlemiş olduğu finansal tabloların gerçekleri ne kadar 

yansıttığının saptanması, 

• İşletme faaliyetlerinin önceden belirlenmiş standartlara uygunluğunun tespit 

edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması, 

• Bağımsız denetime tabi tutulan işletmelerin haklarını korumak ve yayarlarını 
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geliştirmek, 

• İşletme sahip ve ortaklarının haklarının korunması noktasında katkı sağlamak, 

• İşletme çalışanlarının hak ve yararlarını korumak, 

• İşletmelerin muhasebe süreçlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde muhasebe 

uygulamalarını uyumlaştırılmasına yardımcı olmaktır. 

Bağımsız denetimin amaçları incelendiğinde muhasebe kayıtları ve bunun 

uzantısı olan finansal tablolara olan güvensizliğin bağımsız denetimin bir ihtiyaç olarak 

ortaya çıkması ve gelişmesini sağladığını görüyoruz. Bununla birlikte iç denetim 

sistemindeki yetersizlikler, gelişen ekonomiler ile birlikte çıkar grupları ve bu grupların 

gereksinimleri ve beklentileri bağımsız denetime olan ihtiyacı gün geçtikçe 

arttırmaktadır (Güneş, 2009:24). 

 

1.3.3. Bağımsız Denetimi Gerektiren Nedenler 

Sanayi devrimi ve bunun sonrasında yaşanan ekonomik gelişme ile birlikte 

işletmenin ilişkili olduğu çıkar gruplarının sayısında artışlar meydana gelmiştir. 

Önceleri işletmenin finansal bilgileri ile sadece işletme sahipleri ilgili iken küreselleşme 

ve ekonomik gelişme ile birlikte yeni çıkar grupları oluşması ve mevcut çıkar 

gruplarının etkinliklerini artırmaları işletmenin sunmuş olduğu bilgi ve belgeleri 

önemini artırmıştır. Bu çıkar grupları: 

• İşletme sahip ve ortakları, 

• İşletme yöneticileri, 

• Yerli ve yabancı yatırımcılar, 

• Kredi kuruluşları, 

• Alıcılar ve satıcılar, 

• Rakip firmalar, 

• Aracı kurumlar, borsa acenteleri, 

• Mali müşavir ve denetçiler, 
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• İşletmede çalışan personel, 

• Sendika ve sivil toplum kuruluşları, 

• Devlet ve ilgili kamu kuruluşları, 

• Kamuoyu. 

Çıkar grupları için, işletme ile ilgili en önemli bilgi kaynağı finansal 

raporlardır. Çıkar grupları bu raporlardan elde ettikleri bilgileri karar alma süreçlerinde 

kullanılırlar. İşletme ile çıkar grupları arasındaki bu iletişimi sağlayan finansal 

raporların yanlış ve hatalı bilgiler içermesi, çıkar gruplarının işletmeye olan güvenini 

olumsuz yönde etkiler. İşletme ile çıkar grupları arasındaki bilgi ve belgelerin 

güvenilirliğinin sağlanması bir zorunluluktur. Bu güven ise ancak finansal tabloların 

bağımsız denetimi ile mümkün olabilir (Kaval, 2003:22-23). 

 

1.3.3.1. Ekonomik Kalkınmanın Bağımsız Denetim İhtiyacı 

Ekonomik kalkınma planlarının yapılmasındaki amaçlardan biri kaynak 

dağılımını iyileştirmek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve ülke kalkınmasını 

istikrarlı bir şekilde hızlandırmaktır. Gerçekçi ekonomik kalkınma planlarının 

yapılabilmesi, makro değişkenler arasındaki ilişkinin görülebilmesi ve yatırım 

projelerinin ekonomik açıdan değerlendirilebilmesi güvenilir muhasebe bilgi ve 

verilerine bağlıdır (Aksoy, 2002:75). 

Ülke içinden ve ülke dışından tasarruf fazlası olan kişi ve gruplar bu 

tasarruflarının kârlı ve riski düşük yatırımlara kanalize etmek isterler. Bu amaçla 

şirketlere ortak olma, şirketleri satın alma veya sermaye piyasası aracılığı ile ellerindeki 

fazla fonları değerlendirirler. Şirketlerle ilgili güvenilir ve onaylanmış finansal bilgiler 

olmadan fon fazlası kişi ve kuruluşların piyasaya ve şirketlere yatırım yapması mümkün 

değildir. İşletmelerin finansal raporlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ancak bağımsız 

denetim ile mümkün olur (Aksoy, 2002:74). 

Devletin vergi gelirlerinin artırılması, vergi adaletinin sağlanmasında bağımsız 

denetim çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bağımsız denetimden geçmiş olan finansal 

raporların vergisel denetimi ve incelemeler çok daha kısa sürede yapılabilir. Süredeki bu 

kısalma daha fazla şirketin yasal otorite tarafından daha az maliyetle ve daha kısa 
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sürede denetimine imkân verir (Esendemir, 2011:17). 

 

1.3.3.2. Finansal Sistemin Bağımsız Denetim İhtiyacı 

Günümüz iş hayatında çıkar grupları işletmeler ile ilgili kararlarını verirken 

işletmelerin yayınlamış oldukları finansal raporlara dayanarak hareket ederler. Verilen 

kararların doğruluk derecesi yeterli miktar ve kalitede bilginin elde edilmesi ile 

mümkündür. Güvenilirliği şüpheli olan bilgi ve belgeler hem karar veren mercii hem de 

toplumsal kayıpların söz konusu olmasına neden olur (Gürbüz, 1990:27). 

Şirketlerin sunmuş olduğu finansal bilgilerin güvenilirliği konusunda ortaya 

çıkabilecek şüpheler çıkar gruplarını olumsuz olarak etkileyecektir. Yatırımcıların 

işletme hakkında direkt olarak bilgi elde etmesi mümkün değildir. Bununla birlikte 

işletme yönetimi kendi menfaatleri doğrultusunda bazı bilgileri yatırımcılara 

gerçeğinden farklı bir şekilde yansıtabilirler. Yatırımcılar şüpheli finansal bilgileri 

yayınlayan şirketlere yatırım yapmak ve hisse senetlerini alma ve şirkete ortak olma 

noktasında isteksiz davranacaklardır. Çıkar grupları için bu noktada işletme yönetimin 

açıkladığı bilgilerin doğruluğunun bağımsız bir kuruluş veya şahıs tarafından 

onaylanması gereklidir (Esendemir, 2011:18). 

Finansal raporlara ait bilgilerin güvenilir olamamasının nedenlerini şu şekilde 

açıklayabiliriz (Gürbüz, 1990:26): 

• Muhasebe ilkeleri, muhasebe yönetmeliklerinin işletmedeki muhasebe 

uygulamacıları tarafından tam anlaşılamaması, 

• Muhasebe uygulamacılarının muhasebe kayıt sürecinde ve finansal raporların 

hazırlanmasında gerekli dikkat ve özeni göstermemeleri, 

• Finansal raporlar işletme yöneticilerinin istekleri doğrultusunda hazırlanmış 

olması, 

• Hile ve yolsuzlukları gizlemek amacıyla finansal topların kasıtlı olarak yanlış 

bilgiler içermesi, 

• Daha az vergi ödemek amacıyla finansal raporların gerçek dışı bilgiler içermesi. 
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1.3.3.3. İşletmelerin Bağımsız Denetim İhtiyacı 

Bağımsız denetim sırasında yapılan çalışmalarda denetçiler, işletmenin iç 

kontrol, iç denetim ve muhasebe sistemlerini inceleme imkânı bulur. Bu incelemelerde 

işletmenin iç kontrol ve muhasebe sistemindeki aksaklıklar tespit edilerek düzeltici 

önlemlerin alınması sağlanarak yönetimin etkinliği artırılması noktasında katkı sağlanır 

(Kaval, 2003:21). 

Bağımsız denetim ile yapılan ayrıntılı ve her alanı kapsayan incelemelerle 

işletmede muhasebe sisteminde ve finansal tablolarda yapılan hata, hile ve suiistimaller 

ortaya çıkarılır. Ortaya çıkarılan hata ve hileler yönetime bildirilerek gerekli tedbirlerin 

yönetim tarafından alınması sağlanır (Aksoy, 2002:76-77). 

Şirket birleşmelerinde şirket satın almalarında veya yönetimin el değiştirmesi 

sırasında şirketin doğru ve gerçekçi bir şekilde değerlemesi çok önemlidir. Bağımsız 

denetim ile şirketin finansal bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi hem satın alan hem 

de satan için önem arz eder. (Aksoy, 2002:77). 

 

1.3.4. Bağımsız Denetimin Faydaları 

Bağımsız denetim ile farklı gruplara farklı yararlar sağlar. Bu şekli ile bağımsız 

denetim ekonomik yaşamın şekillenmesine katkı sağlar.  

 

1.3.4.1. Bağımsız Denetimin İşletme Açısından Faydaları 

Bağımsız denetim, denetimi yapılan işletmeye şu faydaları sağlar (Güredin, 

2007:25): 

• Bağımsız denetim işletmenin yayınlamış olduğu finansal tablolara olan güveni 

yükseltir, 

• İşletme yönetici ve çalışanlarının hile ve yolsuzluk yapma olasılıklarını azaltır, 

• İşletmenin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların güvenilirliğinin 

artması kamusal denetim noktasında işletme için bir avantajdır, 

• Bağımsız denetimden geçen finansal raporlar ile işletmenin dış kaynak bulması 
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daha kolay ve daha az maliyetli olur, 

• Bağımsız denetim işletmelerde muhasebe kayıtlarındaki hata ve yanlışlıkların 

tespit edilmesini sağlayarak doğru bilgilendirme sağlar, 

• Bağımsız denetim ile grup şirketlerinin işletme politika ve ilkelerine uyulup 

uyulmadığı konusunda bilgi verir. 

 

1.3.4.2. İşletme Dışı Çıkar Grupları Açısından Faydaları 

Bağımsız denetimin işletme dışında yer alan gruplara sağladığı faydaları şu 

şekilde sıralayabiliriz (Güredin, 2007:25): 

• Kredi veren kuruluşlara bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlara sahip 

işletmelere kredi verme konusunda bilgi sunar, 

• Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar yatırımcıların ve tasarruf 

sahiplerinin alacağı kararlara ışık tutar, 

• Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar sendika ve çalışanlara ücret 

artışları ve sosyal yardımlar için yol göstericidir, 

• Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar işletme satın alınmasında veya 

ortaklık durumunda alıcılara ve yeni ortaklara güvenilir bilgi sağlar. 

 

1.3.4.3. Kamu Açısından Faydaları 

Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların kamu kuruluşları açısından 

sağladığı yararları şu şekilde sırlayabiliriz (Güredin, 2007:25-26): 

• Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar üzerinden düzenlenen vergi 

beyannameleri, kamu denetim organlarına güven verecek ve denetimlerin 

süresini kısaltacaktır. 

• Kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ait finansal raporların bağımsız 

denetimden geçmiş olması durumunda ilgili kamu kurumunun yapacağı 

denetimin kapsamı ve süresi kısalır. 

• Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar iflas, iflas erteleme vb. 
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durumlarda adli makamlara güvenilir bilgi sağlar. 

 

1.3.5. Bağımsız Denetimin Sınırları 

Genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yapılan finansal 

tabloların denetiminde sınırlamalar söz konusu olmaktadır. Bağımsız denetimin sınırları 

çizildiği takdirde hata yapma olasılığı azalır (Kepekçi, 2004:15). 

 

1.3.5.1. Kapsamına İlişkin Sınırlar 

Bağımsız denetimde işletmelerin tüm kayıtlarının ayrı ayrı incelenmesi söz 

konusu değildir. Denetim yapılan işletmenin konuları önem ağırlığına göre ve 

istatistiksel kuramlara uygun olarak seçilen kayıt ve belgeler üzerinden inceleme yapılır. 

Bağımsız denetim uygun zaman diliminde ve uygun maliyetle yapıldığı 

takdirde beklenen yarar sağlanabilir. Maliyet sınırlaması, muhasebe kayıtlarının ve 

destekleyici kanıtların test edilmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Fakat denetçinin 

denetim görüşüne kanıt teşkil edecek bir bilginin sağlanmasındaki maliyetin yüksek 

olması durumunda eğer bu kanıtın önem derecesi yüksek ise raporda gösterilmeli ikinci 

derece veya daha düşük kanıtlarda maliyet unsuru dikkate alınmalıdır (Babeyeva, 

2011:24). 

 

1.3.5.2. Değerlendirmeye İlişkin Sınırlar 

Bağımsız denetimde işletmenin yönetim biçimi ve alınan kararların doğruluğu 

ile ilgili bir inceleme yapılması söz konusu değildir. Bağımsız denetimde finansal 

raporlara ilişkin sayısal bilgilerin doğruluğunun önceden ön görülmüş standartlara 

uygunluğunun denetimi yapılır. 

 

1.3.5.3.Karşılaştırılabilirlik ile İlgili Sınırlar 

Bağımsız denetime tabi tutulan işletmede finansal raporların yanı sıra sosyal ve 

ekonomik içerik ve bağlantılar ile büyüklük gibi etkenlerde dikkate alınmalıdır. 

Bağımsız denetimin amacı finansal raporları tek bir rakama indirerek inceleme yapmak 
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değildir. İşletmede muhasebe ilke ve kuralların doğru olarak uygulanıp 

uygulanmadığının tespiti ve işletmeler arası karşılaştırılabilirlik ve uygunluğun 

sağlanmasıdır (Aksoy, 2002:79). 

 

1.3.6. Bağımsız Denetimin Tarihsel Gelişimi 

Denetim mesleğinin tarihi gelişim süreci sanayi devrimi öncesi, sanayi devrimi 

sonrası olarak ayrıldığı kabul edilmekle birlikte özellikle 2001 yılı sonrası ortaya çıkan 

muhasebe ve denetim skandallar sonrası yapılan düzenlemeler denetimde üçüncü bir 

süreç olarak kabul edilebilir. 

 

1.3.6.1. Dünyada Bağımsız Denetimin Gelişim Süreci 

Denetim kavramı kamu maliyesinin ve ticari hayatın gelişimine paralel bir 

seyir izlemiştir. Bilinen ilk denetim faaliyeti eski Mısır’da devletin tarım ürünleri 

üzerinden alacağı verginin tespit ve kontrolünde görev almak üzere özel olarak 

yetiştirilen kişilerin kullanılmasıdır. Daha sonraki dönemlerde Eski Yunan 

Medeniyetinde maliye tahsildarlarının hesaplarını inceleyen ve yolsuzlukları ortaya 

çıkaran denetleme birimlerinin mevcudiyeti görülmektedir. Roma İmparatorluğu 

döneminde kamu kurumlarının denetimi “Kestor” adı verilen denetçiler tarafından 

yapılmaktaydı (Akbıyık, 2005:3-4). 

1069 yılında Kaşgarlı Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig 

kitabında “muhasebeci gelir ve giderlerini yazı ile tespit etmeli ve her türlü muamele 

kayda geçirilmelidir. Muhasebe kayıtlarında yıl, ay, gün yazılırsa tarih belli olur, sayılar 

açık olarak bilinir (Akbıyık, 2005:4). 

Denetçi terimi ilk defa 1289 yılında İngiltere’de toprak sahiplerinin, hesaplarını 

tutan görevlilerin yapmış oldukları işlemlerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla 

bağımsız bir kişiye ikinci kez inceletmeleri ile kullanılmaya başlanmıştır(Aksoy, 

2002:84). 

Denetçilik mesleği ile ilgili ilk örgütlenme 1581 yılında “Collegio Dei 

Rexonati” ile Venedik’te kurulmuştur. İngiltere’de 1870 yılında Muhasebeciler Derneği 

kurulmuştur. Bu kuruluş 1880 yılında Yeminli(sertifikalı) İngiliz ve Galler 
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Muhasebeciler Enstitüsü adını almıştır. Sanayi devrimi ile birlikte 19. Yüzyılın 

başlarından itibaren büyük işletmeler kurulmaya başlanmış ve İngiltere’de 1900 yılında 

çıkarılan yasa ile sınırlı sorumlu şirketlere denetim zorunluluğu getirilmiştir. 1845 

yılında Deloitte& Touch firması İngiltere’de kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)’ de denetim mesleği ilk olarak 1896 yılında New York eyaletinde yasalaşmış ve 

diğer eyaletler bu süreci takip etmiştir. ABD’de sertifikalı kamu muhasebecileri 

(Certified Public Accountants -CPA’ler) tarafından denetlenmiş ilk mali tablo 1901 

yılında yayınlanmıştır (Uzay ve Diğerleri, 2009:128). 

 

Tablo 1.1: Denetimin Tarihsel Gelişimi 

Zaman Dilimi Denetim Yaklaşımı Denetimin Amacı İlgili Taraflar 

Sanayi devrimi 
Öncesi 

% 100 inceleme Yanıltmaların 
bulunması 

İşletme Sahipleri 

Sanayi Devrimi 1900 
yıllar arası 

% 100 inceleme Yanıltmaların 
bulunması 

Ortaklar işletmeye 
borç verenler 

 

1900 -1930 Finansal verilerin 
örnekleme yolu ile 
incelenmesi 

Bilançonun ve gelir 
tablosunun 
Doğruluğunun 
onaylanması 

Ortaklar işletmeye 
borç verenler ve 
devlet 

 

1930’dan bugüne Finansal verilerin 
örnekleme yolu ile 
incelenmesi 

Finansal tabloların 
doğruluk ve 
dürüstlüğü hakkında 
bir görüş oluşturma 

Finansal tabloların 
doğruluk ve 
dürüstlüğü hakkında 
bir görüş oluşturma 

Kaynak: Güredin, 2007:14 

 

Sanayi devriminden önce her işlem eksiksiz olarak denetime tabi tutulurdu. 

Denetimin amacı olarak yanıltmaların önlenmesi ve hizmet verenlerin dürüstlük 

derecelerinin kontrolü saptanırdı (Güredin, 2007:14). 

Sanayi devrimi sonrası 1900’lü yıllara kadar olan sürede sermaye birikimi ve 

teknolojik gelişmeler ile birlikte kurulan işletmelerdeki artış ve büyümenin bir sonucu 

olarak şirket sahipleri şirketlerini yönetmekte zorlanmışlar ve profesyonel yöneticileri iş 
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başına getirmişlerdir. Bu gelişme ile birlikte şirket sahip ve ortaklarının şirketlerinden 

sağlıklı bilgi alma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yıllarda yapılan denetimin asıl amacı, 

muhasebe kayıtlarındaki hata ve yolsuzlukları ortaya çıkarmaktı. Denetim faaliyeti 

muhasebe defter ve kayıtlarındaki tutarların mekanik doğruluğunu araştırmaya 

yöneliktir (Türedi, 2000:2). 

Yirminci yüzyılın ilk otuz yılında sermaye ve teknolojideki gelişmeler 

şirketlerin uluslar arası boyutlara taşınmaya başlaması ile işletmelerin finansal yapıları 

ile ilgilenen işletme dışından gruplar oluşmaya başladı. İşletme dışındaki grupların 

büyümeye başlaması ile denetimin amacında ve şeklinde önemli değişiklikler meydana 

geldi. Bu dönemde amaç hata ve hilelerin ortaya çıkarılması değildi. Ortakların, 

işletmeye kredi verenlerin, devletin ve diğer çıkar gruplarının amacı bağımsız bir uzman 

kuruluş veya kişi tarafından finansal raporların doğruluğunun kontrol edilmesidir. 

Amaçlardaki değişim ile birlikte denetim tekniğinde de değişimler söz konusu olmuş ve 

örnekleme yolu ile denetime daha fazla önem verilmiştir. Denetlenen değerin maddi 

doğruluğunu araştırmada dönem içindeki yevmiye ve defteri kebir kayıtlarının ayrıntılı 

bir şekilde incelenmesine gerek olmadığı görüşü hâkim olmuştur (Güredin, 2007:15).  

 Denetim mesleğinin büyük bir dönüşüm sürecine girmesi 1950’li yıllardan 

itibaren olmuştur. Bağımsız denetimde örnekleme yönteminin başarılı bir şekilde 

kullanımı için iç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirilmesi ön şart olarak 

kabul edilmiştir. Bu görüşün ağırlık kazanması ile birlikte “sistemlere dayalı denetim” 

denetimde hâkim görüş haline gelmiştir. Bu uygulama, bir işletmenin muhasebe ve iç 

kontrol sistemine dayalı olarak oluşturulan finansal raporların güvenilirliğinin 

göstergesidir (Güredin, 2007:15).  

 

1.3.6.2. Türkiye’de Bağımsız Denetimin Gelişim Süreci 

Muhasebe mesleği ile ilgili ilk denetim uygulaması 1926-1934 yılları arasında 

mahkemelerdeki bilirkişilik sistemi olarak başlamıştır. Muhasebe mesleğinde serbest 

olarak çalışan ve dürüstlüğü ile alanında tanınmış olan kişilere vergi denetim yetkisi 

verilmiştir (Bezirci ve Karasioğlu, 2010:576). 

1960’lı yılların ortalarından itibaren bankalar ve diğer mali kuruluşlar ve dış 

kredi kaynaklarından yararlanmak isteyen işletmeler, yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmak 
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için finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmek zorunda kalmışlardır. 1980 

yılından sonra Türkiye’ye gelen yabancı sermaye ve şirketlerdeki artışların hızlanması 

ile birlikte konsolidasyon, uluslararası finansman olanakları, vergi kanunları. TTK, 

yatırım teşvikleri ve iş ortaklıkları konularındaki gelişmeler ile denetim faaliyetlerinin 

etki alanı genişlemiştir (Uzay ve Diğerleri, 2009:131) , (Bezirci ve Karasioğlu, 2010 : 

576). 

1990’lı yıllar ve sonrasında bağımsız denetimin gelişim süreci beş kategoride 

incelenebilir (Güvemli ve Özbirecikli,2011 :47-148). 

• Maliye Bakanlığınca yapılan denetlemeler, 

-Muhasebe mesleğinin örgütlenmesi (1989), 

-Tekdüzen Hesap Planı (1992), 

-Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) (1999), 

-Yeni Türk Ticaret Kanunu(2013), 

• Sermaye Piyasası Kurulu ve sermaye piyasasına dönük denetleme (1997), 

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve bankaların, finansman 

şirketlerinin bağımsız muhasebe denetimi (1999), 

• Sigorta Denetleme Kurulu ve sigorta şirketlerinin bağımsız denetimi, 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve enerji piyasasına dönük bağımsız 

denetimleri. 

 

1.4. GENEL KABUL GÖRMÜ Ş DENETİM STANDARTLARI 

Her mesleğin yürütülmesinde meslek mensuplarının sahip olması gereken ve 

belli kurallara bağlanmış bir takım ölçütler belirlenmektedir. Bu sayede meslek 

mensuplarının sahip olması gereken asgari koşulların ortaya konulması ve benzer 

yaklaşımlarla dengeli ve tutarlı bir uygulamamanın gerçekleştirilmesi mümkün 

olabilmektedir (Çömlekçi ve Diğerleri, 2004:17). 

Mesleklerin uygulanmasında belirlenmiş olan asgari kalite seviyesi denetim 

mesleği içinde geçerlidir. Denetçiler açıkladıkları bilgilerle, ilgili çıkar gruplarının 



 20 

kararlarına yön vermektedirler. Bu nedenle belirli niteliklere sahip olmayan bir denetim 

çalışması ve bunun sonucunda sunulan denetim raporları yön gösterici değil tam aksine 

çıkar gruplarını aldatıcı bir kaynak olur. Bu nedenle denetimin kalitesinin artırılması ve 

asgari şartları taşıması noktasında denetim standartları geliştirilmi ştir (Türedi, 2000:22). 

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS), ilk olarak Amerikan 

Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (American İnstitute of Certifield Puplic 

Accountants-AICPA) tarafından 1947 yılında kabul edilmiştir. Günümüze kadar çok az 

değişikli ğe uğrayarak gelmiştir. 

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları genel nitelikli standartlar olup 

sadece ilk on standarda verilen isimdir. Gerekli olduğunda ve denetimle ilgili bir 

problem ortaya çıktığında bu problemin çözümü noktasında resmi yorumlama ve 

aydınlatıcı alt ilkeler yayınlanmaktadır. Bu yayınlananlar denetim standartlarını 

oluşturur (Güredin, 2007:41). 

Genel kabul görmüş denetim standartlarının temel özelliklerini şunlardır 

(Bozkurt, 1999:35): 

• Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarının amacı denetim çalışmalarının 

kalitesini üst düzeyde tutmaktır. 

• Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları denetçilerin niteliklerini, 

sorumluluklarını ve asgari yapılması gerekenleri belirleyen kurallar bütünüdür. 

• Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları denetçilere yol gösteren 

kılavuzlardır. Kısıtlayıcı değil asgari kuralları gösterirler. 

 

1.4.1. Genel Standartlar 

Genel standartların amacı gerçekleştirilecek denetimin kalitesinin istenilen 

düzeyde olmasını sağlamak için denetçinin sahip olması gereken özellikleri ve alınması 

gereken önlemleri açıklar. 

Genel standartlar (Ergin, 2012:24): 

• Denetçi incelemeleri yapabilecek yeterlilikte, teknik eğitim ve tecrübeye sahip 

kişi veya kişilerce yapılmalıdır, 
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• Denetçi yapacağı görev ile ilgili her konuda bağımsız hareket etme mantığını 

korumalıdır, 

• Denetçi inceleme ve sonrasında hazırlanan raporda gerekli mesleki dikkati 

göstermelidir. 

Mesleki eğitim, yeterlilik ve uzmanlık standardı 

Meslek mensubu olabilmenin asgari eğitim düzeyi ile mesleki yeterliliğe sahip 

olmasının gerektirdiği asgari çalışma koşullarını gösteren ölçüdür (Bakır, 2007:25). Bu 

standarda göre  işletmelerde denetim faaliyeti denetçi olarak adlandırılan yeterli eğitim 

ve mesleki tecrübeye haiz olan ve bunu kanıtlamış uzman kişi veya kişilerce yapılır 

(Sevim, Çetinoğlu ve Kurnaz, 2006:47).  

Denetçi olabilmek için öncelikle kişinin lisans eğitimini tamamlamış olması 

gerekir. Alınan eğitim başta muhasebe ve işletme olmak üzere vergi, ticaret hukuku bibi 

konuları içermelidir. Günümüzde bu eğitimin yanı sıra matematik, istatistik ve 

bilgisayar kullanımı noktasında yetkin olması da gereklidir (Yılancı, Yıldız ve Kiracı, 

2012:23).  

Eğitim hayatı boyunca alınan teorik bilgiler uygulama alanında pratik hale 

getirilme imkânı bulur. Her meslekte olduğu gibi denetçilik mesleğinde de alanda 

yapılan çalışmalar denetçinin kendini geliştirmesi adına çok önemlidir. (Güredin, 

2007:43). 

Uzman denetçinin kendi sahasının dışında insan ilişkileri noktasında kendisini 

geliştirmesi çok önemlidir. Çünkü müşterileri olan ve birlikte çalışması gereken üst ve 

astlarla ve ilişkide bulunacağı diğer kişilerle kuracağı diyaloglar denetimin kalitesini 

doğrudan etkileyecektir. Denetçinin başarısında haberleşmede ayrı bir yer tutar. Denetçi 

yazılı ve sözlü haberleşmeyi açık ve anlaşılır bir dil kullanarak gerçekleştirmelidir 

(Güredin, 2007:44). 

Bağımsızlık standardı 

Bağımsızlık standardının temel prensipleri dürüstlük ve tarafsızlıktır. Gerekli 

özen ve titizlik gösterilerek yapılan denetimlerin sonucunda denetçinin dış tesirler 

altında kalmadan denetim raporunu hazırlaması esastır. Aksi takdirde denetim sonuçları 
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hakkında şüphe ve tereddütlerin ortaya çıkması bağımsızlık standardını zedeler 

(Akbıyık, 2005:56). 

Genel kabul görmüş denetim standartlarında bağımsızlığı etkileyen konular şu 

şekilde sıralanmıştır (Duman, 2008:47): 

• Denetlediği işletme veya sahipleri ile ortaklık bağının olması, 

• Denetlediği işletmeden borç, maaş ve benzeri durumlarda maddi menfaat 

sağlamak, 

• Denetlediği işletmenin dolaylı veya direkt olarak hisse senetlerine sahip olmak 

veya çıkardığı tahvil ve bonoları satın almak, 

• Denetlediği işletmenin sahipleri veya yöneticileri ile akrabalık bağının olması, 

• Denetlediği işletmeden kabul edilebilir ölçülerin dışında hediye kabul etmek 

veya özel bir indiriminden yararlanmaktır. 

Mesleki dikkat ve özen standardı 

Denetçi denetim yapılan süre zarfında ve denetimin her aşamasında gerekli 

mesleki özen ve hassasiyeti göstermelidir. Denetçi denetim faaliyeti süresince çalışma 

alanı standartlarına, raporlama standartlarına, kanun ve yönetmeliklere uygun hareket 

etmelidir (Sevim, Çetinoğlu ve Kurnaz, 2006:49).  

Denetçinin eğitim seviyesinin yüksek, tecrübe sahibi ve bağımsızlık anlayışı 

olsa bile mesleki özenden yoksun ise yapılan denetimden istenilen sonuç 

alınamayacaktır. Denetimin başarısı kalitesi ile doğru orantılıdır (Aksoy, 2002:11) 

 

1.4.2. Çalışma Alanı Standartları 

Genel kabul görmüş denetim standartlarının ikinci grubu çalışma alanı 

standartları olup şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

• Denetim planlama ve gözetim standardı, 

• İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme standardı, 

• Yeterli ve güvenilir kanıt toplama standardı. 
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Planlama ve gözetim standardı 

Denetim planı, denetçinin uygulamalarında kullanacağı işgücü, araç gereç, süre 

ve diğer kaynakların belirlenmesi işlemidir. Denetim planı ile denetçi ileriyi daha net bir 

şekilde görebilmekte ve denetimin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi sağlanmaktadır 

(Çömlekçi ve Diğerleri, 2004:19). 

Denetçi denetiminin kabul ettiği işletme ve faaliyet gösterdiği sektör hakkında 

bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca uygun bir plan yapılabilmesi için işletmenin organizasyon 

yapısı, kuruluş yeri, ürettiği veya sunduğu hizmetlerin özellikleri, finansal durumu ve 

benzeri birçok konuda bilgi sahibi olmak zorundadır. Ancak bu bilgilere sahip olan bir 

denetçi genel kabul görmüş denetim standartlarının istediği bir denetim planı 

hazırlayabilir (Güredin, 2007:45). 

Denetim planlamasının yapılmasının nedenleri (Yılancı, Yıldız ve Kiracı, 

2012:71): 

• Denetim görev etkinliğinin sağlanması, 

-İş ve zaman tasarrufunun sağlanması, 

-Bütün alanların denetimin kapsamına alınması, 

-Denetim alanları içindeki risklerin belirlenmesi ve uygun denetim 

tekniklerinin kullanılması, 

• Denetimin öngörülen zaman diliminde bitirilmesi, 

• Denetimde yer alacak personel arasında eşgüdümün sağlanması. 

Denetim planının yapılması aşamasında şu başlıklara dikkat edilmesi gerekir 

(Duman, 2008: 53): 

• İşletme ile ilgili özellikle dikkat edilmesi gereken alanların belirlenmesi, 

• Hata ve hilelerin gerçekleşme ihtimali olan alanların belirlenerek buna uygun 

denetim tekniklerinin seçilmesi, 

• Seçilen denetim tekniklerinin hangi dönemleri kapsayacağının ve kronolojik 

takvimin belirlenmesi, 

• Özel bilgi ve beceri gerektirecek konuların belirlenmesi, 
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• Gereklik teknolojik alt yapı ve iş gücünün tespit edilmesi, 

• Çalışma takviminin oluşturulması. 

İç kontrolün incelenme standardı 

Denetimde yıl içindeki tüm işlemlerin kontrol edilmesi mümkün değildir. 

Denetçiler işletmedeki iç kontrol sisteminin etkinliğini belirleyerek mali nitelikteki 

olayların kurallar çerçevesinde muhasebe kayıtlarına aktarıldığına ve düzenlenen 

finansal raporların bu kayıtları yansıttığına genel olarak güvenmek ister. İç kontrol 

sistemi işletme içinde ne kadar etkinse denetim süreci o kadar güvenli olacak ve 

denetim riski de en asgari seviyeye indirilmiş olacaktır (Güredin, 2007:46). 

İç kontrolün amaçlarını şu şekilde sıralamamız mümkündür (Duman, 54:2008): 

• Faaliyetlerin idarenin saptadığı yetkiler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, 

• Yapılan uygulamaların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak 

yapılmasını sağlamak, 

• İşletme aktiflerini gösteren belgelerin belirli zaman dilimlerinde kontrol edilmesi 

ve farklılıkların tespit edilerek önlemlerin alınması, 

Kanıt toplama standardı 

Denetçi denetimini üstlendiği işletmenin finansal raporlarına ilişkin bir denetim 

görüşüne ulaşmadan gözlem, doğrulama, soruşturma ve belge analizi ve benzeri 

denetim teknikleri ile açıklayacağı görüşünü destekleyici yeterli ve güvenilir kanıtlar 

toplamak zorundadır. Denetçi sağlıklı bir denetimi gerçekleştirebilmek için toplaması 

gerekli olan denetim kanıtlarının miktarı, işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliği, 

denetime konu olan hesap gruplarını işletmenin durumuna göre belirler (Aksoy, 

2002:118). 

Kanıt toplama standardının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Kepekçi, 

2004:21): 

• Denetçi denetimini üstlendiği işletmenin finansal raporlarına ilişkin görüşünü 

etkileyecek kanıtları toplamalıdır. 
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• Kanıtlar, genel kabul görmüş denetim standartlarında öngörülen belge 

incelemesi, gözlem, soru sorma ve doğrulama prosedürleri ile denetçinin uygun 

gördüğü diğer denetim prosedürlerin kullanılması ile elde edilir. 

• Denetçinin doğru bir görüşe ulaşması için yeterli sayıda kanıtların toplanması 

gerekir. Toplanacak kanıtın sayısı; denetlenen kalemin önemlilik düzeyi, 

denetlenen kalemin risk düzeyi, işlemlerin büyüklük düzeyi ve kanıt toplama 

maliyetidir. 

• Denetçinin topladığı kanıtların güvenilir olması gerekir. Toplanan kanıtın 

güvenilirliğini etkileyen faktörler; ilgili olma, elde edilme kaynağı, tarih 

açısından uygunluk ve objektifliktir. 

 

1.4.3. Raporlama Standartları 

Yapılan denetimin en somut ve en son halkası denetim raporlarıdır. Denetçinin 

mesleki çalışmasının sonucu olan denetim raporu denetçinin ortay koyduğu bir ürün ve 

aynı zamanda hukuki olarak denetçiyi ve denetimi yapılan işletmeyi bağlayan bir 

rapordur. Bu rapor ayrıca işletme dışı çıkar gruplarının karar almada kullandıkları ve 

gördükleri raporlardır. Çıkar gruplarının denetim süreci ile ilgili bilgilerinin olması 

mümkün değildir. Bu nedenle denetim raporunun kısa, öz, anlaşılır bir dille yazılması 

ve yoruma meydan bırakmayacak şekilde net olmalıdır (Çömlekçi, 2004:22). 

Denetim raporları, işletmenin ilgili çıkar gruplarına işletmeye ait bilgileri 

kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde sunar. Bu yüzden raporlama standartları, genel 

standartlar ve çalışma alanı standartlarına göre kuralları çok daha kesindir (Aksoy, 

2002:119). 

• Raporlama standartları dört gruba ayrılmıştır. Bunlar: 

• Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı, 

• Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı, 

• Finansal raporları açıklama standardı, 

• Görüş bildirme standardıdır. 
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Uygunluk standardı 

İşletmelerin finansal raporlarının sağlıklı olup olmadığının tespitinde en önemli 

ölçü muhasebe ilkeleridir. Bunun için denetim faaliyetini üstlenmiş olan denetçilerin 

işletmenin bilgileri ile muhasebe ilkelerini karşılaştırırken çok dikkat etmesi gerekir. 

Finansal raporlarda muhasebe ilkelerine aykırılıklar ve uygunsuzluklar söz konusu ise 

bunlar önem düzeyine göre düzenlenecek raporlarda yer almalıdır (Aksoy, 2002:120).  

Devamlılık standardı 

Bu standarda denetçi, işletmede muhasebe ilkelerinde iki veya daha fazla 

dönem arasında tutarlılık ve süreklilik olup olmadığını, ayrıca bir önceki dönemde 

yapılan uygulamaların denetimi yapılan dönemde de uygulanıp uygulanmadığını 

açıklar. Devamlılık ilkesi işletmenin farklı dönemlerine ait finansal raporların 

karşılaştırılabilmesine olanak sağlar. Devamlılık ilkesi muhasebe ilkelerinin 

değiştirilemeyeceğini göstermez. Firma, muhasebe politikalarında bir değişikli ğe 

gitmesi durumunda bu değişikli ğin etkilerini üçüncü şahıslara açık bir şekilde sunmak 

zorundadır. Böylece çıkar gruplarına finansal durumda meydana gelen değişiklerin 

hangi nedenlere bağlı olarak gerçekleştiklerini görme imkânı sağlanmış olur (Güredin, 

2007:51). 

Yeterli açıklama standardı 

Denetimi yapılan işletme yeterli açıklama ilkesi çerçevesinde hareket etmiş ise 

denetçi bunu denetim raporunda belirtmez. İşletme yeterli açıklama ilkesine uymamış 

ise denetçi bu konuyu denetim raporunda bildirir (Kiracı, 2010:15). 

Görüş bildirme standardı 

Denetçi yapmış olduğu denetimlerin sonucunda tespit ettiği bilgiler 

doğrultusunda genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde görüşünü belirten 

raporu açıklar. Denetçi denetiminin yaptığı finansal raporlarda (Güredin, 2007:52): 

• Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu gördüğü, 

• Tüm gerekli bilgilerin tam açıklama kavramı çerçevesinde belirtildiği, 

• Devamlılık ilkesine riayet edildiği, 
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• Önemli aksaklık ve düzensizliklerin bulunmadığı kanaatine varmış ise olumlu 

denetim görüşü bildirir. Finansal raporlarda hata, düzensizlik ve suiistimallerin 

tespit edilmesi durumunda ise Şartlı denetim görüşü veya olumsuz görüş bildirir 

ya da görüş bildirmekten kaçınır.  

 

1.5. TÜRKİYE’DE DENET İM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 

Türkiye’de muhasebe denetine yönelik ilk çalışmalar 1933 yılına dayanmak ile 

birlikte denetim ile ilgili ilk düzenlemeler bankalar için yapılmış ve daha sonra sermaye 

piyasasında faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak denetim ile ilgili yükümlülükler 

getirilmiştir. 

 

1.5.1. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri 

Ülkemizde bağımsız denetim ile ilgili en önemli düzenlemeler arasında 28 

Temmuz 1981 yılında yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu gösterilebilir. Sermaye 

Piyasası Kurulunun bağımsız denetimle ilgili ilk düzenlenmesi 13 Aralık 1987 yılında 

“Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliktir”. Bu 

yönetmeliğin diğer bir özelliliği de ülkemizdeki bağımsız denetim ile ilgili bir ilk 

olmasıdır.  

Halka açık şirketler için yapılan bu düzenleme ile İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsasında İşlem gören şirketlerin bağımsız denetimi Uluslararası Denetim Standartları 

ile uyumlu hale getirilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu, bağımsız denetim faaliyetlerinin yapılması 

konusunda bağımsız denetim, işletmenin kuruluş şartları, faaliyet esasları, bu 

kuruluşlarda çalışacak şahısların nitelikleri ve müşteri firmalar ile yapılan sözleşmeler 

açısından takip etme işleminde bulunur. Bağımsız denetim sektörünün işleyişinde 

etkinliği artırmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun diğer birimlerden gelen 

bildirimler de takip etme faaliyetinde dikkate alınmakta, bunun sonucunda bağımsız 

denetim firmaları nezdinde kalite kontrol çalışmaları yürütülmektedir. 
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1.5.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

Bankalar kanunu 1985 yılında çıkarılmış ve çıkarıldıktan sonra çeşitli 

değişiklere uğramıştır. Bankalar kanununa göre bankaların denetimi Merkez Bankası, 

Hazine müsteşarlığı ve Türkiye Bankalar Birliğine bırakılmıştı. 18 Haziran 1999 yılında 

kabul edilen 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile bankacılık sisteminin düzenlemesi ve 

denetimi tek çatı altında toplanmış ve özer bir yapıya kavuşturularak Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) yetkilendirilmiştir. BDDK nın görevleri; 

bankaların bağımsız denetimi, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti 

faaliyetlerini gerçekleştirecek olan işletmelerin yetkilendirilmesi, yetki verilen 

kuruluşların yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılmasıdır. BDDK’u tarafından 

yetki verilecek bağımsız denetim işletmelerin çalışmalarına ilişkin esaslar TÜRMOB, 

TMSF, ve Merkez Bankasının görüşleri alınarak düzenlenir (Senal, 2011 :124). 

 

1.5.3. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mü şavirlik ve Yeminli 

Mali Mü şavirlik Kanunu  

Kanunun düzenlenme amacı; firmaların faaliyetlerinin ve eylemlerinin sağlıklı 

ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi, yapılan işlemlerin ilgili kanun ve mevzuatlar 

çerçevesinde denetimlerinin yapılması, ortaya çıkan denetim sonuçlarının ilgili 

tarafların istifadesine tarafsız bir şekilde sunulmasıdır. Bu kanun hükümlerine göre 

mesleği yapmaya hak kazananlar “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”(SMMM), 

“Yeminli Mali Müşavir”(YMM) olarak adlandırılır. (www.tesmer.org, 2013) 

Kanunda SMMM’lerin faaliyet alanı şu şekilde belirlenmiştir: 

• Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri 

gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile 

diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.  

• Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali 

mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu 

konularda müşavirlik yapmak.  

• Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş 
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vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirki şilik ve benzeri işleri 

yapmak. 

Kanunda YMM’lerin faaliyet alanı şu şekilde belirlenmiştir: 

• SMMM’lerin yapmış oldukları işlemlerin yanında tasdik işlemlerini yapmak, 

• YMM’ler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve 

muhasebe bürolarına ortak olamazlar. 

• Kanuna meslek mensubu olabilmenin genel şartlarını şu şekilde belirlemiştir: 

• T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkındaki 

hüküm saklıdır),  

• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,  

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya 

da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve 

bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına 

karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

• Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,  

• Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak. 

Serbest muhasebeci mali müşavir olmanın özel şartları şunlardır: 

• Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği 

Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim 

kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim 

kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen 

bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.  
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• En az üç yıl staj yapmış olmak. 

• Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. Kanunları 

uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı 

olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest 

muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. 

• Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak.  

 

1.5.4. Hazine Müsteşarlığı Düzenlemeleri 

Hazine Müsteşarlığı’nın görevleri, 20.12.1994 tarih ve 22147 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’da düzenlenmiştir. Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak ve bu 

politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, Kamu Sermayeli Kuruluş 

ve İşletmeler ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası 

ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç 

ve hibe alınması ve verilmesi, ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye 

akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemlerin yapılması, sigorta sektörü ve kambiyo 

rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve 

geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek amacıyla Hazine Müsteşarlığının 

kurulmasına ve teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. Müsteşarlık, 

Başbakana bağlı olup, Başbakan, Müsteşarlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet 

Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. Müsteşarlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı 

kuruluşlardan oluşur. Hazine Müsteşarlığının ana hizmet birimleri, Kamu Finansmanı, 

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler, Dış Ekonomik İlişkiler, Malî Sektörle İlişkiler 

ve Kambiyo, Sigortacılık, Ekonomik Araştırmalar ile Devlet Destekleri Genel 

Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere yedi Genel Müdürlükten meydana gelir  

(http://www.hazine.gov.tr, 2013). 

Bu kanuna göre, Hazine Müsteşarlığı’nın görevlerinden biri, sigortacılık 

sektörüne ilişkin düzenleme ve gözetim faaliyetlerini yerine getirmektir. Sigorta ve 

reasürans şirketlerinin bağımsız denetime yönelik iki tür düzenleme söz konusudur. 

Bunlardan ilki 25223 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan, Sigorta ve Reasürans 
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şirketlerinde bağımsız denetimim yapılmasına ilişkin yönetmeliktir. Bu yönetmelik ile 

ilgili şirketlerin ve yabancı ülkelere ait olup Türkiye’de şubesi olan işletmeleri de 

kapsayacak şekilde yayınladıkları finansal tabloların denetimini yapacak kuruşların 

niteliklerini, faaliyetlerini, yetkilerini, verilen yetkilerin geçici süreli veya daimi olarak 

iptal edilmesi vb. hususları düzenlemiştir (Keleş, 2013:111). 

İkincisi Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliktir. Bu 

yönetmelik ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin hazırlamış 

oldukları finansal raporların bağımsız denetim kuruluşlarınca denetiminin yapılarak 

denetim görüşleri doğrultusunda finansal raporların ilgili şirketlerin gerçek durumunu 

yansıtıp yansıtmadığının tespitine ilişkindir (Keleş, 2013:111) 

 

1.5.5. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  

 02 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazete’te yayınlanan 660 Sayılı 

KHK ile belirlenen görevleri yerine getirmek üzere Başbakanlık ile ilgili kurulan ve 26 

Kasım 2011 tarih ve 28124 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tezkere ile Maliye 

Bakanlığı’yla ilgilendirilen KGK, idari özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişili ğine haiz bir 

kurumdur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda tanımlanan 

“Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” arasında sayılmış olan KGK, kurul ve 

başkanlıklardan oluşmaktadır (www.resmigazete, 2011: sayı 28124). 

660 sayılı KHK 9. Maddesinde kurulun görev ve yetkileri şu şekilde 

sıralanmıştır (www.resmigazete, 2011: sayı 28124). 

a. Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal 

tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirli ğini, 

karşılaştırılabilirli ğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası 

standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve 

yayımlamak. 

b. Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri 

yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla 

düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler 

hakkında onay vermek. 
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c. Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit 

akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun olarak 

sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, 

karşılaştırılabilirli ğini ve anlaşılabilirli ğini sağlamak amacıyla, kamu yararını da 

gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dâhil, uluslararası standartlarla 

uyumlu ulusal denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak. 

d. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve 

çalışma esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan kuruluşları ve bağımsız denetim 

yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler halinde ilan etmek ve 

bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde 

kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak. 

e. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim 

çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu 

gözetlemek ve denetlemek. 

f. İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler ve 

bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal 

etmek. 

g. Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve 

tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim 

standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite 

güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için 

gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

h. Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili birimleriyle 

işbirliği yapmak, mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim 

yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve denetçilerini listeler 

halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun 

internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak. 

i. Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan güven 

ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli 

tedbirleri almak. 
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j. Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil düzenlemeleri 

yapmak ve bu konularda gerekli kararları almak. 

k. Görev alanıyla ilgili uluslararası uygulama ve gelişmeleri izlemek, Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kurulu ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları 

Kurulu ile muhasebe ve denetim alanında çalışmalar yapan diğer uluslararası 

kuruluşlarla işbirliği yapmak, lisans ve telif anlaşmaları akdetmek ve 

gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak. 

l. Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve uygulanması 

ile görev alanıyla ilgili konularda kamu bilincinin yerleştirilmesine yönelik 

olarak toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler ile gerekli yayınlarda bulunmak. 

m. Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet 

kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını 

oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride 

bulunmak. 

n. Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçesini 

görüşmek ve karara bağlamak. 

o. Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak. 

p. Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara 

bağlamak. 

q. Başkanın önerisi üzerine, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanlarını atamak. 

r. Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek. 

s. Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak. 

Yeni TTK kapsamında hazırlanan bu kararname ile kurulan Kamu Gözetim 

Kurumu bağımsız denetim ile ilgili tek yetkili olarak belirlenmiştir. 

 

1.6. BAĞIMSIZ DENET İMDEN MUAF OLMANIN SINIRLARI 

Yeni TTK kurumsal yönetim ilkelerini içeren bir yapıya sahip olarak 

hazırlanmıştır. TTK kapsadığı şeffaf ve kurumsal ticaret düzeni ile KOBİ’ler için 

önemli bir değişikli ği beraberinde getirmiş ve ilerleyen süreçte bu dönüşümün etkisi 
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piyasalarda hissedilecektir.  

Yeni TTK Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe 

Standartlarına ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları ile uyumlu Türkiye 

Denetim Standartlarına atıf yapmaktadır.  

Yeni TTK yürürlüğe girmeden 109 maddesi değişikli ğe uğramıştır. Kanunda 

tüm sermaye şirketleri için denetim zorunlu iken, son dakika değişikli ği ile denetime 

tabi olacak şirketlerin şartları için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu 

2013 yılında aldığı karar ile aktif toplamı 150 milyon lirayı, yıllık net satışları 200 

milyon lirayı aşan ve çalışan sayısı 500’den fazla olan sermaye şirketleri için bağımsız 

denetimi zorunlu kılmıştır. 2014 yılında yapılan son değişiklikte bu miktarlar yarı yarıya 

indirilerek aktif toplamı 75 milyon lirayı, yıllık net satışları 150 milyon lirayı aşan ve 

çalışan sayısı 250’den fazla olan sermaye şirketleri için bağımsız denetimi zorunlu 

kılmıştır. 

Yeni TTK’ da bağımsız denetim ilk aşamada tüm sermaye şirketleri için bir 

zorunluluk olarak getirilmesine rağmen daha sonra yapılan bir değişiklik ile sermaye 

şirketleribüyük bir kısmı dışarıda bırakılmıştır. Bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi 

bağımsız denetimi yapabilecek yeter sayıda henüz denetim firmasının ve denetçinin 

olmaması, ikincisi Türkiye’deki firmaların bağımsız denetim konusunda yeterli bilgi ve 

birikime sahip olmamaları olarak özetlenebilir. 

Avrupa Birliğinde (AB) bağımsız denetimden muaf tutulma ile ilgili sınırlar şu 

şekilde belirlenmiştir: 

Net satış hasılatı 8.8 milyon EURO nun altında, 

Toplam aktif toplam 4.4 milyon EURO nun altında, 

Çalışan sayısı 50 kişinin altında,  

Verilen üç kriterden ikisini sağlayan işletmeler bağımsız denetimden muaf 

tutulmuş ve üye devletler bu muafiyeti uygulayıp uygulamama noktasında serbest 

bırakılmıştır. 
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1.7. BAĞIMSIZ DENET İM SÜRECİ 

Bağımsız denetim süreci müşterinin seçimi ve işletmemenin denetimi 

konusunda yapılan anlaşma ile başlar ve denetim raporunun düzenlenmesi ile sona erer.  

 

Tablo 1.2: Bağımsız Denetim Süreci 

1.Aşama Denetlenecek Müşterinin Seçimi İşin Kabulü 

Kalite kontrol standartları çerçevesinde işletmenin değerlendirilmesi  

Varsa Önceki denetçi ile görüşme 

Müşteri işletme ile sözleşme imzalama 

2. Aşama Denetimin Planlanması 

İşletme hakkında bilgi toplama 

Denetim programının hazırlanması 

Çalışma süresi ve zamanın planlanması 

3. Aşama Denetim Programının Yürütülmesi 

İşletmenin İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi 

Denetim programında gerekli değişikliklerin yapılması 

Hesap kalanlarının doğruluğunun araştırılması 

Toplanan kanıtların değerlendirilmesi 

4. Aşama Denetimin Tamamlanması ve Raporlama 

Finansal tabloların doğruluğu konusunda kanıya varma 

Denetim raporunun açıklanması 

Kaynak:  (Güredin, 2007:179) 

 

Müşteri seçimi ve işin kabulü 

Bir işletmeden denetim talebi söz konusu olduğunda firmayı tanıma adına şu 

işlemler yapılır (Bozkurt, 1999:87): 

• İşletmenin faaliyette bulunduğu sektördeki durumu ile ilgili araştırma yapılır, 

• İşletmenin geçmiş yılları ile ilgili genel bilgiler elde edilmeye çalışılır, 

• İşletmenin devlet kurumları ve kredi veren kuruluşlar ve benzeri kuruluşlar ile 

olan ilişkilerine bakılır, 
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• İşletmenin finansal raporları geriye dönük olarak incelenerek, mali yapısı ve 

faaliyet sonuçları hakkında bilgi edinilmeye çalışılır, 

• Üst yönetim kadrosunun etik ilkelere olan bağlılığı ve bağımsız denetime bakış 

açıları belirlenmeye çalışılır, 

• Bağımsız denetimin talep edilme amacı belirlenir, 

• Varsa önceki dönemlerde bağımsız denetim yapmış denetçilerden görüş alınır, 

• İşletmede bağımsız olarak denetim yapılıp yapılamayacağı araştırılır, 

• İşletmenin muhasebe sisteminin işleyişi incelenerek denetim çalışmalarına olan 

etkisi araştırılır. 

Denetimin planlanması 

Uluslararası denetim standartları içinde yer alan denetim planlama ve gözetim 

standartları çerçevesinde denetim planlaması yapılır. Denetimin planlanması, denetimin 

amacına ulaşmak için sırası ile yapılması gereken işlerin tespit edilmesidir.  

Denetimin planlanması sürecinde, müşterinin faaliyet alanı ve yasal 

yükümlülükleri hakkında veriler elde edilir, önemliliği ve riski değerlendirilir, 

işletmenin iç kontrol sistemi hakkında malumat sahibi olunur bunun yanı sıra kontrol 

riskini değerleme ile genel denetim planının ve denetim programının yazılması işlemleri 

üzerinde durulur (Kiracı, 2010:41).  

Denetim Programının Yürütülmesi  

Denetim programının yürütülmesi safhası fiili olarak denetim çalışmalarının 

yapıldığı ve denetim kanıtlarının toplanıldığı süreçleri kapsar. Denetim programının 

yürütülmesinde ilk aşama işletmenin iç kontrol isteminin incelenmesi ve bağımsız 

denetim açısından değerlendirilmesidir. İç kontrol denetimi bir uygunluk denetimidir. 

İşletmenin iç kontrol sisteminin incelenmesi 

Denetçilerin iç kontrol sistemi incelemesinin nedeni denetimi planlamak ve 

hesap kalanlarına ilişkin denetim programlarında denetim yordamlarının kapsamını, 

süresini ve yapısını belirlemek için bir temel oluşturmaktır. Denetimi yapacak olan 

kişinin iç kontrol sistemini incelemesinde takip edeceği aşamalar şunlardır (Uzay, 

1999:56-57): 
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• İşletmenin muhasebe sistemi ve kontrol yöntemleri hakkında bilgi toplamaktır. 

Bu süreçte işletme personeli ile görüşme, anket yapma, belge ve kayıtları 

inceleme ve gözlemleme ile yerine getirilir, 

• İlk başlangıçtaki bilgilerin analiz edilmesi ve finansal tablolardaki açıklamalar, 

hesap kalanları ve işlemlere ait bilgilerin kontrol riskinin belirlenmesidir, 

• Denetçinin kontrol riskini en üst seviyeden daha düşük belirlemesi durumunda 

tespit ettiği kontrol riskini destekleyen belgeler elde etmesidir, 

• Uygulanabilir denetim testlerinin özelliklerinin, zamanının ve çerçevesinin 

belirlenmesidir. 

Denetim kanıtları 

Çalışma alanı standartlarından üçüncüsü denetçinin raporunda sunacağı 

görüşüne esaslı bir temel oluşturmak için denetim teknikleri vasıtasıyla yeterli sayıda ve 

güvenilir kanıt ve belgelerin toplanmasıdır (Ergin, 2012:89). 

Denetçinin toplayacağı kanıtlar iki farklı şekilde sınıflandırılabilir (Ergin, 

2012:89). 

• Muhasebe bilgilerinden elde edilen kanıtlar: Bunlar yevmiye kayıtları, defteri 

kebir kayıtları, hesap planı ve açıklamaları vb.  

• Destekleyici kanıtlar: Muhasebe kayıtlarının doğruluğunu teyit eden, çek, 

senet, faturalar. Araştırma, soruşturma, denetleme, fiziki inceleme sonucunda 

elde edilen bilgiler. 

Denetim teknikleri 

Denetçiler denetim yaptıkları süreçte çok farklı ve çeşitte kanıt toplar. Denetim 

kanıt türleri farklılık göstermekle birlikte genel kabul görmüş denetim tekniklerini şu 

şekilde sıralayabiliriz (Ergin, 2012:91-92): 

Birinci dereceden teknikler 

• Fiziki inceleme ve sayım, 

• Doğrulama, 

• Belgelerden elde edilen kanıtlar, 
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• İkinci dereceden teknikler, 

• Yeniden hesaplama, 

• Kayıt sisteminin gözden geçirilmesi, 

• Gözlemleme, 

• Hesaplar arası ilişkilerin tespiti, 

• Ayrıntılı araştırma, 

• Hesaplama ve karşılaştırma. 

Çalışma kâğıtları 

Denetçiler denetim faaliyetleri süresince denetim görüşünün oluşturulması için 

denetim standartlarına uygun şekilde yeterli kanıtları elde etmek zorundadır. Bunun 

içinde yapmış olduğu her türlü çalışmayı belgelendirmek zorundadır. Yapılan bu 

çalışmalara ilişkin belgeler çalışma kâğıtları olarak adlandırılır (Ergin, 2012:121). 

Çalışma kâğıtlarının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Ergin, 2012:121): 

• Denetim sürecinde düzenlenen çalışma kâğıtları genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine uygun hazırlanmış olmalıdır, 

• Her çalışma kâğıdında bir başlık bulunur. Bu başlıkta denetimi yapılan işletme, 

yapılan denetim dönemi, çalışma kâğıdının konusu, hazırlayan denetçi ve 

yardımcıları, tarihi yer alır, 

• Çalışma kâğıtlarında iç kontrol sisteminin değerlendirilmesine yer verilmelidir.  

• Çalışma kâğıtları düzenli bir şekilde dosyalanması için uygun bir kod sistemi ile 

kaydedilmelidir, 

• Hazırlanan her çalışma kâğıdında yapılan denetim ile ilgili yeterli bilgiler 

olmalıdır, 

• Denetim sırasında kullanılan farklı çalışma kâğıtları kullanılır. 

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama 

Denetim sürecinin son aşamasını raporlama oluşturmaktadır. Denetim raporu 

denetçinin neyi denetlediği ve denetimin sonucunda hangi bulgulara ulaştığının 
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kamuoyuna aktarılması işlemidir. Denetim raporu çok farklı grupların hizmetine 

sunulacağı için denetim raporunun düzenlenmesi sırasında açık anlaşılır ve net ifadeler 

kullanılması önemlidir (Akbıyık, 2005:81). 

Kısa şekilli denetim raporu 

Bu rapor türünde yapılan denetimin içeriği ve denetim sonucundaki denetçi 

görüşüne yer verilir. Yapılan çalışmalar ve ulaşılan sonuçlar kısa ve öz olarak açıklanır. 

Bu tür raporlara “standart rapor” veya “özet rapor” denilir. 

Uzun şekilli denetim raporu 

Geniş kapsamlı şekilde düzenlenen ve yapınla denetimle ilgili tüm bilgi, 

bulgular ile varılan sonuçların ayrıntılı olarak düzenlendiği rapor türüdür. Bu tür 

raporlar genellikle yönetim için düzenlenir. 

Denetim sürecinde finansal raporları inceleyerek verilen bilgilerin doğru, 

güvenilir ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu konusunda 

edinilen kanaat denetim raporunda açıklanır. Görüş bildirme standardına göre denetçi 

ulaştığı kanaati açıklamakla yükümlü olup görüş açıklamıyorsa açıklamama nedenini 

belirtmek zorundadır. Denetçi denetim sonunda şu görüşlerden birini belirtir: 

• Olumlu görüş, 

• Şartlı görüş, 

• Olumsuz görüş, 

• Görüş belirtmekten kaçınma. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL İ İŞLETME KAVRAMI VE BA ĞIMSIZ 

DENETİM 
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Bu bölümde KOBİ’ kavramı, KOBİ’lerin ekonomik hayattaki yeri, KOBİ’lerin 

sorunları, KOBİ’lerde bağımsız denetimin gerekliliği açıklanarak, KOBİ’lerin bağımsız 

denetime yaklaşımını etkileyen faktörler üzerinde kapsamlı bir açıklama yapılmıştır. 

 

2.1. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL İ İŞLETMELER İN TANIMI 

Dünyada KOBİ tanımı ülkeler bazında farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle 

dünya ölçeğinde ortak bir KOBİ tanımından söz etmek mümkün değildir. Bununla 

birlikte KOBİ tanımında, çalıştırılan personel sayısı, nakit akışı, satış hacmi ve benzeri 

sayısal veriler kullanılmaktadır. 

 

2.1.1. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Tanımı 

Türkiye’de KOBİ ölçülerinde 2012 yılında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik 

ile yıllık çalışan sayısı 250 personelden az olan ve net satış hâsılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük ve orta 

ölçekli işletme olarak kabul edilmiştir (Resmi Gazete, madde5:2012). 

KOBİ tanımı ile birlikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte 

işletme olarak sınıflandırılmaya ilişkin kriterler de değiştirilmi ştir. Buna göre (Resmi 

Gazete, madde5:2012): 

• 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler "mikro 

işletme", 

• 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler "küçük 

işletme",  

• 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler "orta 

ölçekli işletme", olarak kabul edilmiştir. 
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2.1.2. Avrupa Birliğinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Tanımı 

AB’de KOBİ tanımında belirlenen kriterler içinde personel sayısı, yıllık ciro, 

bilanço büyüklüğü ve bağımsızlık derecesi bulunmaktadır. Bir işletmenin KOBİ olarak 

kabul edilebilmesi için personel sayısı, yıllık ciro ve bilanço ölçülerinden birinin 

sağlanması yeterli olmaktadır (Taş, 35:2010): 

• Yıllık çalışan sayısı 50 ile 249, yıllık ciro 50 milyon Euro daha az ve mali 

bilanço 43 milyon Euro dan az olan işletmeler orta ölçekli işletme,  

• Yıllık çalışan sayısı 10 ile 49, yıllık ciro 10 milyon Euro daha az ve mali bilanço 

10 milyon Euro dan az olan işletmeler küçük ölçekli işletme, 

• Yıllık çalışan sayısı 1 ile 9, yıllık ciro 2 milyon Euro daha az ve mali bilanço 2 

milyon Euro dan az olan işletmeler mikro ölçekli işletme olarak kabul 

edilmektedir   ( European Comision, 2005:14). 

 

2.1.3.Ekonomik Kalkınma ve İşbirli ği Örgütü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

Tanımı  

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) KOBİ’leri tanımlarken işçi 

sayısını esas almıştır. Bu çerçevede aşağıdaki şekilde bir tanımlama yapılmıştır: 

• Yıllık çalışan sayısı 100 ile 500, arasında olan işletmeler orta ölçekli işletme, 

• Yıllık çalışan sayısı 20 ile 99, arasında olan işletmeler küçük ölçekli işletme, 

• Yıllık çalışan sayısı 5 ile 19, arasında olan işletmeler çok küçük işletme,  

• Yıllık çalışan sayısı 1 ile 4, arasında olan işletmeler mikro işletme olarak kabul 

edilmiştir. 

 

2.2. TÜRKİYE’DEK İ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL İ İŞLETMELER İN 

DURUMU VE ÖZELL İKLER İ 

KOBİ’ler küreselleşen dünyada esnek üretim yapıları ve yeni teknolojilere 

uyum sağlamadaki hızları ile yenilikçiliğe ve girişimciliğe katkı sağlamışlardır. Büyük 
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işletmelerin tamamlayıcı unsuru olarak istihdama olan katkıları ile de ülke ekonomisinin 

vazgeçilmez unsuru olmuşlardır (Bayat, 568:2011). 

24 Ocak 1980 kararları ile ülkemizde ekonomik model bazında bir dönüşüm 

yaşanmış ve ithal ikamesine yönelik kalkınma modelinden vazgeçilerek serbest piyasa 

ekonomisine geçilmiştir. Bu dönüşüm ile birlikte girişimciliğin devlet tarafından 

desteklenmesi KOBİ’leri ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmez bir unsuru haline 

getirmiştir. 

Türkiye’de 2012 yılı verilerine göre KOBİ’ler ihracatın yüzde 62,6’sını 

gerçekleştirmiştir. İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,6 

iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,3, 50-249 kişi çalışan 

orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,7 ve 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin 

payı ise yüzde 37,2 dir. Girişimin ana faaliyetlerine göre ihracat değerinin yüzde 34,9’u 

sanayi, yüzde 60,1’i ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapılmıştır 

( http://www.tuik.gov.tr/, 2013). 

KOBİ’ler 2012 yılında ithalatın yüzde 38,5’ini gerçekleştirdi. İthalatta 1-9 kişi 

çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,2, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli 

girişimlerin payı yüzde 14,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 

17,9, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 61,4 oldu. Girişimin 

ana faaliyetlerine göre ithalat değerinin yüzde 33,2’si sanayi, yüzde 55,7’si ticaret 

sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi (http://www.tuik. 

gov.tr/, 2013). 

Türkiye’de çalışan her dört kişiden üçü KOBİ’ler tarafından istihdam 

edilmektedir. Toplam ihracatın yüzde 62,6’sını sağlayan bu şirketlerin 2012 yılındaki 

Ar-Ge harcamaları, toplam harcamanın yüzde 16,6’sını oluşturmuştu. 2012’deki toplam 

Ar-Ge harcaması 13,6 milyar liradır. 

  Ülke gruplarına göre 2012 yılında dış ticaret incelendiğinde, KOBİ’ler 

tarafından yapılan ihracatın yüzde 43,9’u Avrupa ülkelerine, yüzde 42,2’si Asya 

ülkelerine gerçekleştirildi. İthalatta ise KOBİ’ler yine Avrupa (yüzde 51,2) ile Asya 

(yüzde 37,9) ülkelerinden yapılan ithalatta önemli paya sahiptirler (http://www.tuik. 

gov.tr/, 2013). 
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KOBİ’lerin ihracatının yüzde 92,9’u imalat sanayi ürünleri oluşturdu. Bu 

sektör içinde yer alan ana metallerin payı yüzde 22,4, giyim eşyasının payı yüzde 12,9 

ve tekstil ürünlerinin payı ise yüzde 8,7 oldu. KOBİ’lerin yapmış olduğu ithalatta ise 

öne çıkan sektörler kimyasallar ve kimyasal ürünler (yüzde 16,2), ana metaller (yüzde 

13,8) ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar (yüzde 12,4) oldu. 

KOBİ’ler 2012 yılında Ar-Ge harcamalarının yüzde 16,6’sını gerçekleştirdi. 

Türkiye’de gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2012 yılında 13 milyar 62 milyon TL 

olarak hesaplandı. Bu harcamanın yüzde 16,6’sını oluşturan 2 milyar 166 milyon lirası 

KOBİ’ler tarafından yapıldı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 105 bin 122 

kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 

25,3’ü KOBİ’lerde istihdam edildi ( http://www.tuik.gov.tr/, 2013). 

İnternet erişimine sahip KOBİ’lerin oranı 2013 yılında yüzde 90,5 oldu. 

Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre 10 ve daha fazla çalışanı 

olan girişimlerin yüzde 90,8’i internet erişimine sahip olup, bu oran KOBİ’lerde yüzde 

90,5 oldu ( http://www.tuik.gov.tr/, 2013). 

 

2.3. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL İ İŞLETMELER İN ÜLKE EKONOM İSİNE 

KATKILARI 

• Küçük ve orta ölçekli işletmeler küresel talep ve esnek üretim sistemine 

daha çabuk uyum sağlarlar:  KOBİ’ler üretim sistemlerindeki esneklik 

nedeniyle talep değişimlerine çok kısa sürede ayak uydurabilmekte ve özellikle 

kriz dönemlerinden çok daha az etkilenerek ülke ekonomisinde meydana 

gelecek olumsuzlukları en aza indirmektedir (Çelik ve Akgemici, 2007:148). 

• Küçük ve orta ölçekli işletmeler ölçek ekonomisini sağlarlar ve büyük 

sanayinin tamamlayıcısıdırlar: Büyük firmalar hacimlerini aşan yüksek 

siparişler aldıklarında bu siparişlerin zamanında yetiştirilmeleri adına sektördeki 

KOBİ’ler ile koordineli çalışmakta ve siparişlerin bir kısmını bu alandaki 

şirketlere kaydırarak ve diğer işletmelere dağıtarak yükümlülüklerini yerine 

getirmektedirler. Bunun yanı sıra KOBİ’ler büyük işletmelere yarı mamul ve ara 

malı sağlama noktasında önemli katkılar sunmaktadırlar (Bayat, 2011:573). 
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• Küçük ve orta ölçekli işletmeler istihdama katkı sağlar:  KOBİ’ler genel 

olarak emek yoğun sektörlerde istihdam sağladıkları için ülke içinde işsizliğin 

azaltılmasında katkı sağlamaktadırlar.  

• Küçük ve orta ölçekli işletmeler bölgesel kalkınmaya katkı sağlarlar : 

KOBİ’ler büyük işletmelerin aksine tüm ülke çapında yaygın bir şekilde 

bulunması ekonomik kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farkının 

azaltılmasında önemli katkılar sağlar.  

• Küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomik değişime kolay ayak uydururlar: 

Küresel ekonomide meydana gelen hızlı dönüşüm ve farklılıklar büyük ölçekli 

işletmelerin bu değişime ayak uydurmasını güçleştirmektedir. Buna karşılık 

küçük ve orta ölçekli işletmeler tüketici tercihlerindeki bu hızlı değişime daha 

kolay bir şekilde ayak uydurarak ekonomik gelişimde motor görevi 

üstlenebilmektedirler. 

KOBİ’lerde basit bir yönetim yapısının olması, işletme sahibinin genellikle 

firmanın başında olması ve ortaya çıkan problemlere karşı anında tepki verebilmesi, 

büyük firmaların karşılaştığı işletme maliyetlerinin olmaması nedeniyle daha etkin ve 

verimli çalışabilmektedir (Taş, 2010:53-54). 

 

2.4. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL İ İŞLETMELERDE YÖNET İM, FİNANS, 

MUHASEBE SORUNLARI 

KOBİ’lerin günümüzde karşılaştığı problemlerin en önemlileri; yönetsel, 

finansal ve muhasebe sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların çözümünde 

bağımsız denetim işletmelere olumlu yönde katkılar sunabilir. 

 

2.4.1. Yönetim Sorunları 

KOBİ’ de yönetim ile ilgili süreçler genellikle şirketin sahibi tarafından 

belirlenmektedir. Buna bağlı olarak da KOBİ sahibi ve ortaklarının kişilik özellikleri, 

amaçları ve vizyonları işletmenin yönetim sürecine yansımaktadır (Serinkan ve Cabar, 

11: 2008). 
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KOBİ’lerde yönetimle ilgili ortaya çıkan sorunların temelinde işletme sahibi, 

yöneticisi ve denetçisinin aynı kişilerin olmasıdır. İşletmenin tüm fonksiyonlarının tek 

bir kişi tarafından yürütülmesi yönetsel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Küçük bir KOBİ’de bu tekli yapı yönetsel olarak sorun oluşturmasa da yapı büyüdükçe 

ve çeşitlendikçe yönetsel sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmektedir 

(Erdoğan, 58:2010). 

KOBİ büyüme eğilimine girdiğinde ve işletme fonksiyonları çeşitlilik arz 

etmeye başladığında şirket sahibi, pazarlama yöneticisi, insan kaynakları çalışanı, 

denetçi vb. pozisyonlarda çalışmak zorunda kalmaktadır. KOBİ sahiplerinin farklı 

yönetsel işlevlerle ilgi bilgilerin tamamına sahip olması mümkün olmadığı için yönetsel 

sorunlar işletme büyüdükçe sürekli olarak artmaktadır. KOBİ sahiplerinin şirket 

büyümesine rağmen yetki devretme konusundaki isteksizlikleri ve güven sorunları 

firmanın hayatiyetini etkileyen bir sürece kadar gidebilecektir (Özgener, 142:2003). 

Serinkan ve Cabbar’ın 2008, Denizli ilinde tekstil işletmeleri üzerinde yapmış 

oldukları araştırmada, KOBİ’lerin aile şirketi olarak faaliyet göstermesi nedeniyle 

merkezi yönetim anlayışının hâkim olduğu, buna bağlı olarak da işletmelerde baskın 

olan yönetici tipinin, “kurucu-yönetici” olduğu tespit edilmiştir.  

 

2.4.2. Finansman Sorunları 

KOBİ’lerde ortaya çıkan finansman sorununun temelinde yönetsel sorunlar 

yatmaktadır. Tek bir elde toplanan yönetimin her konuda sağlıklı karar alması mümkün 

değildir. KOBİ’lerin gerek kuruluşu gerekse faaliyetlerin devam ettiği süreçte ihtiyaç 

duyulan finansman kaynaklarının temin edilmesi, ilgili yerlerde kullanılması ve geri 

ödenebilir olması gereklidir. Fakat bunların temini, kullanımı ve geri ödenebilirliği 

konusu ayrı bir profesyonellik konusudur. KOBİ sahiplerinin yetkilerini devretme 

noktasındaki isteksizlikleri, güven sorunlarından dolayı işletmenin sahip olduğu fonlar 

rasyonel bir şekilde kullanılamamakta ve buda finansman sorunlarını beraberinde 

getirmektedir (Çelik, 28: 2007). 

KOBİ’lerde finansman kaynakları bulmada yeni bir yol olarak gelişen 

işletmeler piyasası ile halka açılmak bir alternatif olarak düşünülmelidir. Bu sayede 
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işletmeler maliyetsiz bir kaynağa sahip olurken bu yolla marka bilinirliğini de artırma 

imkânına sahip olacaklardır. 

Öz sermaye yetersizliği 

KOBİ sahibi girişimciler şirket kuruluşu sırasında kendi parasal imkânları ile 

dışa açılmadan minimum bir sermaye ile şirket kuruluşunu gerçekleştirmektedirler. 

Faaliyet alanına göre bu sermaye bazen yeterli gelmemekte ve ilerleyen dönemlerde 

işletmenin finansal zorluklar ile karşılaşmasına neden olmaktadır. 

İşletme sermayesi yetersizliği 

İşletme sermayesinin yönetimi ve kontrolü, KOBİ açısından hayati bir öneme 

sahiptir. İşletme sermayesinin yönetiminde finans yöneticisi özel bir önem göstermek 

zorundadır. KOBİ’lerde işletme sermayesi; yükümlülüklerin yerine getirilememesi 

riskini azaltan, kriz durumlarında mali sıkıntıların yaşanmaması konusunda yol 

gösteren, faaliyetlerin genişletilmesinde yol gösteren açısından önem taşımaktadır 

(Akgüç, 205:1994).  

KOBİ’lerde kayıt dışılık ve finansal tabloların vergisel açıdan hazırlanması 

finansal bilgilerin işletme sermayesi hakkında gerçek bilgiler sunmasını engeller. 

Bununla birlikte profesyonel finansçılarında karar alma mekanizmalarında yer 

almamaları KOBİ’lerde finansal sorunların daha da derinleşmesine neden 

olmamaktadır. 

Kredi temininde kar şılaşılan zorluklar 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi temini ile ilgili sorunlarını şu şekilde 

sıralayabiliriz (Yörük, 2001:190); 

• Kredi miktarı ile ilgili sorunlar,  

• Kredi maliyeti ile ilgili sorunlar,  

• Kredinin vadesi ile ilgili sorunlar,  

• Kredi sağlamada karşılaşılan teminat sorunları,  

• Kredinin ödeme süresine ilişkin sorunlar. 
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Canbaş’ın 1998’de KOBİ’lerin finansal sorunlarına yönelik yapmış olduğu 

çalışmada KOBİ’ler banka kredileri yolu ile finansman bulma noktasında bankanın 

istediği teminatı gösteremedikleri ve kredi başvurularının kabul edilmediği tespit 

edilmiştir. 

 

2.4.3. Muhasebe ve Finansal Tablolara Yönelik Sorunlar 

KOBİ’lerde muhasebe sisteminin istenilen kalitede olamamasının nedenlerini 

şu şekilde sıralayabiliriz: 

Vergisel kaygıların ön planda olması 

KOBİ’lerde muhasebe kayıtları tutulurken sadece vergisel kaygılar dikkate 

alınabilmektedir. Muhasebe kayıtlarından elde edilen finansal bilgilerin işletmenin 

ileriye dönük kararlarında kullanılması düşünülmediği için finansal bilgilerin 

doğruluğundan ziyade vergi kanunlarına uygunluğu ön planda tutulmaktadır (Akgemici, 

2001:35). Bu nedenle yönetsel kararların alınmasında muhasebe bilgilerinin 

kullanılması mümkün olmamaktadır. Bağımsız denetim ile firmalar muhasebe 

bilgilerinin doğruluğunu kontrol etme imkânına kavuşacaklar ve yönetsel olarak 

kullanabileceklerdir. 

Muhasebe kayıtlarının tutuluş şekli 

KOBİ’lerin büyüklüğü muhasebe kayıt düzenin tutuluş şeklini etkilemektedir. 

Belirli bir sermaye büyüklüğüne ulaşan işletmelerde muhasebe kayıtları işletme içinde 

tutulmakta ve bu işlemlerin yapılabilmesi için işletme içinde personel istihdam 

edilmektedir. Muhasebe kayıt düzeni için yeterli kaynak ayırmada zorlanan KOBİ’ler 

ise muhasebe kayıt sistemi için bağımsız SMMM bürolarından hizmet almaktadırlar.  

İşletme sahip ve yöneticilerinin bakış açısı 

İşletme yönetiminin bakış açısı muhasebe bilgilerinin kullanımını 

etkilemektedir. Muhasebeye sadece vergisel bir olgu olarak yaklaşan yönetimlerde 

muhasebe bilgilerinden gerekli istifadenin elde edilemeyeceği aşikârdır. Bununla aksine 

yönetim muhasebeden elde edilen bilgileri kararlar alma süreçlerinde kullanıyorsa 

muhasebe gerçek anlamda ilgili işletmeye katkı sağlayacaktır. 



 49 

Reid ve Smith’in 2007 yılında yaptıkları araştırmada işletmede finansal 

tabloların düzenlenme amaçlarının başında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

gelmektedir. Yöneticilerin muhasebe bilgi sisteminden elde edilen verilerin sağladığı 

katkıların farkında olmadıklarını tespit etmişlerdir. KOBİ yöneticileri muhasebe bilgi 

sisteminin kurulup işletilmesi maliyetini, sağlayacağı faydaya göre daha fazla olacağı 

görüşüne sahip olduklarını tespit edilmiştir (Köse, 2009:116).  

Kayıt dışı ekonominin varlığı 

Kayıt dışı işlemlerin olduğu KOBİ’lerde muhasebe sisteminde elde edilen 

bilgiler ve bu bilgilerin sonucunda üretilen finansal raporlar işletmenin gerçek 

durumunu yansıtmaz (Çatalbaş ve Çatalbaş, 2009:5). Kayıt dışılıktan kaynaklanan bilgi 

yanlışlıklarının duyulmaması için bu durumdaki olan işletmelerin bağımsız denetime 

olan bakışları olumsuz olmaktadır. 

Profesyonel yöneticilerin istihdam edilememesi 

KOBİ’lerde personel maliyetlerinin yüksekliği profesyonel yöneticilerin 

işletmelerde istihdam edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yeterli bilgi seviyesine 

sahip olmayan personel istihdam edilmesi işletmenin muhasebe sisteminin kalitesini 

düşürmektedir. Bunun yanı sıra muhasebede görev verilen personel aile üyeleri veya 

aileye yakın kişiler seçilmekte ve yeterliliğe dikkat edilmemektedir (Çarıkçıoğlu, 

82:2004). 

 

2.5.   KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL İ İŞLETMELERDE BA ĞIMSIZ DENET İMİN 

GEREKL İLİĞİ 

KOBİ’lerde dönem sonunda elde edilen finansal bilgiler işletme içi ve işletme 

dışı kesimler tarafından kullanılmaktadır. KOBİ yöneticileri veya sahipleri yeterli bilgi 

seviyesine sahip olmadıkları takdirde finansal bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini 

bilmeleri mümkün değildir. Bu bilgilerin doğruluğunun kontrolü bağımsız denetim ile 

mümkün olabilir. 

İşletme içi ve dışı grupların, işletmenin finansal tablolarının ve açıklayıcı 

dipnotlarının önceden belirli bir ölçülere uygun olarak hazırlanmasını talep etmeleri 

doğaldır. İşletme tarafından açıklanan finansal bilgilerin doğruluğu ile ilgili kaygılar 
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karar alıcıları bazı önlemler almaya ve bilgi riskini azaltmaya zorlamaktadır. Karar 

alıcıları için bu riski azaltmanın üç yolu mevcuttur (Güredin, 2007:10): 

• İlgili taraf işletme içinde tüm belge ve kayıtları inceleyerek bilginin doğruluğunu 

teyit etmeye çalışabilir. Fakat tüm belge ve bilgilerin incelenmesi hem zaman 

hem de maliyet açısından mümkün değildir. Bu nedenle başkalarının hazırladığı 

bilgileri doğru olarak kabul etmek zorunda kalacaklardır. Bu kaynaklardan elde 

edilen bilgilerde kasıtlı veya kasıtlı olmayan hata ve hileler söz konusu 

olabilecektir. 

• İlgili taraf bilginin kullanımından kaynaklanan risklerin bilgiyi hazırlayan kişi 

ile paylaşmaya çalışabilir. Bilgiden kaynaklanan zararların yasal yollarla bilgi 

kaynağından tahsil edilmesi uzun bir süreci gerektirecektir. Kaldı ki şirketin 

iflası durumunda bu zararın tahsili imkânsız hale gelecektir. 

• İlgili taraf finansal bilgilerin bağımsız bir uzman tarafından kontrol edilerek 

doğruluğunu teyit ettirebilir.  

Uygulamada ilgili tarafların bağımsız bir uzmandan yardım alma yolu hem 

daha akılcı hem de uygulanabilirdir. 

 

2.5.1. Finansal Tabloların Güvenilirliğinin Artması 

Küreselleşen dünyada, KOBİ’lerin hayatiyetini devam ettirmesi, rekabet 

edebilme kabiliyetiyle doğru orantılıdır. KOBİ’lerde bu özelliklerin sağlanabilmesi için 

de düzenli bir bilgi akışının olması ve işletme sahiplerinin veya yöneticilerinin bu 

bilgileri kullanması gerekmektedir. KOBİ sahip veya yöneticilerinin en çok ihtiyaç 

duyduğu bilgilerin basında finansal bilgiler ve bu bilgilerin sunulduğu finansal tablolar 

gelmektedir (Demir ve Çoşkun, 2009:2). 

Şirketlerde asıl riski alan şirket ortaklarıdır. Şirket ortaklarının bir araya 

gelerek şirketi yönetmeleri günümüz şartlarında çok zordur. Sahiplik ve yöneticilik 

yapısının birbirinden ayrılması ile birlikte ortakların şirketin mali yapısı ile olan 

bağlantıları yöneticiler aracılığı ile olmaktadır. Şirketin kontrolünün profesyonel 

yöneticilere geçmesi ile birlikte sistemi yöneten ve kontrol eden yöneticilerin şirketi 

çıkarları doğrultusunda yönetme riski ortaya çıkmıştır. Kendi çıkarlarını ön planda tutan 
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yöneticiler finansal raporları manipüle edebilmektedirler. Özellikle 1990 lı yıllarda 

ortaya çıkan finansal raporlama skandalları bu konuya güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

Bu skandalların sonucunda finansal tablolara olan itimat azalmış ve şirketlerin 

yayınladığı finansal tablolara olan güven zedelenmiştir (Arı, 2008:43). Bu güven 

eksikliği işletme dışından bir kurumun bağımsız olarak yayınlayacağı denetim raporları 

ile düzeltilebilir. 

KOBİ’lerde nitelikli muhasebe elemanlarının yetersizliği, muhasebenin 

dışarıdan kişilere tutturulması gibi nedenlerden dolayı muhasebe bilgilerinde ve bu 

bilgilerin uzantısı finansal tablolarda hata ve noksanlar söz konusu olabilmektedir. 

Bağımsız denetim ile finansal tabloların ve muhasebe sisteminin güvenilirliği 

sağlanarak KOBİ sahip ve yöneticilerine doğru bilgilerin ulaşması sağlanır. 

 

2.5.2. Karar Alma Süreçlerinin Etkin Hale Getirilmesi 

Finansal tabloların en önemli amacı, kullanıcıların (ortaklar, yatırımcı, kredi 

verenler vb.) ihtiyacını karşılamaya yönelik bilgi sunmaktır. Finansal tabloların, 

kullanıcıların bilgi ihtiyacını karşılayabilmesi için taşıması gereken dört nitelik vardır. 

Bunlar, ilişkili ve güvenilir olma ile karşılaştırılabilirlik ve tutarlılık özellikleridir 

(Küçük, 2011:112-113). 

KOBİ yöneticileri veya sahipleri ileriye yönelik olarak alacakları kararlarda 

finansal tablo bilgilerini dikkate almaktadırlar. Bunun yanı sıra finansal tablolar bir 

döneme ait işletme faaliyetleri konusunda yöneticilerin hesap vermesinde de 

kullanılmaktadır. Bu bilgilerin güvenilir olmaması ve içerisinde yanlış bilgiler 

barındırması alınan kararların doğruluğunu ve hesap verilebilirliği olumsuz yönde 

etkiler. Bağımsız denetim ile finansal bilgilerin uzman ve dışarıdan bir kişi tarafından 

kontrol edilerek doğruluğunun teyit edilmesi gereklidir. 

 

2.5.3. Kaynakların Doğru Kullanımın Sağlanması 

Finansal bilgiler sayesinde yöneticiler geçmiş ve güncel bilgileri hızlı bir 

şekilde alabilmekte ve böylece kararlarını daha isabetli verebilmektedirler (Demir ve 

Coşkun, 2009:3). 
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KOBİ yöneticilerinin veya ortaklarının işletmenin gereksinim duyduğu 

sermaye kaynaklarını seçmesi ve etkin bir şekilde kullanılarak işletme faaliyetlerinin 

sürdürülebilir kılınmasında finansal tablo bilgilerinden yararlanılır. Bu bilgilerdeki hata 

ve noksanlar işletmenin yanlış kaynakları yanlış yerlerde kullanmasına ve işletmenin 

hayatiyetinin sona ermesine neden olabilir. Bu bağlamda finansal bilgilerin bağımsız ve 

uzman bir gözle kontrol edilmesi önem arz eder. 

 

2.5.4. Yasal Düzenlemelere Uygun Hale Getirilmesi 

İşletmeler yürütmüş oldukları faaliyetler sonucunda elde ettikleri kârın bir 

kısmını devlete vergi olarak öderler. Bu açıdan devlet finansal tabloların denetiminde 

verginin doğru olarak alınmasını esas alır (Akdoğan ve Tenker, 1988:15). İşletmeler 

denetlenmiş finansal tablolar üzerinden vergi beyannamelerini oluşturduklarında, bu 

tabloların güvenilirliği, devlet tarafından yapılacak bir vergi denetiminin riskini azaltır. 

İşletmelerde bağımsız denetim faaliyeti sonucunda alınan olumlu raporlar bir 

güvenilirlik göstergesi olurken, devlet açısından da işletmelerde herhangi bir kayıp ve 

kaçak olmadığı yolunda bilgilendirici bir unsur olmaktadır (Kırlıoğlu ve Akyel, 

2004:34).İşletmelerde kayıt dışı ekonomiden kayıt içine geçisin en önemli göstergesi 

olarak bağımsız denetime işletmelerini açmaları gösterilebilir. Bu açılım işletmelerin 

kendilerine mali açıdan da güvenilir kılarak hem devletin gözünde hem de ortaklık 

yapmak isteyen işletmelerin gözünde bir saygınlık kazandıracaktır. 

 

2.5.5. İç Kontrol ve İç Denetim Sisteminin Etkinliğinin Artırılması 

İç kontrol sistemi aşağıdaki faydaları sağlar: 

• İşletme varlıklarının korunması:  İşletmenin sahip olduğu varlıkların yanlış 

kullanıma, çalınmaya ve diğer olumsuzlukların önlenmesine yönelik kontrol 

yapısının oluşturulması, 

• Muhasebe bilgilerinin doğrulu ğu ve güvenilirliğinin sağlanması: Muhasebe 

verileri ve bu verilerden elde edilen bilgilerin güvenilir olması işletme 

yönetiminin sağlıklı karar almasını sağlayacaktır. Bu kapsamda muhasebe 

bilgilerinin güvenilirliğinin kontrolüne ilişkin yapının oluşturulması, 
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• İşletme faaliyetlerinin verimlili ğinin artırılması: İşletmenin belirlemiş olduğu 

hedeflere ulaşma derecesi, işletmenin faaliyetleri sonucundaki etkinliği gösterir. 

İç kontrol sistemi ile verimliliğin en üst düzeye çıkması hedeflenir, 

• Yönetim politikalarına bağlılığın özendirilmesi: Yönetimin belirlediği 

kurallara çalışanların uyma düzeyinin kontrol edilmesi ve bunun artırılması 

(Ataman, Hacırüstemoğlu ve Bozkurt, 2001:61). 

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere iç kontrol sadece muhasebe ile ilgili 

parasal nitelikteki kıymet hareketlerini içermemektedir. Bu açıdan bakıldığında iç 

kontrol muhasebe ve yönetsel kontrol olarak iki kısma ayrılır (Güredin, 2007:316). 

İç kontrol sisteminin KOBİ’lerde var olmasının amaçlarından en önemlisi 

güvenilir finansal raporlara ulaşılmasıdır. Yani finansal tabloların genel kabul görmüş 

muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmasının sağlanmasıdır. Bağımsız 

denetiminin amacı finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile 

uyumluluğunu denetlemektir. Etkin bir iç kontrol sistemine sahip olan işletmelerde 

bağımsız denetçi faaliyet sonuçları hakkında daha rahat ve kısa sürede görüş bildirir 

(Uzay, 1999:1). 

Bağımsız denetim, iç kontrol sürecinin muhasebeye bakan yönü ile ilgilidir. 

Muhasebe ile ilgili kontrollerde birinci öncelik finansal kayıtların güvenilirliğinin 

denetimidir. Yönetsel kontroller muhasebe kayıtları ile dolaylı olarak ilgilidir ve normal 

şartlarda değerlendirme yapılmasını gerektirmez. Fakat yönetsel kontrollerin muhasebe 

kayıtları üzerinde önemli bir etkisi olması durumunda yönetsel alanın da kontrol 

edilmesi gerekebilir (Güredin, 2007:316). 

KOBİ işletmelerinde iç kontrol sisteminin işleyişinin bağımsız denetim 

aracılığı ile kontrol edilmesi hem işletmenin iç kontrol sistemini geliştirecek hem de 

hata ve kayıpları en aza indirerek daha sağlıklı bir iç kontrol sisteminin kurulup 

işletilmesine vesile olacaktır (Tuncay, 2011:97). 

İç denetim, işletmenin iç kontrol sisteminin oluşturulmasında önemli bir 

faktördür. İç denetim, işletme varlıklarının her türlü zararlara karşı muhafaza edilerek, 

işletme yönetimi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde faaliyetlerin 
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sürdürülmesini kontrol eder. İç denetim faaliyeti bu yapısı ile etkin bir iç kontrol 

yapısının oluşmasına da yardımcı olur (Güredin, 2007:326). 

İç kontrol sisteminin planlanması ve faaliyetin yerine getirilmesini sağlayan bir 

departmanın, aynı zamanda iç denetim faaliyetlerini yürüten bir yapı ile 

bütünleştirilmesi, iç kontrolün temel ilkelerinden olan görevler ayrılığı ilkesine 

aykırıdır. İç kontrol yönetimsel bir fonksiyondur ve bu fonksiyonun etkinliğini 

değerlendirmek ve düzeltmek üzere işletme içinde veya danışmanlık faaliyeti şeklinde 

oluşturulmuş bağımsız ve tarafsız bir birim tarafından yapılması gerekir (Özbilgin, 

2010:226). 

İşletmelerde kurum amaçlarına uygun olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 

iç kontrol, iç denetim ve bağımsız denetimin birbirlerini tamamlayıcı rolü vardır. 

Sağlıklı ve verimli bir kurumsal yapı için iç kontrol, iç denetim ve bağımsız denetim 

aşamalarının birbiri ile uyumlu ve işbirliği içinde organize edilmesi ve işletilmesi 

gerekir. İşletmede etkili bir iç kontrol yapılanması olmadan verimli bir kurumsal 

yönetimin varlığından söz edilemez. Etkin ve sağlıklı bir Bağımsız denetim olmadan da, 

sağlıklı bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin işletilmesi ve sürdürülmesi mümkün 

değildir (Akyel, 2010:1). 

KOBİ’ler özellikle son yıllarda dış ve iç faktörlerinde zorlaması ile kayıt dışı 

ekonomiden kayıt içi ekonomiye geçme eğilimindedirler. Bu geçiş sürecinde iç kontrol 

sistemi ile varlıkların korunması, muhasebe sisteminin güvenilirliğinin sağlanması, 

verimliliğin artırılması konusunda işletme içinde çalışmalar yapılmaktadır.  

 

2.5.6. Hile Hata ve Yolsuzlukların Tespiti ve Önlenmesi 

Hile ve usulsüzlük; “İşletme yönetimindekiler ile yönetimden sorumlu 

kişilerin, işletme çalışanlarının veya üçüncü şahısların kasıtlı olarak adil olmayan 

yasadışı bir menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmalarını 

ifade eder. Bağımsız denetçi finansal tablolarda önemli yanlışlıklara sebep olabilecek 

hileli ve usulsüz işlemlerin olup olmadığını göz önünde bulundurmalıdır. Varlıkların 

kötüye kullanılmasından ve hileli finansal raporlamadan kaynaklanan iki tür hile ve 

usulsüzlük söz konusudur” (SPK, Seri X No:22, 23) (ISA 240, 2003, 8). Bunlardan ilki 

hileli finansal raporlama, ikincisi ise varlıkların kötüye kullanılmasıdır. 
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Kamu kuruluşları ve özel sektörde yapılan iç ve bağımsız denetime rağmen 

muhasebe hileleri ve yolsuzlukların %75’inin ortaya çıkarılamadığı saptanmıştır 

(Kandemir ve Kandemir, 2012:41). 

Amerika’da bulunan “Sertifikalı Hile Araştırmacıları Kuruluşu (ACFE) 2010 

yılında yayınladığı Global Hile Raporunda, dünyada hileli olarak düzenlenen finansal 

raporlar nedeniyle oluşan maddi kayıpların toplam tutarının 2,9 trilyon dolardan fazla 

olduğunu açıklamıştır (Usta ve Uçma, 2011:13). Finansal raporların bağımsız 

denetimden geçirilmesi şüphesiz bu kayıpların en aza indirilmesinde etkili olacaktır. 

Hile denetiminin en önemli faktörlerinden birisi, yöneticilerin yaptığı finansal 

tablo hileleridir. Bu tür hileler KOBİ sahiplerinin ve yatırımcıların işletme ile ilgili 

yanlış karar almalarına neden olmakta ve rakamsal olarak da diğer hile türlerine göre 

daha büyük olabilmektedir (Terzi, 2012:61). 

KOBİ yöneticileri veya işletme sahiplerinin kendilerine sunulan finansal 

bilgileri doğrudan kaynağına giderek incelemeleri mümkün değildir. Kaldı ki böyle bir 

imkân söz konusu olsa bile verileri inceleyebilecek mesleki bilgilere sahip olmamaları 

nedeniyle muhasebede yapılan hata ve hileleri tespit etmeleri mümkün olmayacaktır. 

Muhasebe personeli tarafından hazırlanan finansal bilgilerde kasti veya kasti 

olmayan hataların olması imkân dâhilindedir. Bunun nedeni, gelecek için beslenen iyi 

niyetli bir iyimserlik olabileceği gibi, kötü niyetli olarak bilgiyi kullanacakları yanıltma 

amacı da olabilir. Neden ne olursa olsun; her iki halde de açıklanan bilgi güvenilir 

değildir (Demirkıran, 2010:36). 

Ekonomik gelişmeler ile birlikte KOBİ’lerin büyümesi, faaliyetlerinin 

gelişmesi ile birlikte üçüncü kişilerle yapılan işlemlerin nitelikleri karmaşıklaşmakta ve 

sayıları artmaktadır. İşlemlerin karmaşıklaşması ve sayılarının hızla çoğalması, bunların 

kayıtlara yanlış olarak geçirilme olasılığını da arttırmaktadır. Bu tür hataların ortaya 

çıkarılamaması ise sunulan bilgilerin güvenilirliğini azaltmaktadır (Güredin, 2007:9). 

KOBİ’ler faaliyetlerinin genişlettikçe işletmenin yönetimi sahiplerinden 

profesyonel yöneticilere geçmektedir. İşletmenin finansal tabloları yöneticileri 

tarafından hazırlanmakta ve yöneticiler temel olarak kendi faaliyet performansları 

konusunda raporlama yapmaktadır. Bu da, yöneticilerin raporlarında yanlı davranabilme 
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ve kendi faaliyetlerini olumlu bir bakışla değerlendirme olasılığını arttırmaktadır 

(Kandemir, 2010:120). 

KOBİ’lerde finansal bilgilerin bağımsız denetim süzgecinden geçirilmesi, bir 

yandan finansal bilgilerin güvenilirliğini artırırken, diğer yandan işletme yönetici ve 

personelinin mesleki gelişimine de katkıda bulunmaktadır. Bağımsız denetim sayesinde, 

yöneticiler ve muhasebe çalışanları düzenlemiş oldukları bilgilerin kontrol edileceğini 

bilerek hareket etmekte ve bu sayede yanlışlar ve hileler en aza indirilmektedir (Porter 

ve diğerleri, 2003:11).  

Usta ve Uçma (2011:32), hileli finansal raporlamada bağımsız denetçinin 

sorumluluğu konulu çalışmasında; ankete katılan denetçilerin %74’ü denetimini 

yaptıkları işletmede hileli finansal raporlama ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 

Denetçilerin karşılaştıkları hile türleri ise % 47’si kâr yönetimi, % 21’i kârın istikrarlı 

hale getirilmesi yöntemi, % 14’ü yaratıcı muhasebe uygulamaları ve % 11’i agresif 

muhasebe uygulamaları olarak tespit edilmiştir. Finansal tablolardaki hile göstergeleri 

ise % 53’ü muhasebe uygulamalarındaki anormallikler, % 30’u iç kontrol zayıflıkları, % 

8’i analitik anormallikler, % 5’i çalışanların aşırı harcamaları, % 4’ü denetlenen 

isletmedeki olağan dışı davranışlardır. 

2013 yılında İstanbul’da bulunan bir lojistik işletmesinin finans müdürü bir 

yıllık süreçte şirketin 2,5 milyon TL’sini iş avansı ve firmalara ödenme olarak 

göstererek bahis oyunlarında kaybetmiştir. Finans müdürü bu kadar uzun süreli bir 

yolsuzluğun ortaya çıkarılamamasının nedenini işletmenin zayıf denetim sisteminden 

kaynaklandığını belirtmiş ve kendisi savcılığa ihbar ettiğinde yolsuzluk ortaya çıkmıştır 

(Sabah Gazetesi,13 Nisan 2013). 

Hizmet İş Sendikasında 2013 yılı Mart ayında bir ihbar mektubu ile ortaya 

çıkan yolsuzlukta sendikanın muhasebe hilesi ile 3,4 milyon lira dolandırıldığı tespit 

edilmiştir. Sendika bu yolsuzluğu araştırmak üzere bir denetim şirketi ile anlaşmıştır. 

Denetim şirketinin sendikaya sunduğu raporda sendikanın banka hesapları ve kasa 

kayıtları üzerinden yapılan muhasebe hileleri ile dolandırıldığı ortaya çıkmıştır (Zaman 

Gazetesi, 12 Aralık 2013:8). 

2010 yılında yayınlanan Ernst & Young 11. Global Yolsuzluk Anketine göre, 

dünya genelinde yöneticilerin %16'sı, Türkiye'de ise, yöneticilerin yüzde 14'ü, son 2 
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yılda şirketlerinde önemli bir yolsuzluk olayı yaşandığını bildirmiştir. Yolsuzluğu 

engellemek için alınması gereken önlemler sorulduğunda ise Türk yöneticilerin yüzde 

90'ı güçlü bir iç denetim mekanizmasının etkili olabileceğini belirtmiş (Dünya Gazetesi, 

2012). 

Türkiye’de KOBİ statüsündeki işletmelerde çok fazla yetkinin tek bir çalışana 

verilmesi yanında, kontrollerin zayıf olması da hile ve yolsuzlukların yaşanmasına 

neden olmaktadır. Özellikle KOBİ’lerde işletme içi ve işletme dışı kontroller zayıf 

kalmaktadır. Bu nedenle çalışanları tarafından dolandırılma riski sanılanın aksine 

KOBİ’lerde büyük şirketlere göre daha fazladır. Türk şirketlerin hesaplarına ya da iç 

işlerine dışarıdan bir müdahaleyi istememesi de hata ve hileli işlemlerin artmasına 

neden olmaktadır. KOBİ’ler bağımsız bir denetim firması ile çalışılmış olması 

durumunda büyük kayıplara uğramadan bu tür suiistimaller erkenden ortaya 

çıkarılabilir. Türkiye’de KOBİ’lerin sorunu kişisel olarak algılaması, büyük şirketlere 

göre daha sıcak ve samimi bir iş ortamının olması, bu tür bir denetim veya kontrolde 

çalışanların gururunun zedeleneceğini düşünülmesi denetim sisteminin sağlıklı olarak 

işlemesini etkilemektedir. Bu nedenle de, özellikle orta ölçekli işletmelerde 

çalışanlardan kaynaklanan herhangi bir yolsuzluğun fark edilmesi 1 yıldan 2 yıla kadar 

uzayabilmektedir(Çağlayan, www.isletmeportali.com, 2013). 

Kayıt dışı çalışan KOBİ’lerde hile hata ve yolsuzlukların önüne geçilmesi çok 

daha zordur. Bunun nedeni sağlıklı bir iç denetim ve finansal kontrol sisteminin 

oluşturulmasının mümkün olmamasıdır. Bunun yanı sıra tespit edilen yolsuzluklar 

karşısında KOBİ yönetimi kayıt dışı çalışmaları nedeniyle sesiz kalmayı tercih etmekte 

ve yolsuzluğu yapan personelle ilgili yasal süreç başlatmaktan kaçınmaktadır. 

 

2.5.7. Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi 

Anahtar yönetici pozisyonlarının aile üyeleri tarafından tutulması ile, KOBİ’ler 

için aile şirketi olmak olağandır. Yönetim ve kontrol zayıflıkları olduğu 

öngörüldüğünde, aile tarafından yönetilen şirketlerde kardeş rekabeti ve çıkar çatışması 

oldukça yaygındır. Bağımsız bir denetçi finansal bilgilerin ve kontrollerin güvenilir ve 

inanılır olup olmadığını ortaya çıkarmak için görevlendirilebilir. Bu da aile şirketlerinde 
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dolandırıcılığı ve zimmete para geçirmeyi engellemede caydırıcı olarak rol oynayabilir 

(Öztürk, 2010:18). 

KOBİ’ i şletmelerinde farklı ortaklık grupları arasında çıkar çatışmalarının 

olması imkân dâhilindedir. Bunu önlemek ve çıkar çatışmalarını en aza indirmek 

noktasında bağımsız denetim etkin bir fonksiyon icra edecektir. 

Finansal ve finansal olmayan bilgiler şeffaf bir şekilde paylaşılmadığında 

işletmedeki bazı ortakların yönetimdeki etkinliklerinin azalması söz konusu 

olabilecektir. Bağımsız denetim, işletme ile ilgili tüm tarafların finansal bilgilerin 

tamamına güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. 

Yönetimde yer alan ortakların yapmış oldukları yanlış uygulamaları diğer 

ortaklardan gizlemeleri ve hesap vermekten kaçınmaları söz konusu olabilmektedir. 

Bağımsız denetimle bu yanlışlıkların ortaya çıkacağının bilinmesi keyfi uygulamaları 

önleyecektir (Acar ve diğerleri, 2012:122). 

KOBİ’lerde özellikle ikinci kuşakla birlikte bazı aile üyeleri yönetim sürecinin 

dışında kalmakta ve işletme içinde yapılan faaliyetlerden haberdar olma noktasında 

sıkıntı yaşamaktadır. Bağımsız denetim ile yönetimde yer almayan aile üyeleri ve 

ortaklar işletme ile ilgili daha sağlıklı bilgilere ulaşma imkânına kavuşacaklardır. 

 

2.5.8. Bilgiye Olan Uzaklık ve Mesleki Yetersizlik 

KOBİ’lerde üst yönetimde yer alan yöneticiler veya şirket sahipleri, işletmenin 

finansal tablolarındaki bilgileri kullanarak önemli kararlar alırlar. Bu kararların 

alınmasında kullanılan bilgilerin güvenilir olması ve karar alıcıları yanıltmaması çok 

önemlidir. 

Muhasebe bilgilerinin ve yayınlanan finansal tabloların doğruluğunu kontrol 

edebilmesi için her bir karar vericinin mesleki bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. 

Çıkar gruplarının tamamının bu nitelikte olması mümkün değildir. Uzmanlık uzun yılar 

süren eğitim ve tecrübe ile elde edilebilir ve sözü edilen karar vericilerin hepsinin de bu 

niteliklere sahip olması mümkün değildir. Bu bilgilerin doğruluğunun ve tarafsızlığının 

saptanması konusunda en yaygın ve genel yöntem ise bu bilgilerin bağımsız ve 
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güvenilir bir kişi veya kurum tarafından denetlenmesidir (Güredin, 2007:4), (Dönmez 

ve Ersoy, 2006:70). 

Ayrıca işletme dışındaki bu grupların ihtiyacı olan bilgiler bir birinden farklılık 

gösterebilmekte ve muhasebe bilgilerinin tamamına veya özellikli hesap bilgilerine 

ulaşmak mümkün olmamaktadır.  

Bu nedenlerden dolayı tüm karar vericiler adına açıklanan muhasebe 

bilgilerinin güvenilir, bağımsız ve uzman bir grup tarafından doğruluğunun teyit 

edilmesi önem arz etmektedir. 

 

2.5.9. Muhasebe Sisteminin Karmaşıklığı  

Ekonomik yaşamın giderek karmaşıklaşan bir hal alması güvenilir ve tarafsız 

bilgi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Karmaşıklaşan bu ekonomik yapı 

kullanıcılara sunulan bilgilerin tarafsız, doğru ve güvenilir olma olasılığını da 

azaltmaktadır. Karar alıcılar yararlandıkları bilgileri asıl kaynağından inceleme 

olanağına sahip olmadıkları için başkaları tarafından hazırlanan bu bilgilerin tarafsız ve 

doğru bir şekilde hazırlandığına güvenmek isterler (Kepekçi, 2004: 1). 

KOBİ’lerde faaliyetlerin genişlemesi, mevzuatlardaki değişiklikler muhasebe 

sisteminin ve finansal tabloların hazırlanmasını zorlaştırmaktadır. Yeterli mesleki 

deneyim ve kalitede personelin yeterince olmaması da bu hataların artmasına ve 

muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini kaybetmesine neden olmaktadır (Babayeva, 

2011:46). 

Bağımsız denetim ile KOBİ’lerde üretilen ve yönetime sunulan finansal 

bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği mesleki bilgiye sahip, bağımsız organizasyonlar 

tarafından teyit edilmiş olur. 

 

2.5.10. Finansman Sağlama Kolaylığı 

KOBİ’ler faaliyetleri için gerekli finansman ihtiyaçlarını ilk olarak öz 

kaynaklarından karşılama eğiliminde olmakla birlikte ikinci bir alternatif olarak da 

banka kredilerine yönelmektedirler. 
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Şu an itibariyle bankalar KOBİ’lere kredi verirken, yönetim kalitesi ve finansal 

tabloların güvenirliği noktasında bir incelemeden ziyade varlıkların ipotek edilmesini 

kredi vermek için yeterli görmektedirler. Bununla birlikte yönetim kalitesi düşük olan 

işletmelerin süreklilik ile ilgili sıkıntıları makro düzeydeki gelişmeyi olumsuz olarak 

etkileyecektir (Uyar ve Aygören, 2006:61). 

BASEL II kriterlerinin ülkemizde uygulanması ile birlikte, bankaların kredi 

verirken dikkat ettikleri ölçütlerde değişiklikler olacak ve kriterlerdeki değişiklikler 

büyük oranda KOBİ’leri etkileyecektir. Bu kriterler ile birlikte KOBİ’lerin sahip 

oldukları riskler, derecelendirme notu ve ülke notu kredi maliyetini etkileyecektir (Uyar 

ve Aygören, 2006:61). Bu uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte finansal raporlama 

ve bu finansal raporların güvenilirliğini sağlayan bağımsız denetim KOBİ’ler için kredi 

başvurularında birinci öncelik haline gelecektir.  

 

2.6. İŞLETMELERE YÖNEL İK BAĞIMSIZ DENET İM İLE İLGİLİ GÜNCEL 

GELİŞMELER 

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler içinde yer alan bağımsız denetime 

ili şkin düzenlemeler alt başlıklar şeklinde bu bölümde yer almıştır.  

 

2.6.1. Yeni Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Bağımsız Denetim ile İlgili 

Gelişmeler  

Yeni TTK’ da yapılan muhasebe ve denetim ile ilgili düzenlemelerde 

muhasebenin temel ilkeleri içinde yer alan şeffaflık ve tutarlılık ilkeleri ve TMS ye atıf 

yapılmıştır (Ernst & Young Türkiye:7). 

Yeni TTK yürürlüğe girmeden 109 maddesi değişikli ğe uğramıştır. Kanunda 

tüm sermaye şirketleri için denetim zorunlu iken, son dakika değişikli ği ile denetime 

tabi olacak şirketlerin şartları için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu 

2013 yılında aldığı karar ile aktif toplamı 150 milyon lirayı, yıllık net satışları 200 

milyon lirayı aşan ve çalışan sayısı 500’den fazla olan sermaye şirketleri için bağımsız 

denetimi zorunlu kılmıştır. 2014 yılında yapılan son değişiklikte bu miktarlar yarı yarıya 

indirilerek aktif toplamı 75 milyon lirayı, yıllık net satışları 150 milyon lirayı aşan ve 
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çalışan sayısı 250’den fazla olan sermaye şirketleri için bağımsız denetimi zorunlu 

kılmıştır. 

 

2.6.2. BASEL Kriterleri 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 

krizler, küreselleşme süreci ile birlikte artık dünya piyasasında aynı anda bir domino 

etkisi göstermekte ve çok hızlı olarak yayılmaktadır. Günümüzdeki finansal krizlerin 

nedeninin risk yönetimindeki yetersizliklerden kaynaklandığı yapılan araştırmalar ile 

ortaya konulmuştur. Son yıllardaki bu gelişmeler ile risk yönetimi ile ilgili uluslararası 

standartlara gereksinim duyulmuş ve finansal sistemin en önemli ayağı olan bankalarda 

risk yönetimi için belirli standartlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu standartlar ile 

finansal piyasalarda belirli bir istikrar sağlanması ve finansal krizlerin önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır (Terzi, 2011:2). 

Bankacılık sektöründe ilk olarak sermaye yeterliliği düzenlemeleri 

oluşturulmuştur. Bu bağlamda BASEL I uygulamaya geçirilmiştir. BASEL Komitesi 

tarafından 1988 yılında ilk olarak yayınlanan sermaye yeterliliği ile G-10 ülkeleri ve bu 

ülkelerde yer alan uluslararası bankaları kapsayacak bir standart oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Bu düzenlemeyi 100 den fazla ülkenin  benimsemesi ile ilk etapta büyük 

bir etki oluşturmuştur. Bunun la birlikte piyasadaki hızlı değişim ve farklılaşması 

BASEL I kriterlerinin zaman içerisinde yetersiz kalmasına neden olmuştur (Ege, 

2010:1). 

2004 yılında Basel Komitesi BASEL II düzenlemelerini yayınlamıştır. Bu 

düzenleme ile bankalarda etkin risk yönetimi ve piyasa disiplininin geliştirilmesi, 

sermaye yeterliliğinin yükseltilmesi ve bu düzenlemeler ile daha istikrarlı bir bankacılık 

sisteminin oluşturulması ve finansal krizlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

BASEL kriterleri bankacılık alanında yapılan ve bankaların kredi verme 

süreçlerini düzenleyen kriterlerdir. Aslında bu kıstaslar fon sağlamak isteyen KOBİ’leri 

etkileyecek ve KOBİ’lerin yapılarını bir anlamda farklı bir şekilde tanımlamalarına 

neden olacaktır. 
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BASEL II nin KOBİ’lere yansıması şu şekilde olacaktır (Aras, 2008:16 ): 

• KOBİ’lerin finansal raporlama sistemlerinde değişiklik olacaktır, 

• KOBİ’lerde kayıt dışılık azalacaktır, 

-KOBİ’lerde bankaların istediği teminat yapısı değişecektir, 

-KOBİ’lerin kredi riskini azaltan faktörler değişecektir, 

-KOBİ’lerde risk yönetimi uygulaması teşvik edilecektir, 

-KOBİ’lerde Kalitatif verilerin önemi artacaktır, 

-KOBİ’lerde kurumsal yönetime geçiş teşvik edilecektir,  

-KOBİ’ler yüksek derece “finansal not” alma hedef haline getirilecektir. 

Doğan’ın (2011:136)  yapmış olduğu çalışmada, KOBİ’lerin taşıdıkları risklere 

göre sınıflandırılması ve alacakları derece notuna göre banka kredisi kullanmaları ile 

ilgili düzenlemelerden oluşan BASEL II kriterleri hakkında işletmelerin bilgi düzeyleri 

çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durum işletmelerin iç kontrol sistemine ve risk 

odaklı iç denetime uzak olmasına sebep olmuştur. 

BASEL kriterleri ile finansal şeffaflık kavramı ön plana çıkacaktır. Bu 

bağlamda KOBİ’lerin muhasebe kayıt sistemi ve buna bağlı olarak düzenlemiş oldukları 

finansal tabloların güvenilirliği bankalar için kredi vermede önemli bir kıstas olacaktır. 

Finansal tabloların güvenilirliği noktasında ise ilk olması gereken kayıt dışılığın ortadan 

kaldırılması ve KOBİ’nin tüm ticari faaliyetlerinin kayıt altına alınması gereklidir. 

KOBİ’lerde finansal şeffaflık ve güvenilirlik için ise finansal tabloların bağımsız 

denetimden geçirilmesi şarttır.  

 

2.6.3. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları  

Uluslararası muhasebe standartlarında KOBİ’ kavramı “kamuya hesap verme 

yükümlülüğü bulunmayan ve dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo 

yayımlayan işletmeler” olarak tanımlanmıştır.  
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2003 yılından itibaren üzerinde çalışılan KOBİ’lere yönelik uluslararası 

muhasebe standartları 2009 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Tam set TFRS den ayrı olarak hazırlanan KOBİ’UFRS nin amacı küreselleşen 

dünyada ortak bir muhasebe dili oluşturmaktır. Muhasebe alanında sağlanacak bu 

ortaklık ile iş dünyasının farklı ülkelerde yapacakları yatırımlar, yabancı şirketlerle 

yapılacak işbirlikleri daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir (Arsoy ve Bora, 2012:18). 

Yeni TTK’nin hazırlanma amaçlarından birisi işletmelerin tutmuş oldukları 

muhasebe kayıtlarının ve bu kayıtların sonucunda ortaya çıkan finansal tabloların 

küreselleşme ile birlikte tüm dünyada kullanılan TFRS-TMS ye uygunluğunu 

sağlamaktır. Bu bağlamda Yeni TTK’da TFRS-TMS ile ilgili yasal düzenlemeler 

yapılmıştır. 

 

2.6.4. Gelişen İşletmeler Piyasası 

Sermaye Piyasası Kurulu son yıllarda ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan 

fakat finansman sıkıntısı ve yönetsel problemler yaşayan KOBİ’leri sermaye piyasasına 

çekmek ve piyasadaki finansman olanaklarından yararlandırmak adına önemli adımlar 

atmıştır (Saraç ve Bozkurt, 2011:90). 

Borsa İstanbul bünyesinde şirketlerin hisse senetleri iki farklı piyasada  işlem 

görmektedir. Bu piyasalar: 

• Hisse Senetleri Piyasası (HSP), 

• Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP). 

Gelişme ve büyüme eğiliminde olan KOBİ’lerin sermaye piyasalarından fon 

sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği Borsa 

İstanbul bünyesinde ayrı bir piyasa olarak GİP kurulmuştur. GİP’te, Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK) tarafından kayda alınmış, ancak borsada kotasyon şartlarını sağlamayan 

şirketlerin menkul kıymetleri işlem görmektedir (http://www.spk.gov.tr, 2012). 

GİP’te sadece anonim şirket statüsünde olan KOBİ’ler işlem görebilecek olup, 

bu şirketlerin paylarının GİP Listesi’ne kabulü için kârlılık, faaliyet süresi, sermaye 

veya piyasa değeri büyüklüğü gibi herhangi bir sayısal koşul aranmamaktadır.  
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KOBİ’lerin sermaye piyasasına girişlerinin daha cazip hale getirilmesi için 

SPK, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nda alınan ücretleri 1/10 

seviyesinde belirlenmiştir. Aynı zamanda Hisse Senedi Piyasasın pazarlarında işlem 

gören şirketler Borsa İstanbul’da tüm sermayeleri üzerinden ücretlendirilirken Borsa 

İstanbul’da Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören KOBİ’lerde ise GİP listesinde 

bulunan pay tutarı üzerinden alınmaktadır (http://www.spk.gov.tr, 2012). 

Borsa İstanbul’da işlem görmek için başvuran şirketlerden önceki üç yılın 

finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetim raporu ile halka açılma tarihine göre 6 

veya 9 aylık ara dönem finansal raporlara ait bağımsız denetim raporu istenmektedir. 

Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan işletmeler altı aylık ara dönemlerde ve 

yılsonlarında ayrı ayrı finansal tablolarını bağımsız denetime tabi tutmaları 

gerekmektedir (http://www.spk.gov.tr, 2012). 

GİP’te işlem görmek için başvuran KOBİ’ler ise son yılın dönemsonu ve ihraç 

tarihi itibariyle yılın dokuzuncu ayı geçmiş ise altı aylık ara dönem bağımsız denetim 

raporu sunmak zorundadırlar. GİP’te işlem görmeye başlayan KOBİ’ler sadece 

yılsonlarında finansal raporlarını bağımsız denetimden geçirmektedirler.( SPK’nın 

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri: XI, No: 29.) 

Altı aylık raporların denetimden geçme zorunluluğu olmayıp kamuya duyurulması 

gerekir. 

 

2.6.5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB) Teşvikleri 

KOSGEB KOBİ’lere birçok alanda destek sağlayan bir kuruluştur. Bu 

desteklerinden biri de GİP başvuran işletmelere sağladığı desteklerdir.Gelişen İşletmeler 

Piyasasına girmek isteyen KOBİ’ler SPK’ ya kayda aldığı pay senetlerinin ihraç değeri 

üzerinden %0,02 (on binde iki) oranında ücret öderler.KOBİ’ler GİP’ listesine kabulde 

%0,01 (on binde bir) kabul ücreti öderler. Her yıl ise GİP listesine kabul ücretinin dörtte 

biri oranında yıllık ücret öderler. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), masrafı KOBİ’ler üyelik için sermayelerinin 

%0,01’i (on binde bir) oranında (200 TL ile 1.500.TL arasında olmak üzere) ve GİP’te 
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işlem görmek üzere yapılan kaydi pay ihraçlarında nominal tutarın %0,005’i (yüz binde 

beş) oranında ücret öderler. 

KOBİ’ler GİP’te faaliyette bulunurken yıllık bağımsız denetim raporunu 

hazırlaması için bağımsız denetim firması ile anlaşarak yıllık ücret öderler. Bunun yanı 

sıra piyasa danışmanına, hukuki danışmana ve halka arz için tahsisli satış işlemlerini 

yapacak olan kuruluşa ücret öderler. 

KOBİ’lerin Gelişen İşletmeler Piyasası kapsamında halka açılma noktasında 

ilk etapta parasal bir yükümlülüğün altına girmek zorunda kalmaları bu konudaki istek 

ve arzularını olumsuz etkilemektedir. KOSGEB, Gelişen İşletmeler Piyasasına 

başvuracak KOBİ’ler için bir destek programı hazırlamıştır. Bu kapsamda KOBİ’lere 

verdiği maddi destek Tablo 3 de verilmektedir. 

 

Tablo 2.1: Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 

Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst 
Limitti (TL) 

Oranı% 

Piyasa danışmanı danışmanlık 
hizmet bedeli (azami 2 yıl) 

60.000 75 

Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75 

SPK kurul kaydına alma ücreti 

 

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası 
Listesine kabul ücreti 

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 

 

 

10.000 

 

 

100 

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık 
komisyonu 

10.000 75 

Kaynak:  http://www.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=569&lng=tr, 2013. 
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2.7. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL İ İŞLETMELERDE BA ĞIMSIZ DENET İME 

YAKLA ŞIMI ETK İLEYEN FAKTÖRLER 

KOBİ’lerin bağımsız denetime yaklaşımlarını etkileyen faktörler çeşitlilik 

göstermekle birlikte bu faktörler: 

• Büyüme stratejilerine bağlı faktörler,  

• Kurumsal yönetim düzeyi,  

• İç denetimin etkinliği,  

• Muhasebe bilgi sisteminin etkinliği, 

• Diğer faktörler.  

Dönmez ve Ersoy’un (2006:85) yapmış olduğu araştırmada İşletmelerin 

bağımsız denetime önem vermemelerinin nedenleri ile ilgili soruya denetçilerin vermiş 

olduğu cevaplar aşağıdaki şekilde sıralamıştır: 

• Bağımsız denetimin sadece yasal bir zorunluluk olarak görülmesi, 

• Şirketlerin kurumsallaşamamış olması, 

• Kayıt dışı ekonomi, 

• Sermayedar profesyonel yönetici ayrımının olmaması, 

• Sermaye piyasasının gelişmemiş olması, 

• Zorunlu nedenler dışında işletmenin denetime bütçe ayırmaması, 

• İşletme yönetiminin denetimin faydaları konusunda yeterli bilince ulaşmamış 

olması, 

• Bağımsız denetim alt yapısının ülkemizde tam olarak oturmamış olması. 

 

2.7.1. İşletmenin Büyüme Stratejilerine Bağlı Faktörler 

İşletmelerin çok farklı büyüme stratejileri söz konusu olmakla birlikte bu 

bölümde halka açılma, ortaklık ve satın alma konuları üzerinde durulacaktır. 
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2.7.1.1. İşletmelerin Halka Açılma Planı 

Ülkemizde KOBİ’ler, ihtiyaç duydukları finansmanı sağlamada kredi 

maliyetlerinin yüksekliği, bürokratik işlemler ve teminat zorunluluğu nedeniyle banka 

kredisi temininde güçlük çekmektedirler. KOBİ’ler ülke ekonomisine büyük bir 

dinamizm ve katkı sağlamalarına rağmen kredi hacminden aldıkları pay %5 

dolayındadır. Bu nedenle, KOBİ’lerin finansman problemlerinin çözümüne yönelik, 

Para Piyasası dışında en önemli finansman kaynağı halka açılmaları ve böylece 

Sermaye Piyasalarından faydalanmaları gelmektedir (Öndeş, 2007:301). 

KOBİ’lerin halka açılma ile ilgili faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

Kaynak ihtiyacının kar şılanması 

“KOB İ’ler şirketin hisselerinin bir kısmını halka arz ederek alternatif finansman 

tekniklerine göre düşük maliyetli ve önemli ölçüde bir kurumsal finansman kaynağına 

ulaşma imkânına sahip olurlar. Bu kaynak geçici değil, kalıcı niteliktedir. Halka açılan 

KOBİ, ilerleyen dönemlerde hisselerinin bir kısmını tekrar halka arz etmek veya tahvil 

ihraç etmek yolu ile sermaye piyasalarından yeniden kaynak temin etmek imkânına 

sahiptir” (http://www.spk.gov.tr, 2012). 

Ortaklara likidite sa ğlama 

KOBİ’ler halka açılarak borsada işlem görmeye başladıklarında ortakları ve 

yatırımcıları için aslında bir piyasa oluşturur. Böylece bu piyasadaki yatırımcılar, şirket 

hisse senetlerini, alma ve satma imkanına kavuşmuş olurlar (Saraç ve Bozkurt, 

2011:95). 

İtibar görme 

“Halka açık şirketlerin istikrarlı ve güven verici bir görünüm arz etmesi sonucu 

söz konusu şirketler daha fazla itibar görürler. Bu durum, şirketin nitelikli işgücü 

çekebilmesine, ürettiği mal ve hizmetlerin minimum maliyetle pazarlanmasına yardımcı 

olur” (http://www.spk.gov.tr, 2012). 

Yaygın tanıtım 

“Halka açık anonim ortaklık olmanın beraberinde getirdiği kamuyu aydınlatma 

yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklar daha şeffaf hale gelir. Bu durum yatırımcıların 

ortaklık hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına ve şirketin basında daha fazla yer 

almasına yol açar. Yatırımcılar ve müşteriler nezdinde halka açık şirketler, halka kapalı 

şirketlere göre daha yaygın olarak tanınırlar” (http://www.spk.gov.tr, 2012). 
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Kurumsal yönetimin tesis edilmesi 

“KOB İ'lerin neredeyse tamamına yakın bir kısmı aile şirketlerinden 

oluşmaktadır. Şirketin halka açık hale gelmesi, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasına ve bu 

suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesine neden olur. Sermaye 

Piyasası Kurulu, Temmuz 2003'de halka açık anonim ortaklıkların, kendisi ile ilişkili 

taraflarla (yönetim kurulu, pay sahipleri, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri) arasındaki 

ili şkileri düzenleyen ve en iyi uygulama kuralları olarak nitelendirilen Kurumsal Yönetim 

İlkelerini yayımlamış, söz konusu ilkeleri Ocak 2005'te revize etmiştir. Günümüzde halka 

açık anonim ortaklıklarca uygulanması ihtiyari ancak uygulanıp uygulanmadığının 

açıklanması zorunlu olan ilkelerin, ileride yaygınlaşması ile birlikte özellikle halka açık 

KOBİ'lerde kurumsal yönetimin tesis edilmesi mümkün hale gelecektir” 

(http://www.spk.gov.tr, 2012). 

Saraç ve Bozkurt’un (2011:95) yapmış olduğu çalışmada, KOBİ’lerin 

%70’inin halka açılma ile ilgili yeterli bir bilgiye sahip olmadığı ve %67’isinin halka 

açılma noktasındaki bilgi eksikliği nedeniyle halka açılma sürecini geçemediği tespit 

edilmiştir. Kurumsallaşma sürecindeki ve kayıt dışılıktan kurtulmak isteyen işletmelerin 

halka açılma noktasında daha istekli olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmanın devamında GİP sonrası halka açılma eğilimde olan işletmelerin % 

81’i bağımsız denetim raporunun istenilme aralığının uzatılmasının halka açılma 

eğilimini artırdığı görüşüne katılmışlardır. 

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ’ler için özellikle yeni ve maliyetsiz fonlar 

bularak işletmenin büyümesine katkı sağlayacak bir gelişim alanıdır. İşletmeler GİP de 

faaliyet göstermek ile hem finansman kaynaklarını genişletecekler hem de piyasada 

bilinirliklerini artırma imkânına kavuşmuş olacaklardır. 

 

2.7.1.2. Yurt İçi ve Yurt Dışı Ortaklık  

KOBİ’lerde yurt içi veya yurt dışı ortaklığa yönelten farklı nedenler söz 

konusudur. Bunlar (İren, 2004:447): 

• İşletmenin sermaye yetersizliğinin ortak firmalar ile aşılmak istenmesi, 

• Rakip işletmelere ortaklık yolu ile üstünlük sağlama, 
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• Doğal kaynakların temini noktasındaki zorlukların aşılmasında, dikey 

entegrasyona sahip güçlü ve küresel işletmelerden faydalanmak, 

• Yabancı pazarlara açılma isteklerinin ortaklık yolu ile gerçekleştirmek istemesi, 

• Küresel veya ulusal düzeyde sektörel konsolidasyonun baskısı ve rekabet 

üstünlüğünü bertaraf etmek, 

• Global pazarda satış-pazarlama know-how’ı edinmek için, daha kapsamlı 

düşünülürse, konuyu satış-pazarlama ile kısıtlama yerine global business know-

how’ı kazanmak olarak sıralanabilir. 

KOBİ’lerin rekabet üstünlüğü sağlama ve küresel bir ekonomide ayakta 

kalabilmesinin yollarından birisi de ortaklık kültürünün geliştirilmesidir. KOBİ’ler yurt 

içi veya yurt dışındaki bir işletme ile ortaklığa giderek sektördeki rekabet gücünü 

artırma imkânına sahip olacaklardır. Yabancı firmalar ortaklık noktasında ilk olarak 

firmanın finansal bilgilerinin doğruluğuna güvenmek isterler. Muhasebe bilgilerin 

güvenilirliğinin tespiti de işletmenin bağımsız denetimden geçmiş olması şartıdır. 

 

2.7.1.3. İşletme Satın Alma- Satışa Hazırlanma ve Şirket Birle şmeleri 

Türkiye’de ekonomik ve siyasi istikrarın artması ile birlikte firma satışları ve 

şirket birleşmeleri de buna paralel olarak artmıştır. Küresel ekonomide şirket 

birleşmeleri neredeyse kaçınılmaz bir olgudur. 2011 yılında Türkiye’de yabancı 

şirketlerin tamamını satın aldığı 35 adet işletmenin 28 tanesi KOBİ ölçekli firmalardır 

(Deloitte, 2011:8). 

Şirket satışı veya şirket birleşmeleri, sürekli olarak yapılan bir faaliyet 

olmadığı için çok az yöneticinin bu tür bir tecrübesi vardır. Şirketi çok ucuza satma 

riskinin yanında, uzun süren görüşmeler sonucu oluşan belirsizlik sebebiyle işletmenin 

karşılaşabileceği riskler de mevcuttur. Şirket satışında iki tarafında mağdur olmaması 

için şirket finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmesi ve bu şekilde ilgili 

taraflara sunulması güven artırıcı bir unsurdur. (Argüden,2012) 

Deloitte Türkiye’nin 2012 yılında yayınladığı birleşmeler ve satın almalar 

raporuna göre gerçekleşen 259 işlemde 2011 yılına göre %87’lik artışla birlikte 28 

milyar dolarlık işlem hacmi ortaya çıkmıştır. İşlem hacmi son krizin ardından dönemin 
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en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Büyüyen işlem hacmi üzerinde özelleştirmeler 

belirleyici etki oluşturmuştur. İşlem âdetinin sürükleyici unsuru ise küçük ve orta 

ölçekli işletmeler olmuş ve Türkiye’de birleşme ve satın almalar tabana yayılmıştır. 

KOBİ pazarındaki hareketlilik satın olma ortamına yansıyarak işlemlerin büyük kısmı 

orta ölçekli işletme pazarında gerçekleşmiştir (http://www.istekobi.com.tr, 2013). 

 

2.7.1.4. İşletmelerin Uygun koşullarda Kredi Bulma isteği 

KOBİ’lerin faaliyetlerini devam ettirmeleri noktasındaki finansman 

kaynaklarından birisi de banka kredileridir. Krediye erişim ve kredi koşulları 

bakımından Türkiye'deki KOBİ'ler, gelişmiş ve benzer gelir düzeyindeki ülkelerin 

birçoğuna kıyasla daha fazla sorun yaşamaktadır. Mikro işletmeler, yeni girişimciler, 

yenilikçi ve hızlı büyüme potansiyeli olan riskli işletmeler, yeterli teminatı olmayan 

işletmeler ile gelişmişlik seviyesi düşük bölgelerdeki işletmeler krediye erişim 

bakımından en fazla sorun yaşayan kesimlerdir (Yüksel, 2011:2). 

Day ve Taylor’ un yapmış oldukları araştırmada İngiltere’de KOBİ’lerin 

finansman bulma noktasındaki eksiklikleri ile muhasebe bilgi sistemlerindeki 

düzensizlik arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kredi başvuruları 

olumsuz sonuçlanan KOBİ’lerde muhasebe sisteminin yetersiz ve eksik olduğu tespit 

edilmiştir (Day ve Taylor,2002, çeviren, Köse, 2009:116). 

Saraç ve Bozkurt’un (2011:95) yapmış olduğu çalışmada, KOBİ’lerin 

çözmeleri gereken sorunlardan 3 tanesini önem sırasına göre sıralanması istenmiş 

finansman sorunu %41,8 oranı ile ilk sırada çıkmıştır.  

 

2.7.2. Kurumsal Yönetim Yapısına Bağlı Faktörler 

Küreselleşme süreci ile birlikte KOBİ’lerin ulusal ekonomideki faaliyetleri 

uluslar arası boyut kazanmış ve bununla birlikte sermayede uluslararası hale gelmiştir. 

Bu dönüşüm ile birlikte KOBİ’lerde hissedarlardan –ortaklardan çok işletme 

yönetiminin etkinliğinin oluşması kurumsal yönetim kavramının doğmasına neden 

olmuştur. (Usul ve diğerleri, 2011:49). 
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SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde, kurumsal yönetim hedefleri aşağıdaki 

şekilde sınıflandırılmıştır (SPK, 2005, 2-59): 

• Pay sahiplerinin haklarının güçlendirilmesi, 

• Şeffaflığın arttırılması, 

• Muhasebe eksikliklerinin giderilmesi, 

• Yaptırımların ve bunların icrasının geliştirilmesi, 

• Yönetim kurulunun bağımsızlığı ve sorumluluğu, 

• Rekabetin teşvik edilmesi, 

• Haksız kazancın önüne geçilmesi. 

KOBİ’ler ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlamak için sürekli bir değişim 

içinde olmak zorundadırlar. Bu değişim kurumsallaşama sürecini de birlikte 

getirmektedir. Bu değişim ve dönüşüm içsel ve çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır 

(Tutar, 2009:43). 

 

Tablo 2.2: Kurumsallaşma, Neden ve Sonuçları 

Çevresel Faktörler Kurumsallaşma Kurumsallaşmadan Beklenen 
Sonuçlar 

Düzenleyici Baskılar 

Normatif Baskılar 

Bilinçsel Baskılar 

Formelleşme 

Profesyonelleşme 

Kültürel Güç 

Hesap Verilebilirlik 

Tutarlılık 

 

Meşrulaşma 

Tahmin edilebilirlik 

İstikrar 

Kaynak Arttırma 

Uyumluluk 

Kaynak:  Apaydın Fahri (2007) 

 

2.7.2.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Göstergeleri 

Kurumsal yönetim ilkeleri ilk olarak halka açık firmalar için düzenlenip 

uygulanmasına rağmen ilerleyen dönemlerde firmaların faaliyetlerinin sürekliliği için 
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hisseleri borsada işlem görmeyen firmalar içinde uygulanmaya başlanmıştır. Ülkelerin 

ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan KOBİ’ler içinde kurumsal yönetim bu 

bağlamda önemlidir (Deloit ve TKYD,2006:7) 

KOBİ’lerde kurumsallaşma yönetimini tamamen profesyonel yöneticilere 

bırakmak, işletmenin kontrolünü tamamen yöneticilere terk etmek, firmanın finansal 

bilgilerini ve sırlarını dış kesime sunmak olarak algılanmamalıdır. Kurumsal yönetimin 

temel amacı muhasebe finansman açısından işletme sahiplerinin ve ortaklarının 

beklentilerini ve isteklerini yerine getirmektir. Kurumsallaşmada işletme sahip ve 

ortaklarının ortak beklentileri performansı sorgulama imkânının oluşması ve kararların 

alınmasında söz sahibi olmalıdır (Pazarcık, 2004:33-41). 

Şeffaflık  

“Kurumsal yönetim, mali durum, performans, mülkiyet ve şirketin idaresi dâhil, 

şirketle ilgili bütün maddi konularda doğru ve zamanında açıklama yapılmasını güvence 

altına almalıdır” (TÜSİAD, 2000,25). 

Şeffaflık, işletmenin finansal performansını, yönetim ve hissedarlık yapısı ile 

ilgili bilgilerin tam olarak, doğru ve yeterli bir şekilde istenilen zamanda açıklanmasıdır 

(TUSİAD, 2002,35). 

Şeffaflık ilkesi işletmelerin gizli olarak kabul ettikleri bilgiler dışında, finansal 

durumu, performans ve üst düzey yöneticiler ile ilgili bilgileri ve bir bilginin 

açıklanmadığında çıkar gruplarının riske girme durumunun ortaya çıkmaması halini 

gösterir. Globalleşme ile birlikte bilgi uluslararasılaşmış ve bilginin tam ve doğru 

olması çok daha önemli hale gelmiştir. Böylece yatırım yapacak işletmeler yatırım 

kararlarını daha kolay ve güvenilir şekilde vereceklerdir (Seki, 2007:11). 

İşletmeler şeffaflaşmanın önemini ve işletmenin geleceği için yararlarını kabul 

etmekle birlikte, bilgilerini paylaşma konusunda isteksiz davrana bilmektedirler. Bunun 

nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz (Bolat, 2011:28): 

• Finansal bilgilerin toplanması, sınıflandırılması, raporlanması ve ilgili kesimlere 

aktarılmasındaki maliyete katlanacak olmaları, 

• Açıklanan bilgilerin rakipler tarafından kullanılarak işletmenin rekabet gücünü 

azaltabileceğini düşünmeleri, 
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• Kamuya açıklanmayan ve paylaşılmayan bilgilerin işletmenin kârlığını 

artırabileceği olasılığı. 

Şeffaflık ile ilgili olarak ortaya çıkan en önemli problemlerden birisi ülkeler 

arasındaki muhasebe uygulamalarındaki farklılıklardır. Bu farklılıklar finansal bilgilerin 

karşılaştırılabilirli ğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluğu ortadan 

kaldırmak amacıyla dünyada uygulanmaya başlanan uluslararası muhasebe ve 

raporlama standartları ile tek düzelik sağlanarak şeffaflık ilkesinin uygulanılabilirliği 

sağlanacaktır (Deloit ve TKYD, 2006:5) 

Hesap Verilebilirlik 

Hesap verilebilirlik ilkesi; işletme adına karar veren ve bu kararları 

uygulamaya koyarak faaliyetleri gerçekleştirenlerin, verdikleri karar ve uygulamalarda 

çıkar grupları karşısında sorumluluğunu üstlenerek hesap verebilmelerini kapsar. 

Böylece işletme ile ilgili tüm taraflar yapılan faaliyetleri kontrol ve denetleme imkânını 

kavuşmuş olurlar (Doğan, 2007: 54). 

Şeffaflık ilkesi işletme faaliyetlerinin öncesinde başlayıp faaliyetlerin 

gerçekleşmesi ve geri bildirim süreçlerinin tamamını kapsar. Bunun aksine hesap 

verilebilirlik ilkesi faaliyet sonrasını kapsamaktadır. Hesap verilebilirlik ilkesinin 

sağlıklı i şleyebilmesi için yönetim kurulu ve tepe yönetimin sorumlulukları net olarak 

belirlenmelidir (Deloit ve TKYD, 2006:5) 

Sorumluluk 

İşletmeler iç bünyede formel yapılar kurarak ve bu yapıları işleterek 

kurumsallaşabilirler. İşletme çalışanlarının katılımını artırıcı özellikte hazırlanan 

prosedürler ve bu prosedürlerin uygulanması çalışanların motivasyonunu artırır. 

Formelleşme, bilgi işlem sürecini, içi koordinasyonu sağlar ve bu da personelin 

öğrenme ve yenilikçiliğini artırır (Dündar, 2010 :33). 

Sorumluluk, doğruları destekleyen ve ödüllendiren, yanlışları düzelten ve 

cezalandıran bir kontrol mekanizmasıdır. Bu ilke işletme yönetimin gerçekleştirdiği 

eylemlerin hukuki olmasını ve toplumsal ahlaki ilkelere uygunluğunu denetler (Dölen, 

2012:53). 
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Adillik (e şitlik)   

Kurumsal yönetim ilkeleri içinde yer alan adaletlilik ilkesi, şirket üzerinde söz 

sahibi olsun veya olmasın tüm pay sahiplerinin hakları olan; bilgi alma hakkı, inceleme 

hakkı, genel kurula katılma ve oy verme, kâr payı alma ve azınlık haklarını kapsar. 

Bunun yanı sıra hisse sahipliğine ilişkin kayıtların düzenli olarak tutulması ve payların 

serbestçe devri ve satış konularını da içerir (SPK, 2005:5). 

Adillik ilkesi i şletme içinde görev ve sorumlulukların tespit edilmesi, eşit bir 

performans sisteminin belirlenmesi, adil bir ücretlendirme sisteminin işletme içinde 

oluşturulmasını da kapsar. Adaletlilik ilkesi işletmelerde yöneticiler ile şirket ortak ve 

sermayedarları arasında temsil yetkisinin kullanılması noktasında ortaya çıkabilecek 

çıkar çatışmaları engellenecektirler (Dölen, 2012:47).  

Adillik ilkesinin işletmede uygulanmasına yönelik başlıca ilkeler şunlardır 

(Bolat, 2011:27): 

• Yöneticilerin hileli işlemlerinin önlenmesi, 

• Piyasada fırsat eşitli ğini ihlal edecek uygulamaların engellenmesi, 

• Şirket ortaklarının aktif bir şekilde yönetimde söz sahibi olmasının sağlanması 

• Belli çıkar gruplarının haklarının öncelikli olarak dikkate alınması, 

• İşletme yönetiminin karar vericilere bilgileri zamanında ve açık bir şekilde 

ulaştırması. 

 

2.7.2.2. Kurumsal Yönetim ile Bağımsız Denetim Arasındaki İlişki 

2000’li yılarda Enron, Worldcom, Parmalat, Ahold vb. şirketlerde yaşanan 

skandallar muhasebe mesleğine olan güveni derinden yaralamıştır. Yaşanan bu 

gelişmelerden sonra işletmelerin daha şeffaf finansal tablo yapmaları denetçilerin daha 

etik davranmaları ve bağımsız denetimin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi önem 

kazanmıştır (Arsoy, 2008:18). 

Kurumsal yönetimin başarısında muhasebe uygulamalarındaki şeffaflık, adillik, 

hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri ile bağımsız denetim arasında doğrusal bir 

ili şki söz konusudur. İşletmede kurumsal yönetimin tam olarak uygulanabilmesi 
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finansal tabloların ve yönetsel kararların doğruluğunun kontrolünün bağımsız denetim 

tarafından yapılması ile mümkün olur. Bağımsız denetim bu şekli ile iş yaşamında ilgili 

taraflara güven verir (Percy, 1997:3-4). 

Kurumsal Yönetiminin hedefleri ile denetimden beklenen yararlar bir biri ile 

örtüşmektedir. İşletmeye ait finansal ve finansal olmayan bilgilerin kamuya 

açıklanması, sermaye sahiplerinin eşitli ği, yönetim kurulu faaliyetlerinin doruluğu, 

denetçilerin bağımsız olması, alınan kararların çıkar gruplarına zamanında ve doğru bir 

şekilde ulaştırılması ve buna bağlı faktörler kurumsal yönetim ile denetimin ortak 

noktalarıdır (Muğal, 2007:105). 

Bağımsız denetim, kurumsal yönetimin KOBİ içinde uygulanmasını 

destekleyen, kanun ve yönetmelikleri içerisinde barındıran, birbiri ile bağlantılı olan 

geniş bir çerçevede ele alınmalıdır. Bağımsız denetimin kalitesi, iyi liderlik, deneyimli 

yargılama, teknik yeterlilik, etik değerler, uygun müşteri ilişkileri, düzgün çalışma 

uygulamaları, etkin kalite kontrol ve inceleme süreçlerinin izlenmesi gibi birçok faktöre 

bağlıdır (Dölen, 2012:137). 

KOBİ’ler yıl içinde işletme sahip ve ortaklarına ve diğer üçüncü şahıslara, 

finansal ve finansal olmayan bilgileri sunmakla yükümlüdürler. Açıklanan bilgilerin 

şeffaf, anlaşılabilir ve erişilebilir olması gerekir. Bu nedenle hem şirket sahiplerinin 

hem de yatırımcıların güvenini kazanmak için kurumsal yönetim anlayışının şartlarını 

oluşturmak ve bu şartları iyileştirmek işletme için gereklidir. KOBİ’lerde şeffaflık ve 

kamunun aydınlatılması noktasında yapılan çalışmalar hem işletme içi kesimi hem de 

işletme dışı kesimi ilgilendiren kurumsal yönetimin en önemli noktasıdır. Kurumsal 

yönetim ilkelerinin en önemli gayesi şirketlerin hayatiyetlerini sürdürülmesini 

sağlamaktır. Süreklilik ise ancak şeffaflık ilkesinin benimsenmesi ve uygulaması ile 

sağlanabilir. Şeffaflık uluslararası standartlarda kurumsal raporlama ve bağımsız 

denetim ile doğru orantılı olarak gerçekleşir (Pamukçu, 2011:133). 

“Kurumsal yönetimin eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri 

de, esasen iç ve bağımsız denetimin sağlamayı hedeflediği kontrol mekanizmasını 

destekleyici niteliktedir” (Göçen, 2010:125).  

Bağımsız denetim finansal raporların güvenilirliğinin yükseltilmesi noktasında 

en önemli merhaledir. Kurumsal yönetim açısından ise bağımsız denetimin gayesi 
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yayınlanan finansal tabloların hata, hile ve yanlışlıklardan ayıklanarak sunulduğu 

konusunda finansal tablo kullanıcılarına makul bir güvence sağlamaktır (Arı,2008:62). 

Finansal tablolar bağımsız denetime tabi tutulmadıkları takdirde kurumsal 

yönetim ilkelerini şu şekilde etkileyeceklerdir (Acar, Aktürk ve Coşkun, 2012:122):  

• Finansal bilgi alıcılarının yanlış kararlar vermesine neden olabileceği için 

kurumsal yönetimin eşitlik ilkesine uyulmamış olacaktır. 

• Finansal ve finansal olmayan bilgiler, gerekli olan zamanda, açık ve net olarak 

sunulamayacağı için kurumsal yönetim ilkesinin şeffaflık ilkesi olumsuz 

etkilenecektir. 

• Yapılan uygulamalardaki hata ve yanlışlıklar dolayısıyla ortaklara ve 

yöneticilere hesap verme noktasında sıkıntılar yaşanacak ve bu da hesap 

verilebilirlik ilkesine aykırı olacaktır. 

• Yapılan eylemlerin bir bölümü mevzuata aykırı olabileceği için kurumsal 

yönetimin sorumluluk ilkesi ihlal edilmiş olacaktır.  

Kurumsal yönetimin temeli, şeffaflık, eşitlik, hesap verme ve sorumluluk 

ilkeleridir. Bu temel kurallardan herhangi birinin işlememesi veya aksaması durumunda 

kurumsal yönetimin fonksiyonunu yerine getirmesi mümkün değildir. Bu ilkelerin 

uygulanması bağımsız denetim sisteminin işletilmesine bağlıdır. Bağımsız denetim bir 

KOBİ’de şeffaflığın oluşmasını sağlar.  

Bu çalışmada farklı olarak kurumsal yönetim ve bağımsız denetim arasındaki 

ili şki farklı bir boyutu ile ele alınmıştır. Araştırmamızda işletmenin kurumsal yönetim 

düzeyinin bağımsız denetime bakışı nasıl etkilediği incelenmiştir. 

 

2.7.2.3. İşletmelerin Kurumsal Yönetim Düzeyi ile İlgili Çalı şmalar 

Özellikle 2000 yılların başından itibaren Türkiye’de kurumsallaşma ile ilgili 

bilimsel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

Çakıcı ve Özerin’in, (2007:105) yapmış olduğu Mersin İlindeki KOBİ’lerin 

kurumsallaşma göstergeleri adlı çalışmada, işletmelerin kurumsallaşma konusunda fikir 

sahibi oldukları ve firmalarını kurallı ve sistemli bir yapıya dönüştürmeye çalıştıkları 
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ancak bunun henüz yeterli bir seviyeye gelmediği tespit edilmiştir. Aile ili şkilerinin 

kurumsallaşması noktasında yeterli bilincin oluşmadığı görüşmüştür. Duygusal 

nedenlerden dolayı aile-iş ili şkilerinin kurala bağlanması noktasında sıkıntıların olduğu 

tespit edilmiştir. 

İsmailov’un, ( 2007:126) Azerbaycan’daki Şirketlerin kurumsal yönetim 

düzeylerinin tespiti ile ilgili çalışmasında, Azerbaycan’daki işletmelerin kurumsal 

yönetim uygulamalarının orta düzeyde (0,56) olduğu tespit edilmiştir. Kurumsal 

yönetimin temel kriterleri içinde en yükseği sorumluluk boyutu olarak belirlenmiştir. Bu 

kriteri adillik boyutu ile bağımsızlık kriteri takip etmiştir. Şeffaflık ve hesap 

verilebilirlik kriterinin uygulanma düzeyi ise düşük çıkmıştır. 

Kiracı ve Alkara’nın, (2009:187) konaklama işletmelerinde kurumsallaşmaya 

verilen önemin tespitine yönelik çalışmasında Araştırmaya katılan işletme ortak ve 

yöneticilerinin en çok önem verdikleri kurumsallaşma kriterlerinin, “işletmede 

departmanlar arası işbirliği ve iletişim” ile aile ve iş meselelerinin birbirinden ayrı 

tutulması kriterleri olduğu tespit edilmiştir. 

Yazıcıoğlu ve Koç’un, (2009:505-506) aile işletmelerinde kurumsallaşma 

düzeyinin belirlenmesine yönelik olarak yapmış olduğu araştırmada, aile şirketi olan ve 

olmayanlarda kurumsallaşma göstergelerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılık 

aile anayasası, profesyonelleşme, etkin örgüt yapısı, yetki devri, yönetim anlayışı 

noktalarında ortaya çıkmaktadır. 

Tutar’ın, (2009:89) Şanlıurfa ilindeki KOBİ’ler üzerine yapmış olduğu 

araştırmada, KOBİ’lerin kurumsallaşma sürecinde karşılaştığı sorunlar, finansman 

yetersizliği, nitelikli personel yokluğu, kuşaklar arası çatışmalar, rol çatışmaları, 

geleceğe yönelik planlama eksiklikleri, dedikodular, profesyonelleşememe ve yüksek 

işgücü devir oranları olarak belirlenmiştir. 
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2.7.3. İç Kontrol ve İç Denetim Sisteminin Etkinliğine Bağlı Faktörler 

“Firmaya güvenin temelinde etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı önemlidir. 

Finansal raporların güvenilir olması, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, yasalara 

ve diğer düzenlemelere uygunluğu iç kontrol sisteminin amaçlarını oluşturur. İç kontrol 

sistemi bu amaçların başarılmasına yönelik olarak yeterli ölçüde güvence sağlamak üzere 

oluşturulan ve işletmenin üst düzey yönetimi ve personeli tarafından etkilenen bir süreçtir” 

(Kurnaz ve Çetinoğlu, 36: 2010). 

İç kontrol sisteminin genel amaçlarından birisi de işletmede üretilen muhasebe 

bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamaktır. KOBİ yönetici ve sahiplerinin 

ileriye dönük olarak aldıkları karalarda en önemli veriler muhasebe sürecinden gelen 

bilgilerdir. Bu bilgilerin doğruluğu işletmede var olan iç kontrol sistemi ile güvenilir 

kılınabilir. 

İç kontrol faaliyetlerinin planlanmasında ve uygulanması aşamalarında bazı 

noksanlıklar ve hatalar olabileceği göz önüne alındığında iç kontrol sisteminin düzenli 

olarak izlenmesi ve değerlendirmeye tabi tutulması iç denetim sistemi ile söz konusu 

olacaktır (Güney, 2009:91). 

“ İç denetim, işletme faaliyetlerinin hedefler doğrultusunda verimlilik ve rekabet 

gücünü artıracak biçimde geliştirilmesini, işletme varlıklarının rasyonel olarak 

kullanılmasını, yatırım ve yönetim danışmanlığını, işletmede hata ve hilelerin önlenmesini 

sağlamaya yönelik ve yönetime bağlı ancak yürüttüğü faaliyet yönünde bağımsız denetçiler 

tarafından yürütülen denetimdir” (Kurnaz ve Çetinoğlu, 31: 2010). 

İşletmeler için iç denetim sisteminin temel amacı, işletmenin kurumsal 

amaçlarını gerçekleştirmesi adına hizmet sunmak ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek 

olarak düşünülebilir (Kiracı ve Çorbacıoğlu, 2008:333). 

İç denetimin ana konusu firmada iç kontrolün verimlilik ve etkinliğinin tespit 

edilerek gerekli kararların alınmasına yardımcı olmaktır. İç denetim coğrafik 

sınırlamalara veya bir bölümüne değil firmanın tümünü kapsayacak şekilde 

uygulanmalıdır (Bilge ve Kiracı, 2010:11).  
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2.7.3.1. İç Kontrol ve İç Denetim Sistemi ile Bağımsız Denetim Arasındaki İlişki 

Günümüzde işletmelerin gelişmesi ve karmaşık bir hal alması, denetim 

faaliyetlerinin boyutlarının sınırlandırılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bağımsız 

denetimde işletme faaliyetlerinin tamamının kontrol edilmesi mümkün değildir, 

mümkün olsa da çok yüksek bir maliyetin ortaya çıkması söz konusu olur. 

İşletmelerin kendi içinde kurmuş olduğu denetim faaliyetlerin sonucunda elde 

edilen bilgilerin güvenilirliğini kontrol etmesine rağmen, iç denetim departmanında 

çalışan denetçinin şirkete bağlı bir ücretli çalışan olması bu bilgilerin güvenilirliği 

noktasında bazı soru işaretlerine neden olmaktadır. Bilgi ve belgelerin güvenilir ve 

doğruluk testinin şirket dışından bağımsız bir kurum veya şahıs tarafından yapılması bu 

soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır (Özyürek, 2012:96). 

Bağımsız denetimin işletmenin iç kontrol ve denetim sistemi ile ilgilenmesinin 

sebebi zaman ve maliyet olarak süreci daha uygulanabilir hale getirmektir. İç kontrol ve 

bağımsız denetim finansal raporların doğruluğu ve güvenilirliğinin sağlanması ve bu 

güven ve doğruluğun teyit edilmesi noktasında ortak bir alana sahiptir. Bu nedenle 

bağımsız denetim eğer işletmenin iç kontrol sisteminin güvenilir olduğunu tespit ederse 

çalışmalarını daha kısa bir sürede ve daha az maliyet ile gerçekleştirebilir (Çömlekçi ve 

diğerleri, 2004:59). 

KOBİ’lerde iç denetim ve bağımsız denetimin eş zamanlı olarak uygulanması 

denetimin kalitesini artıracaktır. Kalite artışı ile birlikte bağımsız denetim maliyetlerinin 

düşürülmesi de mümkün olacaktır. İç denetim fonksiyonu henüz olmayan işletmeler de 

bağımsız denetime geçilmeden önce iç denetim sistemin kurulması ve işletilmesi uygun 

olur (Hikmet, 2011:392). 

KOBİ’lerde iç denetim sisteminin olmaması bağımsız denetim için bir engel 

olarak algılanmamalıdır. Aksine iç denetimin olmamasından kaynaklanacak hata, 

yanlışlık ve hilelerin ortaya çıkarılmasında işletme sahip ve yöneticilerine katkı 

sağlayacaktır. 

Bağımsız denetim faaliyeti ile iç denetim faaliyetinin temelinde koordinasyon 

ve işbirliği vardır. Bağımsız denetim açısından bu işbirliğinin yararlarını şu şekilde 

sıralayabiliriz (Uzay, 1999:68): 
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• İç denetim tarafından düzenlenen yönetsel raporlar bir kanıt kaynağıdır, 

• Yapılan çalışmalar iç kontrol sistemi için bir kılavuz niteliğindedir, 

• Bağımsız denetim için kabul edilebilir denetim yordamlarının belirlenmesini 

sağlar 

• İç kontrol sisteminin işleyişini tanımaya yönelik belgelerin hazırlanmasında 

önemli bir kaynaktır, 

• Yapılan denetim çalışmalarında karşılaşılan problemlerin çözümünde işe yarar, 

• İşletmeyi tanıma noktasında genel bir bilgi kaynağıdır, 

• İç denetim faaliyetlerinden elde edilen bilgiler ile finansal olmayan faaliyetlerin 

finansal tabloları nasıl etkilediği tespit edilebilir. 

Bu çalışmada farklı olarak iç denetim ve bağımsız denetim arasındaki ilişki 

farklı bir boyutta incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada iç denetimi etkin olarak 

kullanan işletmeler ile etkin kullanmayan veya iç denetimi olmayan firmaların bağımsız 

denetime bakış açıları incelenmiştir. 

 

2.7.3.2. İç Denetimin Bağımsız Denetim Maliyetine Etkisi 

Bağımsız denetimin işletmenin iç kontrol ve iç denetim sistemini incelemesinin 

amacı sistemin zayıf noktalarını tespit ederek yapılacak denetimin içeriğini ve hangi 

denetim tekniklerinin kullanılacağını belirlemektir. İç kontrol ve iç denetim sisteminin 

güçlü olması (Güredin, 2007:348): 

• Maddi denetim tekniklerinin uygulanma zamanını olumlu olarak etkiler,  

• Uygulanacak denetim tekniklerinin sayısını ve ayrıntısını azaltır. 

Bağımsız denetim ücretin belirlenmesinde işletmenin iç kontrol sisteminin 

etkinliği işletme için çok önemli bir pazarlık unsurudur. İç kontrol sistemi ne kadar 

kuvvetli ve sağlıklı i şliyorsa bu bağımsız denetim maliyetini asgari denetim ücretine 

yaklaştırma yönünde etkili olacaktır. Bu indirim aynı zamanda Katma Değer 

Vergisi’nde de bir indirime neden olur. İç kontrol ve denetim sisteminin etkin bir 

şekilde çalışması bağımsız denetçinin gereksinin duyduğu kanıt ve belgelerin daha kısa 
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sürede ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayarak yapılacak giderleri de asgari seviyeye 

indirecektir (Sağlar ve Tuan, 2009:356-357). 

Ward (1979) yapmış olduğu araştırmada, bağımsız denetim açısından iç 

denetimin önemini “dış denetçiler iç denetim fonksiyonunu, sistem üzerindeki bir 

kontrolden çok, iç kontrol sisteminin tamamlayıcı bir kısmı olduğunu düşünmelidirler”. 

İç denetçilere güven duyulduğunda bağımsız denetim maliyetinde azalma söz konusu 

olmaktadır. Wallace (1984) çalışmasında, yönetim tarafından iç denetime yapılan her 

100$ lık yatırımın, bağımsız denetim maliyetlerini 5$ düşürdüğü tespit edilmiştir (Uzay, 

1999:60). 

Tuncay’ın (2011:146) yılında yapmış olduğu çalışmada, bağımsız denetim 

firmalarının %94,74’ü iç denetim çalışmalarından yararlanmanın, bağımsız denetimde 

zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını belirtmiştir. 

 

2.7.3.3. İşletmelerin İç kontrol ve İç Denetim Sisteminin Etkinliği ile İlgili 

Çalışmaları 

Kurnaz’ın (2007:184) yılında, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunda 

kurumsal yönetim endeksinde risk odaklı iç denetim konulu çalışmasında, şirketin iç 

denetim birimi çalışmalarının, bağımsız denetime etkisine yönelik soruya katılımcıların 

% 23’ü iç denetim biriminin çalışmalarının bağımsız denetim çalışmalarının maliyetini 

azaltıp, süresini kısalttığı, %19,9’u Bağımsız denetçilerin iç denetim çalışmalarına ve 

sonuçlarına yeterli ilgiyi göstermemeleri nedeniyle somut bir etkisi bulunmadığı, 

%11,8’i ise iç denetim çalışmalarının daha çok şirketin üretim, pazarlama vb. 

faaliyetlerine ilişkin olarak belirlenen süreçlere yönelik olduğundan mali tabloların 

denetlenmesi aşamasında her hangi bir işlevinin bulunmadığı belirtilmiştir. 

Akbulut’un, (2012:185) Trakya Bölgesindeki 34 tane yağ üretici işletme 

üzerinde yapmış olduğu araştırmada, etkin bir iç kontrol sisteminin işletmelerde 

olmadığı, etkin bir risk planlaması yapılmadığı tespit edilmiştir.  

Doğan’ın, (2011:140) yılında KOBİ’lerde iç kontrol sistemi üzerine yapmış 

olduğu araştırmada, KOBİ’lerde çalışan personel sayısı arttıkça işletmenin iç kontrol ve 

denetim kavramlarına daha fazla önem verdiği, iç denetimi olmayan işletmelerin iç 
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denetimi gereksiz gördükleri tespit edilmiştir. KOBİ’lerin İç kontrol ve denetim 

sistemini bilmemelerine rağmen konu ile ilgili birçok uygulamayı yaptıkları 

görülmüştür. KOBİ’lerde yıllık satış ciroları arttıkça iç kontrol ve risk odaklı iç 

denetime verilen önem artmaktadır. 

Karcıoğlu ve Yanık’ın, (2010:234)  Türkiye’deki ilk 500 sanayi kuruluşunun iç 

denetim standartlarına uyumu konusunda yapmış olduğu araştırmada, sanayi 

işletmelerinin uluslararası iç denetim standartlarına uyum düzeyi, 1 uluslararası iç 

denetim standardında kötü düzeyinde, 18 uluslararası iç denetim standardında orta 

düzeyinde, 5 uluslararası iç denetim standardında ise iyi düzeyinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

Altaş’ın, (2009:iii) sermaye piyasası aracı kurumlarında iç denetim sisteminin 

etkinliği ile ilgili yapmış olduğu çalışmada, iç denetim sistemi, iç denetim yönetmeliği, 

mali tablolar denetimi, iç denetim birimi çalışanlarının tarafsızlığı ve başka görevler 

üstlenmemeleri konularında mevcut durumla etkin durum arasında fark olmadığı 

yönündedir. Diğer yandan faaliyet raporunun hazırlanması, raporlarda onay alınması, iç 

denetim planının oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, uygunluk ve performans 

denetimlerinin yapılması ve eğitim verilmesi konularında mevcut durumla etkin durum 

arasında fark olduğu tespit edilmiştir.  

Özer’in, (2008:96) yılında risk odaklı iç denetim ile ilgili yapmış olduğu 

çalışmada, bağımsız denetime tabi olan 35 işletmenin denetçilerine işletmede bağımsız 

denetçilerle iç denetçilerin işbirliği içerisinde çalışmalarının sağlanıp sağlanmadığı 

sorulmuş, işletmenin, %88,6’sında bağımsız denetçi ile iç denetçi işbirliğinin 

sağlandığını belirtmişlerdir. 

 

2.7.3.4. İç kontrol ve İç Denetimin Kurumsallaşama Düzeyi Arasındaki İlişki 

Kurumsallaşma düzeyi düşük olan KOBİ’lerde denetim faaliyetleri belirli 

kurallar çerçevesinden ziyade güvene dayalı bir şekilde yapılmaya çalışılır. Fakat iç 

denetimin ana prensibi işletmede ortaya çıkan faaliyetlerin önceden planladığı biçimde 

yerine getirilip getirilmediği hakkında gerçek ve reel olarak bilgi sağlamaktır. 

KOBİ’lerde iç denetim özellikle belirli bir büyüklüğün üzerinde olan işletmeler için ayrı 

bir birim olarak oluşturulmalıdır. Bu açıdan iç denetim sisteminin bir işletmede etkin bir 
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şekilde kullanılması ilgili firma için bir kurumsallaşma göstergesidir (Güner, 2006:425). 

Baskıcı’nın, (2012:111) yapmış olduğu çalışmada, iç kontrol sistemi ile 

kurumsal yönetim arasında 0.01'lik anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü güçlü bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada iç kontrol sisteminin gözetim bileşeni ile kurumsal 

yönetim ilkeleri arasında istatistikî olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit 

edilmiştir. İç kontrol sisteminin risk değerleme bileşeni ile kurumsal yönetim ilkeleri 

arasında istatistikî olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. 

Abdioğlu’nun, (2007:271) yapmış olduğu çalışmada, iç denetim bölümünün 

şirket organizasyonunda bağlı bulunduğu yönetim kademesinin, kurumsal yönetim 

anlayışı ve ilkelerinin uygulanmasında belirleyici bir unsur olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada iç denetim biriminin kurulduğu tarihin kurumsal yönetim anlayışı ve 

ilkelerinin uygulanmasında belirleyici bir unsur olduğu ortaya konulmuştur. 

 

2.7.4. Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliğine Bağlı Faktörler 

Muhasebe bilgi sisteminin kalitesini etkileyen beşeri faktörler çalışan personel 

sayısı, eğitim seviyeleri, iş tecrübeleri olarak sıralanabilir. Üst yönetimin bakışı, şirket 

ortaklarının tutumu, şirketin halka açık olup olmaması yönetsel açıdan muhasebe bilgi 

siteminin kalitesini etkiler. Devletin kontrol mekanizmasının sürekliliği ve kontrol gücü 

ile kredi veren kurumların kredi verirken aradıkları kriterlerde muhasebe bilgi sitemini 

etkileyen dışsal faktörlerdir. Organizasyonel faktörler olan örgüt kültürü, denetim, 

kontrol çalışmaları, eğitim çalışmaları, performans, ödül ve ceza sisteminin tutarlılığı ve 

işleyişi de muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini artıran faktörler içinde yer alır (Özer ve 

Uyar, 2010:311). 

 

2.7.4.1. Muhasebe Belge ve Kayıt Düzeni 

Muhasebe bilgi sisteminin kaliteli bilgi üretmesinde temel unsur muhasebe 

belge ve kayıt düzeninin sağlıklı olarak çalıştırılması ve sistemin düzenli kontrol 

edilmesi ile mümkün olur. Muhasebe bilgi sisteminin kalitesi muhasebe ile ilgili tüm 

çıktıları etkileyecektir. Muhasebe çıktılarına dayanarak alınan kararların doğruluğu da 

muhasebe belge ve kayıt düzeninin kalitesine bağlıdır. 
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2.7.4.2. Finansal Raporlama Sisteminin Etkin Kullanımı 

Finansal tablolar işletme için karar mekanizmasında yer alan tüm grupların en 

temel bilgi kaynağıdır. Şirket ortak ve sahipleri, yöneticiler, çalışanlar, yatırımcılar, 

kredi verenler, devlet vb. kişi ve kurumlar firmanın faaliyetleri ve bu faaliyetlerinin 

sonucundan etkilenmektedirler. Bu noktada finansal tabloların kalitesi verilen kararın 

doğru veya yanlışlığına sebep olan en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır (Özer 

ve Uyar, 2010:312-313). 

KOBİ’lerde finansal tabloların yetkinliğinin temelinde muhasebe bilgi 

sisteminden elde edilen verilerin doğru, güvenilir olması yatmaktadır. Finansal 

tablolardaki yanlışlıkların sebebi yapılan hatalar veya hileden kaynaklanır. Hata ve 

hileyi birbirinden ayıran unsur finansal tablolarda yapılan yanlışların kasıtlı olup 

olmamasıdır.  

Bağımsız denetimin ve denetçinin amaçları:  

• Finansal tablolardaki hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirlemek ve 

değerlendirmek,  

• Değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine karşı yapılacak 

uygun işlerin tasarlanması ve uygulanması suretiyle bu risklere ilişkin yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde etmek,  

• Denetim sırasında belirlenen hile veya hile şüphesine karşı uygun işleri 

yapmaktır (http://www.kgk.gov.tr: 7). 

Köse’nin (2009:119) KOBİ’ler üzerine yapmış olduğu çalışmada, finansal 

tabloların hazırlanma amaçları ile ilgili soruya işletmelerin %95’i kanuni 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mali tabloların düzenlediğini, %94’ü kredi veren 

kurumlar tarafından istendikleri için yapıldığını söylemişlerdir.  

 

2.7.4.3. Uluslararası Muhasebe Standartlarının Kullanım Düzeyi 

Küreselleşme ile birlikte artık işletmeler ulusal düzeydeki faaliyetlerini uluslar 

arası alana taşımışlardır. Bu süreç her ülkede anlaşılabilecek bir muhasebe diline olan 

ihtiyacı artırmıştır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla KOBİ’ler için muhasebe ve 
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finansal raporlama standartları geliştirilmi ş ve dünya çapında uygulama sürecine 

geçilmiştir.  

Uluslararası standartlarda finansal raporlama yapan KOBİ’ler için kredi bulma 

maliyetleri düşmekte, şirket ortaklıkları, şirket birleşmeleri ve satın almalarda diğer 

işletmelere göre üstünlük sağlamaktadır. Bunun yanı sıra gelişen işletmeler piyasasına 

girerek kaynak sağlama noktasında KOBİ’lere avantaj sağlamaktadır (Aygören ve 

Kurtcebe, 2010:4). 

KOBİ’ler Uluslararası Muhasebe Standartlarını uygulayarak çağdaş anlamda 

bir finansal raporlama uygulamasına geçmiş ve muhasebenin stratejik önemini kavramış 

olacaklardır. (Aygören ve Kurtcebe, 2010:4) Hazırlanan bu finansal tablolar bir 

bağımsız denetçinin KOBİ’nin finansal sonuçlarını doğru ve dürüst biçimde 

gösterdiğine ilişkin karar verebilmesi için tasarlanmıştır (http://www.deloitte.com, 

2010:5). 

Uluslararası Muhasebe Standartlarını uygulamaya başlayan KOBİ’lerin 

bağımsız denetime geçişi ve bunu kabullenmesi daha kolay olacak ve ileride ihtiyaç 

olması veya zorunluluk hallerinde diğer işletmelere göre çok daha kolay uyum 

sağlayabileceklerdir. 

 

2.7.4.4. Bütçe Sisteminin Etkin Kullanımı 

İşletmelerde muhasebe bilgi sistemi belirli dönemlerin sonunda firmanın 

finansal bilgilerini ilgili kesimlere aktarır. Aktarılan bu bilgiler geçmişe yönelik ortaya 

çıkan bilanço ve gelir tablosunda sunulan bilgilerdir. Ancak bu bilgi yönetim ve farklı 

gruplar için pasif nitelikte olup yeterli değildir. İşletme bütçeleri yönetime ve farklı 

çıkar gruplarına işletme ile ilgili finansal bilgiler hakkında önceden değerleme imkânı 

sağlar (Peker, 1988:356). 

Bütçe denetimi gerçekleşen faaliyetlerin bütçe de belirlenen rakamlar ile 

karşılaştırılarak ortaya çıkan sapmaların tespit edilmesi ve bu sapmalarının nedeni 

araştırılarak düzeltici önlemlerin alınmasını kapsar (Büyükmirza, 1998:512). 

Bütçeler kendi içinde bir denetim standardı oluşturmaktadır. Bu açıdan 

bütçelerin kendisi işletme için bir denetim aracıdır. Bir bütçenin işletme için faydalı 
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olması ancak gerçekleşen eylemlerin planlananlar ile karşılaştırılması ile mümkündür. 

“Bütçe aracılığı ile denetim” olarak tanımlayabileceğimiz bu tip yönetim faaliyetinde 

genel olarak faaliyet başarı raporları bir denetim aracı olarak kullanılabilir (Peker, 

1988:356). 

 

2.7.4.5. Muhasebe Bilgi Sistemi ile Bağımsız Denetim Arasındaki İlişki 

Muhasebe bilgi sistemi işletme içi ve işletme dışı kesime bilgi sunabilen açık 

bir sistemdir. İşletme dışındaki gruplar için gerekli olan bilgiler genellikle temel 

finansal tablolar olan bilanço ve gelir tablosundan elde edilmektedir (Karakaya, 

1994:38). 

Muhasebe denetimi muhasebe bilgi sisteminin çıktıları olan finansal raporların 

işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarının ne ölçüde doğru olarak 

yansıttığının denetçiler tarafından tespit edilmesi esasına dayanır. Muhasebe bilgi 

sisteminin çıktısı olan finansal raporların denetimi bilgi üretme sürecini farklı bir gözle 

incelemek ve finansal raporlarda açıklanan bilgilerin doğruluğu hakkında bir yargıya 

varmaktır (Karakaya, 1994:115). 

KOBİ’lerde kurumsallaşma süreçlerinde yaşadıkları sorunlar muhasebe 

denetimi alanına da yansımaktadır. Çalışma ortamının resmi ve yazılı kurallara 

bağlanamaması, işlerin profesyonellik ile değil güvene dayalı bir şekilde götürülmeye 

çalışılması işletme faaliyetlerinin etkin bir şekilde denetlenmesine engel teşkil eder. 

İşletmede oluşan denetim boşluğu önemli zararlara yol açabilir. Etkin bir denetim 

sisteminin oluşturulması ve uluslararası denetim standartları ile bu sistemin 

desteklenmesi gereklidir (Güner, 2006: 422). 

Muhasebe sisteminin çıktıları olan finansal tablolar bağımsız denetimin ana 

konusunu oluşturmaktadır. Bu açıdan bağımsız denetim ile muhasebe bilgi sistemi 

arasında çok etkin bir ilişki söz konusudur. Muhasebe bilgi sisteminin kalitesi bağımsız 

denetiminde kalitesini etkilemektedir. 

Bu çalışmada muhasebe bilgi sistemi ve bağımsız denetim arasındaki ilişki 

farklı bir boyutta incelenmiştir. Muhasebe bilgi sistemini etkin olarak kullanan ve etkin 

kullanmayan işletmelerin bağımsız denetime bakış açıları incelenmiştir. 
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2.7.4.6. Muhasebe Bilgi Sistemi ile Kurumsal Yönetim Arasındaki İlişki 

2000’li yıllarda yaşanan muhasebe skandalları ile birlikte ilgili tarafların 

güvenilir bilgilere ulaşamadığının ortaya çıkması şirketlerin muhasebe, denetim ve iç 

kontrol yapılarının sorgulanmasına neden olmuştur. Bu sorunların çözümüne yönelik 

olarak yapılan çalışmalar ile birlikte kurumsal yönetim anlayışı tüm dünyada 

işletmelerde uygulanmaya başlanmıştır. Kurumsal yönetimin uygulanma aşamasında 

etkin bir iç kontrol ve denetim sisteminin varlığı gereklidir. Muhasebe bilgi sistemi 

işletmenin iç kontrol ve denetim yapısının etkinlik düzeyi ve güvenilir olması ile 

yakından ilişkilidir (Dinç ve Abdioğlu, 2009:167). 

İşletme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan finansal bilgiler hem iç hem de dış 

kesim açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle muhasebe sisteminden elde edilen 

bilgilerin kalitesi çok önemlidir. Bu bilgiler kurumsallaşma içinde yer alan şeffaflık, 

hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin uygulanmasına yönelik düzenlenen 

finansal raporlar için gereklidir (Dinç ve Abdioğlu,2009:166). 

KOBİ’lerde kurumsal yönetim alanındaki değişiklikler ilk olarak işletmenin 

bilgi sistemlerinde ve muhasebe uygulamalarında kendini gösterir. Kurumsallaşma 

süreci ile birlikte muhasebe sistemindeki çıktılar daha güvenilir, kolay anlaşılabilir ve 

ulaşılabilir olmaktadır. Uygulanabilir bir kurumsal yönetim, firmalarda ortaya çıkan 

finansal olayların tüm yönleriyle ve reel olarak aktaran güçlü bir bilgi sitemi ile 

desteklenmelidir (Aygören ve Kurtcebe, 2010:5). 

Kurumsal yönetim ile işletmeler belirledikleri hedeflere ait yapıyı ortaya 

koyarlar. Bu yapının oluşturulmasında alınacak kararların sağlıklı olması için gerekli 

olan bilgiler muhasebe bilgi sisteminden sağlanırken aynı zamanda performans 

sonuçlarının değerlendirilmesinde de muhasebe bilgi sisteminden elde edilen bilgiler 

kullanılır. Pazarlama, üretim, finans ve insan kaynakları bilgi sisteminde elde edilen 

veriler muhasebe bilgi sistemi aracılığı ile bilgiye dönüşerek yönetici ve denetçilerine 

bilgi akışı sağlar (Dinç ve Abdioğlu, 2009:167). 

KOBİ’lerde kurumsal yönetimin uygulanma düzeyinin değerlendirilmesinde 

muhasebe bilgi sisteminden elde edilen ve finansal tablolar aracılığı ile sunulan çıktılara 

ihtiyaç vardır. Kurumsal yönetim işletmede, planların uygulanmasını, verimlilikleri ve 

performansını ölçen bir sistemdir. Muhasebe bilgi sistemi güvenilir bilgiyi zamanında, 
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gerekli yerlere ulaştırarak işletme içinde kurumsallaşma sürecine katkı sağlar 

(Hatunoğulu ve Güneş, 2012:243). 

Dinç ve Varıcı’nın, (2008:81) sanayi işletmeleri üzerinde yapmış olduğu 

çalışmada muhasebe bilgi sisteminin etkinliği ile kurumsallaşma düzeyi arasında 

anlamlı ve pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. Ayrıca işletmede muhasebe bilgi 

sistemindeki gelişmelerin kurumsallaşma düzeyini de olumlu yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. 

Dinç ve Abdioğlu’nun, (2009-178)  İMKB-100 şirketleri üzerinde yapmış 

olduğu araştırmada muhasebe bilgi sisteminin örgüt yapısı, açıklık ve anlaşılabilirlik ve 

veri biriktirme – işleme ilkeleri ile kurumsal yönetim anlayışının tüm ilkeleri arasında 

istatistikî pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunmuştur. Buna karşılık muhasebe bilgi 

sisteminin uygun maliyet ilkesi ile kurumsal yönetim anlayışı ilkeleri arasında herhangi 

bir ili şki tespit edilememiştir. 

Kurumsal yönetimin en önemli faktörü finansal raporlama süreçlerinin 

istenilen kaliteli olmasını sağlamaktır. İşletmenin finansal raporlama aşamalarındaki 

kalitenin yüksek olması muhasebe kalitesinin de yükselmesine yardımcı olur (Gücenme, 

2012:18). 

İşletmelerde muhasebe bilgi sisteminin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 

yapılan çalışmalar aslında direkt olarak kurumsal yönetim ilkelerini de olumlu yönde 

etkilemektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri içinde yer alan şeffaflık ilkesi, hesap 

verilebilirlik ilkesi, adaletlilik ilkelerinin oluşumunda muhasebe bilgi sistemi önemli bir 

etkiye sahiptir. 

 

2.7.4.7. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi 

Yönetim bilgi sistemi, KOBİ’lerde işletme kaynaklarının hedeflenen amaçlar 

çerçevesinde yönlendirilmesini planlamak, örgütlemek, koordine etmek ve kontrol 

etmek için KOBİ yönetiminin ihtiyaç duyduğu mali nitelikte veya mali nitelikte 

olmayan bilgileri istenildiği zamanda ilgili kişi ve gruplara sürekli bir şekilde sağlamak 

amacıyla kurulan ve çalıştırılan bir sistemdir (Sürmeli ve diğerleri, 1998:48). 
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Muhasebe bilgi sistemi yönetim bilgi sisteminin bir alt sistemidir. Sistem 

finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesini, nakit ve sermaye 

bütçelemesi, işletmenin varlıkları ve borçları, gelir ve giderlerle ilgili finansal nitelikteki 

geçmişten gelen bilgilerle geleceğe dönük kararların alınmasını sağlayan bir sitemdir 

(Sürmeli ve diğerleri, 1998:50). 

KOBİ’ler günümüz iş hayatında yaşanan değişim ve dönüşüme ayak uydurma 

noktasında güncel ve gerçek bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. İşletmelerin karar alma 

sürecinde kullandığı veriler sayısal nitelikte olup muhasebe sisteminden elde 

edilmektedir.(Mizrahi, 2011:308) 

 

2.7.5. Bağımsız Denetimi Yaklaşımı Etkileyen Diğer Faktörler 

KOBİ’lerin bağımsız denetime yönelik tutumlarını etkileyen diğer faktörler 

başlığı altında altı faktör açıklanacaktır. 

 

2.7.5.1. Finansal Yönetim Etkinliğine Bağlı Faktörler 

KOBİ’lerde finansal etkilere neden olan kararlar, finansal yönetimin alanına 

girmektedir. Finansal kararlar sonucunda ortaya çıkacak başarı ve başarısızlıklar 

işletmenin değerini doğrudan etkiler. İşletmeler elinde bulunan kaynakları uygun 

projelere yönlendirerek, ilgili projeyi borç ve öz sermayesi en uygun seviyede finanse 

ederek ve elde edilen kârın bir bölümünü işletmede bırakıp bir bölümünü de dağıtarak 

işletmenin değerini artırabilirler. İşletmenin değerini direkt olarak etkileyen finansal 

kararlarda uygulanan kurallar, işletme küçük de olsa büyük de olsa değişmez (Aydın vd, 

2004:1). 

Son yıllarda finansal yönetim alanında önemli değişiklikler olmuştur. Finans 

yöneticisinin temel görevi muhasebe kayıtlarını tutmak ve dönem sonlarında finansal 

raporlar hazırlayarak işletmenin gereksinim duyduğu fonları sağlamaktı. Ekonomik 

alandaki değişime paralel olarak finans fonksiyonu üzerinde etkili olan başlıca 

gelişmeleri şu şekilde sıralayabiliriz (Akgüç, 1994:4): 
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• İşletmelerin çok farklı pazarlara ulaşma ve çok farklı ürün üretmesi, 

• Araştırma ve geliştirme harcamalarındaki artışlar,  

• İşletmeler arası ortaklık, birleşme ve satın almaların hızlanması, 

• Teknolojik gelişmeler, 

• Ulaştırma ve iletişim olanaklarının artması, 

• Sektörlerdeki aşırı rekabet sonucu kâr marjlarının daralması, 

• Faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar. 

İşletmenin önceki dönemlere ait verilerinin analiz edilmesi ve yorumlanması 

gerçekçi finansal kararların alınması ve planlama fonksiyonunun gereği gibi yerine 

getirilmesi için şattır. Bu analizlerin doğruluğu ise ancak bağımsız denetim ile söz 

konusu olabilir (Akgüç, 1994:8-9). 

 

2.7.5.2. Yönetimin Sahiplik Yapısı 

KOBİ’lerin sahipleri yönetimde bizzat kendileri yer alabileceği gibi firmanın 

yönetimi profesyonel yöneticilere de bırakılabilir. İşletme sahipleri profesyonel 

yöneticilerin yapmış olduğu faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan ve 

kendilerine sunulan finansal bilgilerin doğruluğu konusunda endişeleri olabilir. 

Özellikle yönetimin tamamen profesyonel yöneticilere bırakıldığı KOBİ’lerde işletme 

dışından bağımsız denetimin süzgecinden geçerek teyit edilmiş finansal bilgiler işletme 

sahip ve ortakları için önemlidir. 

İşletme sahibinin bizzat yönetimin başında olduğu KOBİ’lerde de finansal 

bilgilerin düzenlenmesi ve finansal raporlar şeklinde sunulması ilgili birimler tarafından 

yapılmaktadır. KOBİ sahibi şirketin başında da olsa bu hazırlanan bilgilerin 

doğruluğunu kontrol etme bilgi ve deneyimine sahip olmayacaktır. 

 Finansal tabloları hazırlayanlar bilerek ve isteyerek hileli raporlar 

düzenleyebilirler. Bunun dışında bilgi yetersizliği nedeniyle kasıt olmaksızın hatalarda 

söz konusu olabilir. KOBİ sahip ve ortakları finansal raporları bağımsız denetimden 

geçirerek hata ve hilelerin önüne geçebilirler. 
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2.7.5.3. Kayıt Dışılık 

Kayıt dışılık, Ülkenin ekonomik hayatını düzenleyen yasalara ve 

yönetmeliklere aykırı olarak gerçekleştirilen, belgeye bağlanmamış, kanuni defterlere 

işlenmemiş, parasal işlemlerdir. 

Küreselleşen ve değişen ekonomik yapı içerisinde; kayıt dışı işlemleri olan, 

dünyadaki sermaye hareketlerindeki değişime ayak uyduramayan, finansal yapısını 

güçlendiremeyen, kurumsal yönetim süreçlerini tamamlayamayan, iç kontrol sistemi 

olmayan ya da zayıf olan, uluslar arası finansal raporlama standartlarına göre bilgi 

üretemeyen KOBİ’ler faaliyetlerini devam ettirememe riski ile karşı karşıya kalacaktır 

(Mısırlıoğlu, 2006: 31). 

KOBİ’lerde muhasebe sisteminin kurulması ve işletilmesinde kayıt dışı 

işlemler söz konusu ise bu noktada işletmenin performansını gösteren finansal 

tablolarda gerçeği yansıtmayacaktır. Bu yönetim anlayışındaki işletmeler yasal olmayan 

bu işlemlerin bir başkası tarafından bilinmesinin ve bu bilgilerin duyurulmasını 

istemeyeceklerdir. Bu durumdaki işletme yönetici ve sahiplerinin bağımsız denetime 

bakışı olumlu olmayacaktır. 

Uluslar arası alanda faaliyet göstermek isteyen, faaliyetlerini iç pazarların yanı 

sıra dış pazarlara taşımak isteyen işletmeler kayıt dışı faaliyetlerini sona erdirmek 

finansal yapılarını şeffaf ve kontrol edilebilir hale getirmek zorundadırlar. 

 

2.7.5.4. Kanuni Düzenlemeler ve Vergisel Denetim 

Türkiye’de işletmelerin finansal açıdan denetimleri Maliye Bakanlığı 

tarafından yapılmaktadır. Maliye Bakanlığının temel amacı devletin vergisel gelirini 

artırma yönünde olmaktadır. Bu açıdan olaya bakıldığında KOBİ’lerde muhasebenin dış 

yapısını vergi mevzuatı ve buna bağlı olarak vergi cezaları belirlemektedir. Vergi 

cezalarının etkisi ile KOBİ’lerde muhasebe sistemi vergi usul kanununa uygun olarak 

yapılandırılmaktadır. Yönetsel amaçlı muhasebe sistemi ikincil öncelik olarak dikkate 

alınmaktadır. 

Köse’nin 2009 yılında KOBİ’ler üzerine yapmış olduğu çalışmada, finansal 

tabloların hazırlanma amaçları ile ilgili soruya işletmelerin %95 kanuni 
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yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mali tabloların düzenlediği, %94’ü kredi veren 

kurumlar tarafından istendikleri için yapıldığını söylemişlerdir. 

 

2.7.5.5. Bağımsız Denetim Maliyeti 

2012 yılı Asgari Ücret Tarifesine göre, yıllık bağımsız denetim 96 saatten az 

olmamak üzere ve 193TL/Saat esasına göre hesaplanmaktadır. Bu durumda KOBİ’lerin 

yıllık bağımsız denetim ücreti en az 96 X 193 TL = 18.528 TL olmaktadır.  

Bağımsız denetimin maliyet unsurları şu şekilde sıralanabilir: 

• Bağımsız denetim ücreti, 

• Toplam bağımsız denetim ücreti ile ilgili KDV, 

• Bağımsız denetimle ilgili olarak bağımsız denetçinin önemli gördüğü kanıtların 

toplanması için yapılan harcamalar (Sağlar ve Tuan, 2009:356). 

Özellikle belirli bir sermayenin altında ve büyüme süreci içinde yer almayan 

KOBİ’ler için bağımsız denetim maliyetleri katlanılabilir bir maliyet olmaktan 

çıkmaktadır. Bu işletmeler bağımsız denetimden elde edilecek faydanın maliyetini 

karşılamayacağını düşünmektedirler. 

 

2.7.5.6. İşletmenin Piyasadaki Rekabet Üstünlüğü 

KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri ulusal veya uluslar arası piyasalarda rekabet 

edebilme kabiliyeti denetime bakış acılarını etkiler. Rekabet üstünlüğü olmayan 

KOBİ’ler finansal bilgilerinin bağımsızda olsa dışarıdan birileri tarafından görülmesini, 

kontrol edilmesini ve bu bilgilerin yayınlanmasına sıcak bakmayacaklardır. Bu bilgileri 

elde eden ve rekabet üstünlüğü olan işletmeler fiyat değişiklikleri ile rekabet üstünlüğü 

olmayan işletmeleri elimine edebilirler. 
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Çalışmamızın son bölümünde ilk iki bölümde yazılan teorik bilgiler 

çerçevesinde, Türkiye’de KOBİ’lerin bağımsız denetime yaklaşımlarını etkileyen 

nedenler saptanarak bu algıyı oluşturan faktörler analiz edilmiştir.  

Bu bölümde tez kapsamında yapılan çalışmanın konusu, amacı, kapsam ve 

kısıtları ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Yapılan çalışmanın metodolojisi kapsamında 

verilere ulaşma ve toplama yöntemleri, örnekleme süreci, çalışmanın modeli ve 

değişkenleri ile araştırmanın hipotezleri açıklanmıştır. Son olarak da araştırmadan elde 

edilen veriler analiz edilerek ilgili yorumlar yapılmıştır. 

 

3.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU  

Araştırmanın konusu, Türkiye’de KOBİ yöneticilerinin bağımsız denetime 

yaklaşımlarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesidir. Küreselleşen bir dünyada 

işletmeler, hayatiyetlerini devam ettirmek ve rekabet edebilir konuma gelme noktasında 

büyük bir arayış içindedirler. İşletmeler faaliyetlerini devam ettirmek adına ortaya çıkan 

yeni gelişmelere ayak uydurmak ve piyasanın değişimini takip etmek ve kendilerini bu 

yönde geliştirmek ve dönüştürmek zorundadırlar. Bu değişim ve dönüşümün içsel 

noktasında, kurumsallaşma süreci, iç denetim etkinliği, muhasebe bilgi sisteminin 

kalitesi yer almaktadır. Dışsal faktörler noktasında, yerli veya yabancı ortaklıklar 

yapmak, şirket satın almak ve halka açılarak büyümek ve faaliyetlerini devam ettirmek 

amacı güderler.  

İşletmenin hem içsel hem de dışsal değişim ve dönüşümünde bağımsız denetim 

finansal bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini onaylayarak bu süreçlerin sağlıklı 

olarak ve taraflara güven verecek şekilde işlemesini sağlar. Bununla birlikte KOBİ’lerin 

bağımsız denetimi algılama ve yaklaşımları özelliklerine göre farklılıklar gösterir. 

 

3.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın temel amacı, Türkiye’de KOBİ yöneticilerinin bağımsız denetime 

yaklaşımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada KOBİ’lerin bağımsız 

denetime bakışını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve algılar arasındaki farklılıkların 

nedenleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bağımsız denetim faaliyetlerinin 

işletmelerde kabul görmesi ve uygulanmasına ilişkin öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. 
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3.3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE KISITLARI 

Araştırmanın kapsadığı şirketlerin küçük ve orta ölçekli olmasının nedeni, 

Türkiye’ deki işletmelerin %98’ini oluşturmalarıdır. 

Çalışma, İstanbul İlinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

yöneticileri üzerinde gerçekleştirilmi ştir. KOBİ’lerin bağımsız denetiminde yer alan 

tüm tarafların görüşleri önemli olup araştırma konusu içinde yer alabilir. Ancak bu 

araştırma konunun en önemli tarafı olan ve firmalarında bağımsız denetim kararı 

almaya yetkili olan KOBİ yöneticileri üzerinde gerçekleştirilmi ştir. 

Yeni TTK’da tüm sermaye şirketleri için denetim zorunlu iken, kanun 

yürürlüğe girmeden 109 maddesi değişikli ğe uğramıştır. Denetime tabi olacak 

şirketlerin şartları için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu 2013 

yılında aldığı karar ile aktif toplamı 150 milyon lirayı, yıllık net satışları 200 milyon 

lirayı aşan ve çalışan sayısı 500’den fazla olan sermaye şirketleri için bağımsız denetimi 

zorunlu kılmıştır. 2014 yılında yapılan son değişiklikte bu miktarlar yarı yarıya 

indirilerek aktif toplamı 75 milyon lirayı, yıllık net satışları 150 milyon lirayı aşan ve 

çalışan sayısı 250’den fazla olan sermaye şirketleri için bağımsız denetimi zorunlu 

kılmıştır. Kanuni düzenlemeler ile tüm KOBİ’ler için bağımsız denetim zorunlu hale 

gelmese bile ekonomik şartlar ve değişim KOBİ’lerin bağımsız denetime 

yönlendirecektir. Tüm bu gelişmelerin başlangıç noktasında KOBİ’lerde yönetimin 

bağımsız denetime bakış açısının bilinmesi sürecin daha sağlıklı yürütülmesine 

yardımcı olacaktır.  

Araştırmamızda ana kütlemizi oluşturan KOBİ’lerin sınıflandırılmasında farklı 

kuruluşların farklı ölçüleri söz konusudur. Türkiye’de KOBİ ölçülerinde 2014 yılında 

değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile yıllık çalışan sayısı 250 personelden az olan ve 

net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını 

aşmayan işletmeler küçük ve orta ölçekli işletme olarak kabul edilmiştir (Resmi Gazete, 

madde5:2012). Avrupa Birliği, çalışan sayısı 250’den az, yıllık ciro 50 milyon Euro 

mali bilanço 43 milyon Euro dan az olan ve en az bir şartı sağlayan işletmeleri orta 

ölçekli işletme olarak kabul etmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de şuan itibariyle 2 milyon 

600 bin işletme faaliyet göstermektedir. Bunların çok önemli bir bölümü ‘mikro 

işletme’ olarak tanımlanan ve çalışan sayısı 1-9 kişi arasında değişen işletmelerdir. 
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Yıllık cirosu 1 milyon liranın altında olan bu işletmelerin sayısı 2 milyon 500 bin dir. 

20-50 kişinin çalıştığı ve yıllık cirosu 1 ila 8 milyon arasında olan işletmeler ise ‘küçük 

ölçekli’ işletmeler olarak tanımlanmaktadır. Bu şirketlerin sayısı da 46 bin civarındadır. 

Yıllık cirosu 8 ila 40 milyon arasında değişen şirketler ‘Orta Ölçekli’ olarak 

işletmelerdir ve Türkiye’de 19 bin 500 şirket bu kategoriye girerken geri kalan 

işletmeler ‘büyük ölçekli’ olarak tanımlanmıştır (http://haber.gazetevatan.com/2014). 

Araştırmamızda ana kütlenin tamamına ulaşmak mali ve teknik açıdan çok güç 

olacağından, hedef kitlemiz İstanbul ili olarak belirlenmiştir. İstanbul ilini 

seçmemizdeki amaç KOBİ’lerin büyük bir kısmının İstanbul merkezli olması nedeniyle 

bu işletmeler üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları Türkiye genelinde bize bir fikir 

verecek olmasıdır. Genel istatistiksel olmayan yargısal örnekleme yaklaşımı ile 194 

işletmeye ulaşmış olmak araştırmak istediğimiz konu için yeterli görülmüştür. 

Araştırmada kullanılan modelin yapısal geçerliliğini test etmek için Yapısal eşitlik 

modeli (YEM) dâhilinde, Löhmoller’in (1981) Partial Least Squares (PLS) algoritması 

kısmi en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde değişken başına 10 adet 

anket yeterli olarak kabul edilmektedir. Bizim çalışmamızda yedi adet değişken 

bulunmakta ve anket sayısı bu açıdan yeterli olarak kabul edilebilirdir. 

Araştırmanın kapsamı, konu açısından bazı sınırlandırmalara tabi tutulmuştur. 

Şüphesiz küçük ve orta ölçekli işletmelerin bağımsız denetime yaklaşımlarını etkileyen 

onlarca faktör olabilir. Bu faktörlerin tamamını bu araştırma kapsamında incelememiz 

mümkün olmadığı için toplam yedi faktör üzerinden inceleme yapılmıştır. Bu faktörler: 

• Kurumsal yönetim: objektiflik – şeffaflık, sorumluluk (resmiyet), 

• İç denetim, 

• Muhasebe Bilgi sistemi: muhasebe raporlama sistemi, muhasebe kayıt düzeni, 

• İşletme büyüme stratejileri: Ortaklık-satın alma, halka açılma. 

 

3.4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJ İSİ 

Araştırmanın metodolojisinde, yapılan çalışmanın veri ve bilgi toplama 

yöntemi, örneklem süreci, modeli, hipotezi ve değişkenleri hakkında açıklayıcı bilgiler 

verilmiştir. 
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3.4.1.Veri ve Bilgileri Toplama Yöntemi 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. İlk olarak 

literatür çalışması yapılmış ve bu çalışma sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda 

anket formunun hazırlanmasına başlanarak Haziran 2013 tarihi itibariyle anketimiz 

tamamlanmıştır. Tamamlanan anketimiz uzman kişilere ve tez izleme komitesindeki 

değerli hocalarımız sunulmuş onların görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler 

yapılmıştır. Anketin son hali Eylül 2013 de tamamlanmıştır (ek 1). 

Hazırlanan ankette yedi faktör üzerinden işletmenin durumunu saptamaya 

yönelik toplam 43 adet değişken bulunmaktadır. Değişkenlerin işletmelerin bağımsız 

denetime bakış algısını nasıl etkilediği ile ilgili 18 soru üzerinden bakış açıları 

ölçülmeye çalışılmıştır. Son bölümde ankete katılan işletme ve yöneticilerin 

özelliklerine yönelik sorular yer almıştır. 

Anketin işletme yöneticilerine doldurulmasında; doğrudan yöneticiler ile 

görüşme, firmalara online gönderme, iş adamları derneklerinden alınan adreslerin 

aranarak firmalara anketin ulaştırılması şeklinde veri toplanmıştır.  

 

3.4.2. Örnekleme Süreci 

Araştırma alanı İstanbul’da yer alan KOBİ’ler ve yöneticilerini kapsamaktadır. 

Anket, işletmelerin genel müdür, genel müdür yardımcıları, mali işler müdürü ve 

benzeri unvana sahip yöneticilerine ulaştırılmıştır. Cevap verilen 194 anketten 173 

adedi analize elverişli bulunarak değerlendirilmeye alınmıştır. Değerlendirme dışı 

bırakılan anketler eksik doldurulduğu için veri olarak kabul edilmemiştir. 

 

3.4.3. Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri 

Şekil 3.1’de araştırma modelinde işletme yöneticilerinin bağımsız denetime 

yaklaşımları değişik faktörler tarafından etkilenmektedir. Modelde yer alan bu algılar 

beşli likert ölçeğinde hazırlanmış ifadeler ile test edilmiştir. Bununla birlikte modelde 

yöneticilerin bağımsız denetime bakış açıları üzerinde etkiye sahip olabilecek genel 

özelliklerine ilişkin değişkenler de bulunmaktadır. 
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Şekil 3.1: İşletmelerin Bağımsız Denetime Yönelik Tutumlarının Teorik Modeli 

 
  (Bağımsız Değişken)                                                          ( Bağımlı Değişken ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kontrol De ğişkenler 
 
 
 
 
 

 

Araştırmada işletmelerin bağımsız denetime yaklaşımlarını etkileyen faktörler 

yönelik değişkenler, beşli likert ölçeği ile oluşturulmuş 43 sorudan oluşmuştur. (Ek 1)  

Muhasebe Bilgi Sistemi 
 

-Muhasebe Raporlama 
Sisteminin Etkinliği 

 
- Muhasebe Kayıt düzeni 
 

İç Denetimin 
Etkinliği 

Büyüme Stratejileri 
 
-Ortaklık - Satın alma 
-Halka Açılma 
 

 
 
 
 
 

Bağımsız Denetimin 
İşletmede Uygulanmasına 

Yönelik Tutumu 
 
 
 
 
 
 

Bağımsız Denetime    
Yönelik Genel Tutumu 

Firma Yaşı Çalışan Sayısı 
 

Piyasa 

Kurumsal Yönetim Düzeyi 
 

- Şeffaflık-Objektiflik 
- Sorumluluk(Resmiyet) 
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3.4.4. Araştırmanın Hipotezleri 

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri doğrultusunda geliştirilen temel hipotezler 

aşağıdaki gibidir. 

Hipotez 1 : Kurumsal yönetim düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız denetime 

yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 1a : Sorumluk (Resmiyet) düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız 

denetime yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 1b : Şeffaflık ve objektiflik düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız 

denetime yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 2 : Kurumsal yönetim düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız 

denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. 

Hipotez 2a : Sorumluluk düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. 

Hipotez 2b : Şeffaflık ve objektiflik düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız 

denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. 

Hipotez 3 : Muhasebe bilgi sistemini etkin olarak kullanan işletmelerin bağımsız 

denetime yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 3a : Muhasebe kayıt düzeni etkin olan işletmelerin bağımsız denetime 

yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 3b : Muhasebe raporlama sistemini kaliteli olarak kullanan işletmelerin 

bağımsız denetime yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 4 : Muhasebe bilgi sistemini etkin olarak kullanan işletmelerin bağımsız 

denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur 

Hipotez 4a : Muhasebe kayıt düzeni etkin olan işletmelerin bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. 

Hipotez 4b : Muhasebe raporlama sistemini kaliteli olarak kullanan işletmelerin 

bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları 

olumludur. 
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Hipotez 5 : İç denetimi etkin olan işletmelerin bağımsız denetime yönelik genel 

tutumları olumludur. 

Hipotez 6 : İç denetimi etkin olan işletmelerin bağımsız denetimin işletmelerinde 

uygulanması yönündeki tutumları olumludur. 

Hipotez 7 : Büyüme Stratejisi benimsemiş işletmelerin bağımsız denetime yönelik 

genel tutumları olumludur. 

Hipotez 7 a : Halka açılma planları olan işletmelerin bağımsız denetime yönelik 

genel tutumları olumludur. 

Hipotez 7 b : Satın alma ve ortaklık planları olan işletmelerin bağımsız denetime 

yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 8 : Büyüme Stratejisi benimsemiş işletmelerin bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanmasına yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 8 a : Halka açılma planları olan işletmelerin bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. 

Hipotez 8 b : Satın alma ve ortaklık planları olan işletmelerin bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. 

 

 

3.4.5. Araştırma Verilerinin Analizi 

Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda 

sıklıkla başvurulan güvenilir ve güçlü bir analiz yöntemidir. Kurulan model içindeki 

doğrusal ilişkilerin eş zamanlı bir şekilde analizine imkân tanıdığı için de araştırmacılar 

tarafından benimsenen bir modeldir (Ceylan, Genç, Erem, 2013:147-148). 

Yapısal Eşitlik Modelinin ana çatısını yapılan araştırmaya konu olan modelin 

kurulması oluşturur. Yapısal eşitlik modeli ile yapılan çalışmalarda amaç teorik çatının 

yer aldığı araştırmaya konu olan modelin sınanmasıdır. Ölçek araştırmalarında 

kullanılan doğrulayıcı faktör analizleri (confirmatory factor analysis) ile birlikte bir dizi 

neden sonuç ilişkilerinin teste tabi tutulduğu yol analizi (path analysis) aracılığı ile 

mutlaka bir ya da birden çok modelin test edilmesi gerekir (Şimşek,2007:3). 
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Modelleme açısından yapısal eşitlik modelleri üç türe ayrılır: 

• Doğrulayıcı modelleme stratejisi, 

• Alternatif modeller stratejisi, 

• Model geliştirme stratejisi. 

YEM’ in diğer klasik faktör analizlerinden farkı, hangi maddenin, hangi 

faktörün (örtük değişken) öğesi olacağının çalışmayı yapan kişi tarafından önceden 

tespit edilmiş olmasıdır (Şimşek, 2007:7). 

Yapısal eşitlik modeli için kullanılan değişkenler örtük ve gözlenen değişken 

olmak üzere tanımlanır. Örtük değişkenler (gizil) direkt olarak gözlemlenemeyen 

değişkenlerdir. Gözlenen değişkenler direkt olarak gözlemlenebilen ve açık değişkenler 

olup örtük yapıların açıklanmasında kullanılır. Örneğin 20 sorulu likert ölçeği ile 

hazırlanan bir ankette, egzersiz, diyet, rejim ve uyku düzeni ve benzeri sorularla örtük 

olarak sağlıklı yaşam tarzı açıklanmaya çalışılabilir. Modelde kullanılan her bir örtük 

değişken kendine faktör yapıları ile bağlı en az 3 soru şeklinde düzenlenmiş gözlenen 

değişkenlerden oluşmalıdır. Sorulan her soru sadece bir örtük değişken ile 

ili şkilendirilebilir. Model, hipotezi ortaya konan bu örtük değişkenler arasındaki 

ili şkinin derecesi ve yönünün tahmini için tasarlanmıştır (Yılmaz ve Çelik, 2009). 

Verilerin ortaya konan modeli destekleyip desteklemediğini değerlendirmek 

amacıyla yapılan YEM’in modelinin literatürde kullanılan en yaygın ve uygulanması 

tavsiye edilen modeli iki aşamalı yöntemdir. İki aşamalı süreç modelde kullanılan 

ölçümlerin ve ölçüm hatalarının anlamlılığının test edilmesini sağlar. Model de ilk 

olarak ölçme modeli test edilerek modelde yer alan yapılara ait ölçümlerin ilgili yapıları 

doğru olarak ölçme derecesine bakılır. İkinci olarak yapısal modeller incelenir (Dursun 

ve Kocagöz, 2010: 3). 

Araştırmada kullanılan modelin yapısal geçerliliğini test etmek için YEM 

dâhilinde, Löhmoller’in (1981) Partial Least Squares (PLS) algoritması kısmi en küçük 

kareler yöntemi kullanılmıştır.  

Bu yöntem ile modelde yer alan değişkenlerin geçerlilik ve güvenilirlikleri test 

edilmiştir. PLS yöntemi normal dağılıma uygun olmayan verilerin kullanılabilmesine 

olanak sağlayan ve bağıntılı küçük örneklem sayısının olması nedeni ile tercih 
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edilmiştir.(Chin,1998), (Barclay,vd. 1995). 

Takip eden kısımlarda araştırma analiz planı ilgili süreçler sunulmuştur. 

 

3.5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DE ĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmanın bu aşamasında, yapılan araştırma sonucunda elde edilen verilerin 

analiz sonuçları yer almaktadır. İlk olarak elde edilen verilerle ilgili işletmenin 

demografik özellikleri ile yöneticilerin kişisel özelliklerinin frekans dağılımı 

incelenmiştir. İkinci olarak açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve güvenilirlik testi 

yapılmıştır. Üçüncü aşamada doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) yapılarak modelde yer 

alan yapılara ait ölçümlerin ilgili yapıları doğru olarak ölçme derecine bakılmıştır. Son 

olarak yapısal eşitlik modeli bulguları ışığında hipotezler test edilmiştir. AFA ve 

güvenilirlik testi sürecinde SPSS 20.0, DFA ve YEM sürecinde PLS 2.0 M3 

kullanılmıştır. 

 

3.5.1. Demografik ve Kişisel Özelliklere İlişkin Bulgular 

Araştırmada 173 işletmeden alınan veriler kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 

işletmelerin ve yöneticilerinin çeşitli gruplara göre frekans dağılımları aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 3.1: İşletmenin Faaliyet Alanı İtibariyle Dağılımı 

 Frekans Yüzde Birikimli Yüzde 
İmalat  82 47,4 47,4 
Hizmet 40 23,1 70,5 
Ticaret 51 29,5 100,0 

Toplam 173 100,0  

 

Tablo 3.1’de araştırmaya katılan işletmelerin faaliyet alanları itibariyle 

dağılımları görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan firmaların %47,4’ü imalat 

işletmeleri, %23,1’i hizmet işletmeleri, %29,5’i ise ticaret işletmeler den oluşmaktadır. 
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Tablo 3.2: İşletmenin Personel Sayısı 

 Frekans Yüzde Birikimli Yüzde 

0-9 Kişi 42 24,3 24,3 

10-49 Kişi 58 33,5 57,8 

50-99 Kişi 25 14,5 72,3 

100-249 Kişi 31 17,9 90,2 

250 den fazla 17 9,8 100,0 

 

Toplam 173 100,0  

Tablo 3.2’de araştırmaya katılan işletmelerin çalışan sayısı dağılımları 

verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan işletmelerin %24,3’ü 0-9 kişi, %33,5’i 10-49 

kişi, %14,5’i 50-99 kişi, %17,9’u 100-249 kişi, %9,8’i 250 den fazla personel 

çalıştırdığı görülmektedir. 

 

Tablo 3.3: İşletmenin Faaliyet Süresinin Dağılımı 

 Frekans Yüzde Birikimli  

Yüzde 

10 yıldan az 46 26,6 26,6 

10-19 yıl 53 30,6 57,2 

20-29 yıl 32 18,5 75,7 

30-39 yıl 24 13,9 89,6 

40 yıldan fazla 18 10,4 100,0 

Total 173 100,0  

 

Tablo 3.3’de araştırmaya katılan işletmelerin kaç yıldır faaliyet gösterdiklerine 

ili şkin dağılımları görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan işletmelerin %26,6’sı 

10 yıldan az, %30,6’sı 10-19 yıl arasında, %18,5’i 20-29 yıl arasında, %13,9’u 30-39 yıl 

arasında, %10,4’ü ise 40 yıldan fazla süredir sektörlerinde faaliyet göstermektedirler.  
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Tablo 3.4: İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Piyasaların Dağılımı 

 Frekans Yüzde Birikimli Yüzde  

İç Piyasa 78 45,1 45,1 

Dış Piyasa 10 5,8 50,9 

İç ve Dış Piyasa 85 49,1 100,0 
 

Toplam 173 100,0  

 

Tablo 3.4’de araştırmaya katılan işletmelerin hangi piyasalarda faaliyet 

gösterdiklerine ilişkin dağılımlar görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan 

işletmelerin %45,1’i sadece iç piyasalarda faaliyet gösterirken, %5,8’i sadece dış 

piyasalarda faaliyetini sürdürmekte, %49,1’i ise hem iç piyasada hem de dış piyasalarda 

faaliyet göstermektedir. 

 

Tablo 3.5: İşletmelerin Yıllık Cirolarının Dağılımı 

 Frekans Yüzde Birimli Yüzde 

1.000.000 TL’den az 33 19,1 19,1 

1.000.000 –   8.000.000 TL arası 60 34,7 53,8 

8.000.001 –  40.000.000 TL arası      37 21,4 75,1 
 
40.000.001 –  80.000.000 TL arası 24 13,9 89,0 

100.000.001 TL’ den fazl 19 11,0 100,0 

 

 

Toplam 173 100,0  

 

Tablo 3.5’de araştırmaya katılan işletmelerin yıllık cirolarına ilişkin dağılımlar 

verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan işletmelerin %19,1’inin yıllık cirosu 

1.000.000 TL’den az , %34,7’inin yıllık cirosu 1.000.000–8.000.000 TL arasında, 

%21,4’ü 8.000.001 – 40.000.000 TL arasında, %13,9’u 40.000.001 – 80.000.000 TL 

arasında,  %11’i 100.000.001 TL’ ve yukarısında den fazla yıllık ciroya sahip oldukları 

görülmektedir. 
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Tablo 3.6: İşletmelerin Aktif Toplamlarının Dağılımı 

 Frekans Yüzde Birimli Yüzde  

1.000.000 TL’den az 33 19,1 19,1 

1.000.000 –   8.000.000 TL arası 52 30,1 49,1 

8.000.001 –  40.000.000 TL arası 41 23,7 72,8 

40.000.001 –  80.000.000 TL arası 13 7,5 80,3 
80.000.001 – 100.000.000 TL arası 14 8,1 88,4 
100.000.001 TL’ den fazla 

 
20 11,6 100,0 

 

Toplam 173 100,0  

 

Tablo 3.6’da araştırmaya katılan işletmelerin aktif toplamlarına ilişkin 

dağılımlar verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan işletmelerin %19,1’inin aktif 

toplamı 1.000.000 TL’den az , %30,1’inin aktif toplamı 1.000.000–8.000.000 TL 

arasında, %23,7’si 8.000.001 – 40.000.000 TL arasında, %7,5’i 40.000.001 – 

80.000.000 TL arasında, %8,1’i 80.000.001 – 100.000.000 TL arasında, %11,6’sı 

100.000.001 TL’ ve yukarısında den fazla aktif toplama sahip oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 3.7: İşletmede Ortaklar ve Aile Üyeleri Dışında Çalışan Üst Düzey Yönetici 

Sayısının Dağılımı 

 Frekans Yüzde Birikimli Yüzde 

Yok 56 32,4 32,4 

1-3 Kişi 73 42,2 74,6 

4-6 Kişi 22 12,7 87,3 

7-9 Kişi 11 6,4 93,6 

10’dan fazla kişi 11 6,4 100,0 

 

Total 173 100,0  

 

Tablo 3.7’de araştırmaya katılan işletmelerde ortaklar ve aile üyeleri dışında 

çalışan üst düzey yönetici sayısının dağılımı görülmektedir. Buna göre araştırmaya 

katılan işletmelerin %32,4’ünde ortaklar ve aile üyeleri dışında çalışan üst düzey 

yönetici yoktur. %42,2’sinde ortaklar ve aile üyeleri dışında çalışan üst düzey yönetici 
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sayısı 1-3 kişi arasında, %12,7’sinde 4-6 kişi arasında, %6,4’ünde 7-9 kişi arasında, 

%6,4’ünde 10 kişiden fazla olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3.8: Yöneticisi Olduğunuz Şirketin Ortağı / Sahibi Dağılımı 

 Frekans Yüzde Birikimli  

Yüzde 

Evet 91 52,6 52,6 

Hayır 82 47,4 100,0  

Toplam 173 100,0  

 

Tablo 3.8’de göre araştırmaya katılan işletme yöneticilerinin %52,6’sı yönetici 

olduğu şirketin aynı zamanda ortak-sahibi iken, %47,4’ü şirkette profesyonel yönetici 

olarak çalışmaktadır. 

 

Tablo 3.9: Yöneticilerin Eğitim Durumları İtibariyle Dağılımları 

 Frekans Yüzde Birikimli Yüzde 

İlköğretim 12 6,9 6,9 

Lise 44 25,4 32,4 

Ön Lisans 25 14,5 46,8 

Lisans 74 42,8 89,6 

Yüksek lisans - Doktora 18 10,4 100,0 

 

Toplam 173 100,0  

 

Tablo 3.9’da Araştırmaya katılan yöneticilerin eğitim durumları itibariyle 

dağılımı görülmektedir. Araştırma kapsamında ankete katılan yöneticilerin %6,9’u 

İlköğretim mezunu iken, %25,4’ü Lise mezunu, %14,5’i Ön lisans mezunu, %42,8’i 

lisans mezunu, %10,4 ü yüksek lisans –doktora mezunudur. 
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Tablo 3.10: İşletmenin Bağımsız Denetim Yaptırma Durumu 

 Frekans Yüzde Birikimli Yüzde 

Evet 41 23,7 23,7 

Hayır 132 76,3 100,0  

Toplam 173 100,0  

Tablo 3.10’da göre araştırmaya katılan işletmelerin %23,7’si bağımsız denetim 

yaptırmakta iken , %76,3’ü bağımsız denetim yaptırmamaktadır. 

3.5.2. Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik 

Bir araştırmada elde edilen bilginin geçerliliği iki esasa bağlıdır. Bunlardan ilki 

güvenilirlilik, diğeri de geçerliliktir. Güvenilirlik bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde 

kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğidir. Geçerlilik ise en temel şekli ile ölçme 

aracının konusuna uygun olarak belirlenmesidir (Özkalp ve Diğerleri, 2004: 18). 

“Faktör analizi aynı yapıyı ölçen çok sayıda değişkenden az sayıda ve 

tanımlanabilir nitelikli, anlamlı değişkenler elde etmeye yönelik çok değişkenli bir 

istatistiktir. Davranış bilimlerinde duygusal bir özelliği, kişilik ve gelişim gibi pek çok 

özellikleri ölçmek amacıyla geliştirilen araçların yapı geçerliliği faktör analizi ile 

ölçülebilir”(Büyüköztürk,2002:470). 

Açımlayıcı (Keşfedici) faktör analizinin uygun istatistiksel model olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla Kaiser-Meyer- Olkin (KMO), Örneklemin yeterlilik 

ölçümü, (Measure of Sampling Adequacy) ve Bartlett testi uygulanır. Keşfedici faktör 

analizinin istatistiksel sonuçlarının teknik olarak geçerli kabul edilebilmesi için KMO 

ölçeğinin 0,50 ve üzerinde bir değerde olması, Bartlett test sonucunun da istatistiksel 

olarak anlamlı çıkması gereklidir. 

 

3.5.3. Bağımsız Değişkenlere Yönelik Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlilik  

Tablo 3.11’de yapılan ölçeğin KMO değeri 0,926 olarak elde edilmiştir. 

Bulunan değerin 0,50’nin üzerinde olması faktör analizinin araştırmamız için uygun bir 

istatistiksel teknik olduğunu göstermektedir. Verilerin normal bir dağılıma yakın bir 

dağılım oluşturup oluşturmadığının test etmek amacıyla kullanılan Bartlett testi sonucu 

0,05’den küçük olarak çıktığı için normallik varsayımı çalışmamız için sağlanmıştır. 
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Tablo 3.11: Ölçeğin KMO örnekleme Uygunluk Ölçümü ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Uygunluk Ölçümü ,926 
Bartlett Testi                                  Ortalama Ki-Kare 4661,659 

Serbestlik Derecesi 496 
Anlamlılık  0,000 

 

Tablo 3.12: Bağımsız Değişken Faktör Analizi Sonuçları 

Bileşenler 

  Faktör1 Faktör2 Faktör3 Faktör4 Faktör5 Faktör6 Faktör7 

ID2 ,851             

ID3 ,836             

ID4 ,828             

ID1 ,813             

ID5 ,786             

OT2   ,878           

OT1   ,874           

OT3   ,864           

ST1   ,779           

ST3   ,686           

OB4     ,775         

OB1     ,767         

OB2     ,682         

SEFFAF4     ,580         

SEFFAF1     ,501         

RS7       ,720       

RS2       ,675       

RS5       ,646       

RS4       ,623       

RS6       ,582       

TMS1         ,793     

TMS2         ,791     

FR2         ,518     

FR1         ,515     

BS2         ,472     

BS1         ,452     

HA2           ,854   

HA1           ,835   

HA3           ,719   

KS2             ,793 

KS1            ,609 

KS3             ,506 
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Çalışmamız faktör analizi, asal bileşenler analizi ve varimax rotasyonu 

kullanılarak yapılmıştır. Değişkenlerin birbiri ile arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü 

ve gücünü gösteren korelasyon matrisi oluşturulmuş ve bu matris varimax rotasyonuna 

tabi tutularak faktör yükleri belirlenmiştir. Asal bileşenler analizi yardımı ile faktörlerin 

indirgenmesi esnasında faktör yükleri 0,40’ın altında olan değişkenler elenmiştir. Faktör 

analizinde özdeğeri 1’in üzerinde ve en az 3 soru ile cevaplanan faktörler dikkate 

alınmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda, 32 değişkenden oluşan 7 faktör ortaya 

çıkmıştır. Tablo 3.12’de faktör analizi sonuçları yer almaktadır. 

Faktör analizi yapılarak son halini alan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 

hesaplanmıştır. 32 değişken ve yedi faktörden oluşan ölçeğin alfa katsayısı Tablo 17’de 

verilmiştir. Bir ölçeğin güvenilir olarak kabul edilebilmesi için alfa katsayısının 0,70 ve 

üzerinde olması beklenir. Bizim çalışmamızda değerler 0,760 ila 0.967 arasında 

olduğundan yapılan çalışmamızın güvenirliği sağlanmıştır. Tablo 3.12’ de birinci faktör 

beş değişkenden, ikinci faktör beş değişkenden, üçüncü faktör beş değişkenden, 

dördüncü faktör beş değişkenden, beşinci faktör altı değişkenden, altıncı faktör 3 

değişkenden ve yedinci faktör üç değişkenden oluşmuştur.  

 

Tablo 3.13: Güvenilirlik, Öz Değer ve Açıklanan Varyans  

 Güvenilirlilik Öz Değer Açıklanan 

Varyans 

İç Denetim ,967 14,406 45,018 

Ortaklık – Satın Alma ,927 3,252 55,180 

Objektiflik – Şeffaflık ,860 1,711 60,526 

Sorumluluk  ,858 1,286 64,543 

Muhasebe Raporlama Sistemi ,885 1,217 68,348 

Halka Açılma ,863 1,033 71,577 

Muhasebe Kayıt düzeni ,760 1,005 74,718 

 

Faktör yükleri incelendiğinde: Birinci faktör, işletmelerin iç denetim etkinliği, 

ikinci faktör, ortaklık ve satın alma, üçüncü faktör, kurumsal yönetim objektiflik ve 

şeffaflık, dördüncü faktör, kurumsal yönetim sorumluluk, Beşinci faktör, muhasebe 
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raporlama sisteminin etkinliği, Altıncı faktör, halka açılma isteği, Yedinci faktör, 

muhasebe kayıt düzeninin etkin kullanımı ile ilgili değişkenlerden oluştuğu 

görülmüştür.  

Tablo 3.14: Faktör Analizi Sonuçlarının İçerdiği Değişkenler 

 FAKTÖR 1- İşletmelerin İç Denetim Etkinliği 

Soru1 İşletmemizde iç denetim süreci etkin bir şekilde yürütülmektedir.  

Soru 2 
İç denetim sürecinde ulaşılan bulgular, üst yönetime düzenli bir şekilde 
raporlanmaktadır.  

Soru 3 İç denetime ilişkin raporlar, üst yönetim tarafından dikkate alınmaktadır.  

Soru 4 
İç denetim faaliyetleri, iç denetim yönergesine ve planlarına uygun olarak 
yürütülmektedir.  

Soru 5 İşletmemizde iç denetim konusunda çalışan verimli bir ekip vardır.  

 FAKTÖR 2- Ortaklık ve Satın Alma 

Soru 1 İşletmemizin yerli/yabancı firmalarla ortaklık yapma/sürdürme planları vardır. 

Soru 2 
Yerli ve yabancı ortaklıkların İşletmemiz için orta ve uzun vadede başarılı 
olacağını düşünüyorum 

Soru 3 İşletmemizin yerli ve yabancı ortaklık kurması faydalı bir stratejidir. 

Soru 4 İşletmemizin yerli / yabancı firma satın alma/elinde tutma planları vardır. 

Soru 6 
Yerli ve yabancı satın almalar orta ve uzun vadede işletmemizi olumlu 
etkileyecektir. 

 FAKTÖR 3- Kurumsal Yönetim Objektiflik ve Şeffaflık  

Soru 13 İşletmenin adil bir ücretlendirme politikası vardır. 

Soru 14 Personel seçiminde açık ve yazılı olarak belirlenmiş kriterler kullanılır. 

Soru 16 Çalışan seçimi pozisyonun gereklerine göre yapılır. 

Soru 1 Orta ve uzun vadeli planlarımız çalışanlar ile paylaşılır. 

Soru 4 Herkesin eşit söz hakkı olduğu verimli toplantılarımız vardır. 

 FAKTÖR 4- Kurumsal Yönetim Sorumluluk  

Soru 7 
Her üst yöneticinin pozisyon değiştirmesinde veya işten ayrılması durumu için 
bir vekâlet planımız vardır. 

Soru 9 Birim ve departmanlar arasındaki ilişki ve süreçler için yazılı kurallarımız vardır. 

Soru 10 Karar verme süreci ile ilgili sistemimiz tanımlanmıştır. 

Soru 11 Her pozisyon için yazılı iş tanımımız vardır. 

Soru 12 Toplantılarda görüşülen konuların kaydı her zaman tutulmaktadır. 
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Tablo 3.14: (Devam) Faktör Analizi Sonuçlarının İçerdiği Değişkenler 

 FAKTÖR 5- Muhasebe Raporlama Sistemi 

Soru 8 
İşletmemizde muhasebe kayıtları Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre 
tutulmaktadır. 

Soru 9 
Finansal tablolar TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)’ye göre 
hazırlanmaktadır. 

Soru 5 
İşletmemizde temel (yasal) finansal raporlarının yanında ek finansal raporlar da 
düzenlenmektedir. (öz kaynaklar değişim, fon akım tablosu vb) 

Soru 6 
İşletmemizde yıl sonunda finansal analiz raporları hazırlanır ve karar almada 
kullanılır. (Oran analizi, dikey, yatay ve trend analizleri) 

Soru 10 
İşletmemizde ayrı bir bütçe departmanının varlığı daha iyi bir planlama ve 
kontrolün olmasını sağlar. 

Soru 11 
İşletmemizde düzenli olarak işletme bütçeleri hazırlanmakta ve gerektiğinde 
revize edilmektedir. 

 FAKTÖR 6- Halka Açılma  

Soru 7 
İşletmemiz halka açılmıştır/halka açılma çalışmaları yapmaktadır (SPK 
kapsamında) 

Soru 8 
İşletmemizin halka açılmasının (SPK) etkin bir büyüme stratejisi olduğunu 
düşünüyorum 

Soru 9 
Orta ve uzun vadede halka açılan (gelişen işletmeler piyasası) işletmeler başarılı 
olacaklardır. 

 FAKTÖR 7– Muhasebe Kayıt Düzeni 

Soru 1 
İşletmemizde muhasebe işlemlerinin nasıl yürütüleceği ile ilgili politika ve 
prosedürler belirlenmiştir. 

Soru 2 
İşletmemizde muhasebe işlemlerini kaydeden personel ile kontrol eden personel 
her zaman farklı kişilerdir. 

Soru 3 
İşletmemizde belgelere, düzenleyen ve teslim alanlar tarafından her zaman imza 
atılmaktadır. 

 

3.5.4. İşletmede Bağımsız Denetimin Uygulanmasına Yönelik (Bağımlı Değişken) 

Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlilik  

Tablo 3.15’de işletmede uygulanmasına yönelik tutum için yapılan ölçeğin 

KMO değeri 0,814 olarak gerçekleşmiştir. Bulunan değerin 0,50’nin üzerinde olması 

faktör analizinin araştırmamız için uygun bir istatistiksel teknik olduğunu 

göstermektedir. Verilerin normal bir dağılıma yakın bir dağılım oluşturup 

oluşturmadığının test etmek amacıyla kullanılan Bartlett testi sonucu 0,05’den küçük 

olarak çıktığı için normallik varsayımı çalışmamız için sağlanmıştır. Bu faktör için 

bulunan güvenilirlik sonuçları 0,846’dır. Bu sonuç 0,7 olan uygunluk değerinin 

üzerindedir. Açıklanan varyans yine kabul edilebilir bir düzeydedir (%63,171). Bu 

sonuçlar Tablo 3.17’de verilmiştir. 
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Tablo 3.15: İşletmede Uygulanmasına Yönelik Tutum KMO Örnekleme Uygunluk 

Ölçümü ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Uygunluk Ölçümü ,814 

Bartlett Testi                                  Ortalama Ki-Kare 387,201 

Serbestlik Derecesi 10 

Anlamlılık  0,00 

 

Tablo 3.16: İşletmede Uygulanmasına Yönelik Tutum Faktör Analizi Sonuçları 

Bileşenler 

  Faktör 1 
İşletmede uygulanması 1 ,867 
İşletmede uygulanması 4 ,818 
İşletmede uygulanması 6 ,808 
İşletmede uygulanması 5_1 ,752 
İşletmede uygulanması 7_1 ,720 

 

Çalışmamız faktör analizi, asal bileşenler analizi ve varimax rotasyonu 

kullanılarak yapılmıştır. Değişkenlerin birbiri ile arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü 

ve gücünü gösteren korelasyon matrisi oluşturularak matris varimax rotasyonuna tabi 

tutulmuş ve faktör yükleri belirlenmiştir. Asal bileşenler analizi yardımı ile faktörlerin 

indirgenmesi esnasında faktör yükleri 0,40’ın altında olan değişkenler elenmiştir. Faktör 

analizinde özdeğeri 1’in üzerinde ve en az 3 soru ile cevaplanan faktörler dikkate 

alınmıştır.  

Tablo 3.17: İşletmede Uygulanmasına Yönelik Güvenilirlik Testi 

 Güvenilirlilik Özdeğer Açıklanan 

Varyans 

İşletme İçinde Uygulanması  ,846 3,159 63,171 
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3.5.5. İşletmede Bağımsız Denetimin Uygulanmasına Yönelik Tutum (Bağımlı 

Değişken) Açımlayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlilik  

Tablo 3.18’de İşletmenin Genel Tutumu için yapılan ölçeğin KMO değeri 

0,822 olarak gerçekleşmiştir. Bulunan değerin 0,50’nin üzerinde olması faktör 

analizinin araştırmamız için uygun bir istatistiksel teknik olduğunu göstermektedir. 

Verilerin normal bir dağılıma yakın bir dağılım oluşturup oluşturmadığının test etmek 

amacıyla kullanılan Bartlett testi sonucu 0,05’den küçük çıktığı için normallik 

varsayımı çalışmamız için sağlanmıştır. Bu faktör için bulunan güvenilirlik sonuçları 

0,822’dır. Bu sonuç 0,7 olan uygunluk değerinin üzerindedir. Açıklanan varyans yine 

kabul edilebilir bir düzeydedir (%55,105). Bu sonuçlar Tablo 3.20’de verilmiştir. 

Tablo 3.18: Bağımsız Denetimin Genel Uygulanmasına Yönelik Tutum KMO 

Örnekleme Uygunluk Ölçümü ve Bartlett Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Uygunluk Ölçümü ,822 

Bartlett Testi                                  Ortalama Ki-Kare 378,792 

Serbestlik Derecesi 15 

Anlamlılık  0,00 
 

Tablo 3.19: Bağımsız Denetimin Genel Uygulanmasına Genel Tutum Faktör Analizi 

Sonuçları 

Bileşenler 
  Faktör 
Genel Tutum 8 ,811 
Genel Tutum 9 ,806 
Genel Tutum 7 ,743 
Genel Tutum 2 ,731 
Genel Tutum 3 ,690 
Genel Tutum 6 ,661 

 

Tablo 3.20: Bağımsız Denetimin Genel Uygulanmasına Yönelik Güvenilirlilik Testi  

 Güvenirlilik Özdeğer Açıklanan 

Varyans 

Genel tutum ,835 3,306 55,105 
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3.6. DOĞRULAYICI FAKTÖR ANAL İZİ 

Oluşturulan araştırma modelini test etmek amacıyla yapısal eşitlik modeli 

(YEM) en küçük kareler yöntemi (PLS= Partial Least Squares) kullanılarak analiz 

edilmiştir. Çalışma ile ilgili dört model oluşturulmuştur. Model 1 Şekil 3.2’de 

verilmiştir. Analiz sonucunda oluşturulan modeldeki değişkenlerin ilk aşamada 

geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları elde edilmiştir. Bu veriler değerlendirildikten sonra 

Gizil ve gözlemlenebilen değişkenler arasındaki ilişkilere yönelik oluşturulmuş 

hipotezler test edilmiştir (Hair vd. 1998). Söz konusu yöntem normal dağılım 

göstermeyen verilere de uygulanabilmesi ve nispeten küçük olan örneklem sayısının 

analiz edilmesinde kullanılabiliyor olmasından dolayı tercih edilmiştir (Chin, 1998; 

Barclay vd. 1995). Analizler smart PLS 2.0 M3 Programı kullanılarak yapılmıştır.  

 

3.6.1. Kurumsal Yönetimin Etkisine Yönelik Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Şekil 3.2: Model 1’in Ölçümü 
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Modele uygulanan analizin bu aşamasında model ile ilgili ölçüm değerleri 

gözlemlenmiştir. Bulgulanan yakınsak geçerlilik (convergent validity) değerleri Tablo 

3.21’de raporlanarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıştır (DFA). Bu analiz sonucunda yakınsak geçerlilik ile ilgili Faktör yükleri, 

bütünleşik güvenirlilik (CR) (composite reliability), açıklanan ortalama varyans (AOV) 

(average variance extracted-AVE) değerleri elde edilerek modelin geçerliliğinin 

doğrulanıp doğrulanmadığı görülmüştür.  

Sonuçlar model 1’in yakınsak geçerliliğini desteklemektedir. AOV değerleri 

0,55-0,65 arasındadır. Elde edilen değerler kabul edilen 0,5 değerinin üzerindedir 

(Fornell and Larcker, 1981). Modelin alfa güvenilirlik değerleri 0,84-0,86 arasındadır. 

Bu değer tavsiye edilen 0,70 ve üzeri güvenilirlik düzeyinin üstündedir. Aynı şekilde 

Bütünleşik güvenirlilik değerleri 0,88-0,90 arasındadır ki bu da yine tavsiye edilen 0,70 

değerinin üzerindedir (Nunnaly, 1978). Bu sonuçların ışığında içsel tutarlılık 

kriterlerinin model 1 için karşılandığı ifade edilebilir.  

 

Tablo 3.21: Model 1 Yakınsak Geçerlilik Tabloları 

Gizil 
değişkenler 

 

  Açıklanan 
Ortalama 
Varyans  

Bütünle şik 
Güvenilirlik  

Güvenilirlik 
Katsayıları  

Birliktelik 
katsayıları  

R-Kare 

İşletme tutumu 0,63 0,89 0,85 0,63 0,45 
Genel tutum 0,55 0,88 0,84 0,55 0,24 
Sorumluluk 0,64 0,90 0,86 0,64 0,00 
Objektif –Şeffaflık 0,65 0,90 0,86 0,65 0,00 
Faaliyet yılı 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
Personel sayısı 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
Piyasa 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

 

Faktör yükleri gözlenen değişkenlerle gizil değişkenlerin arasındaki ilişkiyi 

ifade eden değerlerdir. Tablo 3.21’de gözlenebilir değişkenlerin faktör yükleri ile yapı 

arasındaki ilişkiler verilmiştir. Çalışmada elde edilen değerler tavsiye edilen eşik değeri 

0,5’den yüksektir (Hair vd. 1998). Bu da gözlemlenebilen değişkenlerdeki değişimin, 

gizil değişkendeki değişimi açıklayıcı özeliğinin göstergesidir. Tablo 3.22’de bulunan 

yüklerin hepsi 0,7 değerinden büyük ya da ona çok yakın değerlerdir. Dolayısıyla genel 

olarak modelin yakınsak geçerlilik koşullarını sağladığını ifade edebiliriz. 
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Tablo 3.22: Model 1’in Doğrulayıcı Faktör Analizi 

        İşletme 
tutum 

Genel 
tutum 

   
Sorumluluk 

 Obj-Şef Personel 
Sayısı 

 Piyasa     Yıl 

IUT1 0,88 0,63 0,63 0,60 0,25 0,09 -0,01 
IUT4 0,82 0,63 0,51 0,44 0,24 0,09 0,01 
IU51 0,73 0,44 0,35 0,30 0,21 0,23 -0,03 
IU6 0,80 0,59 0,47 0,44 0,17 0,10 0,01 
IU71 0,73 0,40 0,51 0,44 0,44 0,14 0,18 
GT2 0,41 0,69 0,24 0,19 0,25 0,11 0,09 
GT3 0,43 0,67 0,29 0,32 0,13 0,11 0,06 
GT6 0,61 0,71 0,41 0,38 0,19 0,15 -0,02 
GT7 0,48 0,75 0,36 0,26 0,23 -0,04 0,08 
GT8 0,54 0,81 0,38 0,35 0,22 0,09 0,12 
GT9 0,51 0,80 0,30 0,34 0,22 0,03 0,06 
RS2 0,43 0,30 0,75 0,54 0,38 0,12 0,14 
RS4 0,52 0,33 0,86 0,61 0,40 0,10 0,18 
RS5 0,54 0,42 0,84 0,62 0,36 0,15 0,04 
RS6 0,61 0,45 0,84 0,59 0,42 0,15 0,13 
RS7 0,42 0,29 0,69 0,41 0,24 0,14 0,13 
OB1 0,45 0,37 0,53 0,85 0,09 0,11 0,08 
OB2 0,53 0,36 0,64 0,85 0,19 0,06 0,12 
OB4 0,45 0,34 0,52 0,84 0,17 0,02 0,11 
SEF.1 0,36 0,28 0,49 0,67 0,08 0,03 0,00 
SEF.4 0,50 0,35 0,61 0,79 0,24 0,19 -0,01 
PER 0,33 0,28 0,45 0,20 1,00 0,23 0,39 
PIYAS 0,16 0,10 0,17 0,11 0,23 1,00 0,01 
YIL 0,04 0,08 0,15 0,08 0,39 0,01 1,00 

 

Model 1’in ayırt edici geçerlilik (discriminant validity) koşullarının sağlanıp 

sağlanmadığı incelenmiştir. Bu analiz için her AOV değerlerinin karekök değerleri ve 

gözlenen değişkenleri korelasyon değerleri karşılaştırılmaktadır. AOV karekök 

değerlerinin diğer değişkenlerin sahip olduğu değerlerden daha büyük olması 

beklenmektedir (Chin, 1998). Tablo 3.23 incelendiğinde sonuçların koşulları sağladığı 

görülmektedir. Yine gözlenen değişkenlerin kendi gizil değişkenleri ile olan faktör 

yükleri diğerlerinden yüksektir. Bu nedenle ayırt edici geçerlili ğinde bir sorun olmadığı 

görülmektedir. Bu verilere dayanarak önerilen model geçerli ve güvenilirdir diyebiliriz. 
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Tablo 3.23: Model 1’in Ayırt Edici Geçerlilik Testi. Değişkenlerin Korelasyonları ve 

AOV Karekök Değerleri 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 
1 İşletme tutumu 0,79       
2 Genel tutum 0,68 0,74      
3 Sorumluluk 0,64 0,45 0,80     
4 Obj._Şef. 0,57 0,42 0,70 0,80    
5 Personel sayı 0,33 0,28 0,45 0,20 NA   
6 Piyasa 0,16 0,10 0,17 0,11 0,23 NA  
7 Faaliyet Yıl 0,04 0,08 0,15 0,00 0,00 0,00 NA 

 

Model 1 Hipotez Testi 

Model 1 ile ilgili Tablo 3.21’de gizil bağımlı değişkenlerin bağımsız 

değişkenlerce ne ölçüde açıklandığı gösterilmiştir. Buna göre Bağımsız denetim 

hakkındaki genel görüşlerin %45’inin bağımsız değişkenler tarafından açıklanmıştır. 

Aynı şekilde Bağımsız denetimin işletmede uygulanmasına yönelik görüşün %24’ünü 

açıkladığı görülmüştür. 

Model Daha önce de ifade edildiği gibi YEM ile analiz edilmiştir. Bu analizde 

R2 ve yol değerleri için elde edilen istatistik değerlerden anlamlı olanlar 

kullanılmaktadır. Bu çerçevede gizil değişkenler arasındaki anlamlı istatistiksel değerler 

ele alınmakta ve sonuç çıkartılmaktadır. PLS yöntemi kullanılırken araştırmada 

bootstrapping yöntemi (örneklemi yeniden hesaplama yöntemi/ önyükleme yöntemi) 

kullanılarak 500’e çıkartılmıştır.  

Hipotez 1 - Kurumsal yönetim düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız 

denetime yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 1a – Sorumluluk düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız 

denetime yönelik genel tutumları olumludur. Kontrol değişkeleri olan işletmenin 

personel sayısı, firma yaşı ve faaliyet gösterdiği piyasa dikkate alınarak yapılan 

analizde, kurumsal yönetim ilkeleri içinde yer alan sorumluluk düzeyi ile işletmelerin 

bağımsız denetim hakkındaki genel görüşlerine yönelik tutumları arasında pozitif yönde 

bir ili şki tespit edilmiştir. Bunun anlamı sorumluluk düzeyi yüksek olan işletmelerin 

bağımsız denetime yönelik genel tutumları olumlu iken sorumluluk düzeyi düşük olan 

işletmelerin bağımsız denetime yönelik genel tutumları olumsuzdur. Bu ilişki p<0.05 
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düzeyinde ve β= 0,23 yol katsayısı istatistikî olarak anlamlı çıkmıştır. Hipotez 1a kabul 

edilmiştir. 

Hipotez 1b – Şeffaflık ve objektiflik düzeyi yüksek olan işletmelerin 

bağımsız denetime yönelik genel tutumları olumludur. Tablo 28’de kontrol 

değişkenleri olan işletmenin personel sayısı, firma yaşı ve faaliyet gösterdiği piyasa 

dikkate alınarak yapılan analizde kurumsal yönetim ilkeleri içinde yer alan objektiflik 

ve şeffaflık düzeyi ile işletmelerin bağımsız denetim hakkındaki genel görüşlerine 

yönelik tutumları arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Ortaya çıkan pozitif 

ili şki ile işletmenin objektifliği ve şeffaflık düzeyi yükseldikçe bağımsız denetime 

yönelik genel tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Objektiflik ve şeffaflık 

düzeyi düşük olan işletmelerde ise tam tersi bir durum söz konudur. Bu ili şki p<0.05 

düzeyinde ve β= 0,24 yol katsayısı istatistikî olarak anlamlı çıkmıştır. Hipotez 1b kabul 

edilmiştir. 

Hipotez 2 Kurumsal yönetim düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız 

denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. 

Hipotez 2a – Sorumluluk düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız 

denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. Tablo 

28’de elde edilen sonuçlara göre kontrol değişkeleri olan işletmenin personel sayısı, 

firma yaşı ve faaliyet gösterdiği piyasa dikkate alınarak yapılan analizde kurumsal 

yönetim ilkeleri içinde yer alan sorumluluk düzeyi ile işletmelerin bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanmasına yönelik tutumları arasında pozitif yönde bir ilişki tespit 

edilmiştir. Sorumluluk düzeyi yüksek olan işletmelerin bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanmasına yönelik tutumları olumlu iken, sorumluluk düzeyi düşük 

olan işletmelerde bu tutum olumsuz olmaktadır. Bu ilişki p<0.01 düzeyinde ve β= 0,39 

yol katsayısı istatistikî olarak yüksek anlamlı çıkmıştır. Hipotez 2a kabul edilmiştir. 

Hipotez 2b – Şeffaflık ve objektiflik düzeyi yüksek olan işletmelerin 

bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. 

Tablo 28’de kontrol değişkeleri olan işletmenin personel sayısı, firma yaşı ve faaliyet 

gösterdiği piyasa dikkate alınarak yapılan analizde kurumsal yönetim ilkeleri içinde yer 

alan objektiflik ve şeffaflık düzeyi ile işletmenin bağımsız denetimin işletmelerinde 

uygulanmasına yönelik tutumları arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. 
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İşletmelerin objektiflik ve şeffaflık düzeyi yükseldikçe bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanmasına yönelik tutumları olumlu olarak artmakta, objektiflik ve 

şeffaflık düzeyi azaldıkça bu tutum olumsuz olmaktadır. Bu ilişki p<0.01 düzeyinde ve 

β= 0,28 yol katsayısı istatistikî olarak yüksek anlamlı çıkmıştır. Hipotez 2b kabul 

edilmiştir. 

Kurumsal yönetimin başarısında muhasebe uygulamalarındaki şeffaflık, adillik 

hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri ile bağımsız denetim arasındaki doğrusal bir 

ili şki söz konusudur. İşletmede kurumsal yönetimin tam olarak uygulanabilmesi 

finansal tabloların ve yönetsel kararların doğruluğunun kontrolünün bağımsız denetim 

tarafından yapılması ile mümkün olur. Bağımsız denetim bu şekli ile iş yaşamında ilgili 

taraflara güven verir (Percy,1997:3-4). 

Güler’in, (2010:199) yapmış olduğu çalışmada şirketlerin kurumsal yönetim 

ilkelerini beminsemesinin bağımsız denetime doğrudan katkı sağlayacağı ile ilgili 

hipotezi <,001 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. Güler’in yine aynı çalışmasında, 

uluslar arası denetim standartlarının denetimde ölçüt alınmasın kurumsal yönetimin 

kamuoyunu bilgilendirme ve şeffaflık ilkesinin işletme uygulanması ölçüsünde artış 

sağlamak açısından önemlidir hipotezi <,001 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir.  

Kurumsal Yönetiminin hedefleri ile denetimden beklenen yararlar bir biri ile 

örtüşmektedir. İşletmeye ait finansal ve finansal olmayan bilgilerin kamuya 

açıklanması, sermaye sahiplerinin eşitli ği, yönetim kurulu faaliyetlerinin doruluğu, 

denetçilerin bağımsız olması, alınan kararların çıkar gruplarına zamanında ve doğru bir 

şekilde ulaştırılması ve buna bağlı faktörler kurumsal yönetim ile denetimin ortak 

noktalarıdır (Muğal,2007:105). 
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Tablo 3.24: Model 1 Özet Test Sonuçları 

   β 
Katsayılar 

T Değerleri Sonuçlar 

Sorumluluk ► İşletme Tutumu 0,39 4,55 ***Supported 
Sorumluluk ► Genel Tutumu 0,23 1,96 **Supported 
Objektif Şeffaflık ► İşletme Tutumu 0,28 2,98 ***Supported 
Objektif- Şeffaflık  ► Genel_Tutum 0,24 2,24 **Supported 
Personel Sayısı ► İşletme Tutum 0,13 1,99 0,05 
Personel Sayısı ► Genel Tutum 0,13 1,58 0,12 
Piyasa ► İşletme Tutum 0,03 0,76 0,45 
Piyasa ► Genel Tutum 0,01 0,21 0,83 
Faaliyet Yılı ► İşletme Tutum -0,09 1,71 0,09 
Faaliyet Yılı ► Genel_Tutum -0,02 0,45 0,65 
**p<.05,***p<.01 
 

3.6.2. Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkisine Yönelik Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Şekil 3.3: Model 2’nin Ölçümü 

 



 121 

Sonuçlar model 2’nin yakınsak geçerliliğini desteklemektedir. Tablo 3.25’de 

AOV değerleri 0,55-0,68 arasındadır. Elde edilen değerler kabul edilen 0,5 değerinin 

üzerindedir (Fornell and Larcker, 1981). Modelin alfa güvenilirlik değerleri 0,84-0,89 

arasındadır. Bu değer tavsiye edilen 0,70 ve üzeri güvenilirlik düzeyinin üstündedir. 

Aynı şekilde Bütünleşik güvenirlilik değerleri 0,87-0,91 arasındadır ki bu da yine 

tavsiye edilen 0,70 değerinin üzerindedir (Nunnaly, 1978). Bu sonuçların ışığında içsel 

tutarlılık kriterlerinin model 2 için karşılandığı ifade edilebilir.  

 

Tablo 3.25: Model 2’nin Yakınsak Geçerlilik Katsayıları 

Gizil 
Değişkenler 

 

 Açıklanan 
Ortalama 
Varyans  

Bütünleşik 
Güvenilirlik 

Güvenilirlik 
Katsayıları 

Birliktelik 
katsayıları 

R-Kare 

İşletme tutumu 0,63 0,89 0,85 0,63 0,40 
Genel tutum 0,55 0,88 0,84 0,55 0,19 
Kayıt düzeni 0,68 0,87 0,77 0,68 0,00 
Raporlama Sistemi 0,64 0,91 0,89 0,64 0,00 
Personel sayısı 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
Piyasa 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
Faaliyet Yılı 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

 

Faktör yükleri gözlenen değişkenlerle gizil değişkenlerin arasındaki ilişkiyi 

ifade eden değerlerdir. Tablo 3.25’de gözlenebilir değişkenlerin faktör yükleri ile yapı 

arasındaki ilişkiler verilmiştir. Çalışmada elde edilen değerler tavsiye edilen eşik değeri 

0,5’den yüksektir (Hair vd. 1998). Bu da gözlemlenebilen değişkenlerdeki değişimin, 

gizil değişkendeki değişimi açıklayıcı özeliğinin göstergesidir. Tablo 3.26’da bulunan 

yüklerin hepsi 0,7 değerinden büyük ya da ona çok yakın değerlerdir. Dolayısıyla genel 

olarak modelin yakınsak geçerlilik koşullarını sağladığını ifade edebiliriz. 
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Tablo 3.26: Model 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi 

     İşletme 
tutum 

Genel 
tutum 

Kayıt 
düzeni 

Muhasebe 
raporlama 

Personel  Piyasa     Yıl 

 IU1 0,88 0,62 0,51 0,62 0,25 0,09 -0,01 

 IU4 0,82 0,63 0,40 0,46 0,24 0,09 0,01 

IU51 0,72 0,44 0,27 0,28 0,21 0,23 -0,03 

 IU6 0,79 0,59 0,38 0,39 0,17 0,1 0,01 

IU71 0,74 0,40 0,41 0,5 0,44 0,14 0,18 

 GT2 0,41 0,70 0,26 0,21 0,25 0,11 0,09 

 GT3 0,43 0,65 0,21 0,23 0,13 0,11 0,06 

 GT6 0,61 0,71 0,36 0,35 0,19 0,15 -0,02 

 GT7 0,48 0,74 0,23 0,25 0,23 -0,04 0,08 

 GT8 0,54 0,83 0,37 0,35 0,22 0,09 0,12 

 GT9 0,51 0,80 0,27 0,3 0,22 0,03 0,06 

 KD1 0,45 0,32 0,88 0,63 0,27 0,15 0,06 

 KD2 0,36 0,31 0,75 0,37 0,28 0,2 0,1 

 KD3 0,45 0,35 0,84 0,61 0,26 0,17 0,15 

 BS1 0,45 0,29 0,37 0,68 0,35 0,06 0,13 

 BS2 0,56 0,37 0,64 0,86 0,34 0,21 0,11 

 FR1 0,52 0,39 0,60 0,86 0,4 0,19 0,21 

 FR2 0,52 0,29 0,64 0,87 0,37 0,19 0,15 

TMS1 0,34 0,18 0,36 0,70 0,17 -0,01 0,02 

TMS2 0,42 0,32 0,46 0,82 0,31 -0,02 0,14 

 PER 0,34 0,28 0,32 0,41 1 0,23 0,39 

  PI 0,15 0,11 0,21 0,14 0,23 1 0,01 

 YIL 0,04 0,09 0,12 0,17 0,39 0,01 1 

 

Model 2’nin ayırt edici geçerlilik (discriminant validity) koşullarının sağlanıp 

sağlanmadığı incelenmiştir. Bu analiz için her AOV değerlerinin karekök değerleri ve 

gözlenen değişkenleri korelasyon değerleri karşılaştırılmaktadır. AOV karekök 

değerlerinin diğer değişkenlerin sahip olduğu değerlerden daha büyük olması 

beklenmektedir (Chin, 1998). Tablo 3.27 incelendiğinde ortaya çıkan sonuçların gerekli 

şartları sağladığı görülmektedir. Yine gözlenen değişkenlerin kendi gizil değişkenleri ile 

olan faktör yükleri diğerlerinden yüksektir. Bu nedenle ayırt edici geçerlili ğinde bir 

sorun olmadığı görülmektedir. Bu verilere dayanarak önerilen model 2 geçerli ve 

güvenilirdir diyebiliriz. 

 



 123 

Tablo 3.27: Model 2_Ayırt Edici Geçerlilik Testi Değişkenlerin Korelasyonları ve 

AOV Karekök Değerleri   

 1 2 3 4 5 6 7 
1 İşletme Tutumu 0,79       
2 Genel Tutum 0,68 0,74      
3 Kayıt Düzeni 0,51 0,39 0,82     
4 Raporlama sistemi 0,59 0,39 0,66 0,80    
5 Personel Sayısı 0,34 0,28 0,32 0,41 NA   
6 Piyasa 0,15 0,11 0,21 0,14 0,23 NA  
7 Faaliyet Yılı 0,04 0,09 0,12 0,17 0,39 0,01 NA 
 

Model 2 Hipotez Testi 

Model 2 ile ilgili Tablo 3.25’de gizil bağımlı değişkenlerin bağımsız 

değişkenlerce ne ölçüde açıklandığı gösterilmiştir. Buna göre Bağımsız denetim 

hakkındaki genel görüşlerin %40’ını bağımsız değişkenler tarafından açıklanmıştır. 

Aynı şekilde Bağımsız denetimin işletmede uygulanmasına yönelik görüşün %19’unu 

açıkladığı görülmüştür. 

Model 2 daha önce de ifade edildiği gibi YEM ile analiz edilmiştir. Bu analizde 

R2 ve yol değerleri için elde edilen istatistik değerlerden anlamlı olanlar 

kullanılmaktadır. Bu çerçevede gizil değişkenler arasındaki anlamlı istatiksel değerler 

ele alınmakta ve sonuç çıkartılmaktadır. PLS yöntemi kullanılırken araştırmada 

bootstrapping yöntemi (örneklemi yeniden hesaplama yöntemi/ önyükleme yöntemi) 

kullanılarak 500’e çıkartılmıştır.   

Hipotez 3 – Muhasebe bilgi sistemini etkin olarak kullanan işletmelerin 

bağımsız denetime yönelik genel tutumları olumludur.  

Hipotez 3a – Muhasebe kayıt düzeni etkin olan işletmelerin bağımsız 

denetime yönelik genel tutumları olumludur. Tablo 3.28’de kontrol değişkeleri olan 

İşletmenin personel sayısı, firma yaşı ve faaliyet gösterdiği piyasada dikkate alınarak 

yapılan analizde muhasebe kayıt düzeni ile işletmelerin bağımsız denetim hakkındaki 

genel görüşlerine yönelik tutumları arasında pozitif yönde bir ili şki tespit edilmiştir. 

Bunun anlamı muhasebe kayıt düzeni etkin olan işletmelerin bağımsız denetime yönelik 

genel tutumlarının olumlu olduğudur. Bu ilişki p<0.05 düzeyinde ve β= 0,24 yol 

katsayısı istatistikî olarak anlamlı çıkmıştır. Hipotez 3a kabul edilmiştir. 
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Hipotez 3b – Muhasebe raporlama sistemini kaliteli olarak kullanan 

işletmelerin bağımsız denetime yönelik genel tutumları olumludur. Tablo 3.28’de 

kontrol değişkeleri olan işletmenin personel sayısı, firma yaşı ve faaliyet gösterdiği 

piyasa dikkate alınarak yapılan analizde muhasebe raporlama sisteminin kalitesi ile 

işletmelerin bağımsız denetim hakkındaki genel görüşlerine yönelik tutumları arasında 

pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki p<0.05 düzeyinde ve β= 0,23 yol 

katsayısı istatistikî olarak anlamlı çıkmıştır. Hipotez 3b kabul edilmiştir. Bütçe 

sistemini, finansal tabloların analizlerini etkin bir şekilde gerçekleştiren işletmelerin 

bağımsız denetime yönelik genel bakışları olumlu olmaktadır.  

Hipotez 4 – Muhasebe bilgi sistemini etkin olarak kullanan işletmelerin 

bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur 

Hipotez 4a - Muhasebe kayıt düzeni etkin olan işletmelerin bağımsız 

denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. Tablo 

3.28’de elde edilen sonuçlara göre kontrol değişkeleri olan işletmenin personel sayısı, 

firma yaşı ve faaliyet gösterdiği piyasa dikkate alınarak yapılan analizde muhasebe 

kayıt düzeni ile bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanmasına yönelik tutumları 

arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Muhasebe kayıt düzeni etkin olan 

işletmeler bağımsız denetimin kendi firmaları için uygulanmasına olumlu 

yaklaşmaktadır. Bu ilişki p<0.05 düzeyinde ve β= 0,20 yol katsayısı istatistikî olarak 

anlamlı çıkmıştır. Hipotez 4a kabul edilmiştir. 

Hipotez 4b – Muhasebe raporlama sistemini kaliteli olarak kullanan 

işletmelerin bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları 

olumludur. Tablo 32’de kontrol değişkeleri olan işletmenin personel sayısı, firma yaşı 

ve faaliyet gösterdiği piyasa dikkate alınarak yapılan analizde muhasebe raporlama 

sistemini kalitelisi ile bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanmasına yönelik 

tutumları arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki p<0.01 düzeyinde 

ve β= 0,42 yol katsayısı istatistikî olarak yüksek anlamlı çıkmıştır. Hipotez 4b kabul 

edilmiştir. 

Koronios ve Brown, 2002 yılında muhasebe bilgi sisteminin kalitesini 

etkileyen kritik başarı faktörleri üzerine Avustralya’daki isletmelerde yapılan uygulama 
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çalışmasındaki faktörlerden birisi bağımsız denetim olarak tespit edilmiştir (Acar ve 

Özçelik, 2011:14). 

Muğal’ın, (2007: 120) yapmış olduğu çalışmada müşteri işletmenin etkin bir 

muhasebe ve iç kontrol sisteminin olmamasının denetimi olumsuz etkilediği düşüncesi 

ile UDS ile denetim şirketlerinin kendi içyapılarında kalite kontrolü çalışmalarına yer 

vermesi zorunluluğu getirilmesinin bağımsız denetimin kalitesini arttıracağı düşüncesi 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

KOBİ’lerde kurumsallaşma süreçlerinde yaşadıkları sorunlar muhasebe 

denetimi alanına da yansımaktadır. Çalışma ortamının resmi ve yazı kurallara 

bağlanamaması, işlerin profesyonellik ile değil güvene dayalı bir şekilde götürülmeye 

çalışılması işletme faaliyetlerinin etkin bir şekilde denetlenmesine engel teşkil eder. 

Firmada oluşan denetim boşluğu önemli zararlara uğramasına yol açabilir. Etkin bir 

denetim sisteminin oluşturulması ve uluslararası denetim standartları ile bu sistemin 

desteklenmesi önemlidir(Güner, 2006: 422). 

Muhasebe denetimi muhasebe bilgi sisteminin çıktıları olan finansal raporların 

işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarının ne ölçüde doğru olarak 

yansıttığının denetçiler tarafından tespit edilmesi esasına dayanır. Muhasebe bilgi 

sisteminin çıktısı olan finansal raporların denetimi bilgi üretme sürecini farklı bir gözle 

incelemek ve finansal raporlarda açıklanan bilgilerin doğruluğu hakkında bir yargıya 

varmaktır (Karakaya, 1994:115).Muhasebe sisteminin çıktıları olan finansal tablolar 

bağımsız denetimin ana konusunu oluşturmaktadır. Bu açıdan bağımsız denetim ile 

muhasebe bilgi sistemi arasında çok etkin bir ilişki söz konusudur. Muhasebe bilgi 

sisteminin kalitesi bağımsız denetiminde kalitesini artırmaktadır. 
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Tablo 3.28: Model 2 Özet Test Sonuçları 

   β 
Katsayılar 

T 
Değerleri 

Sonuçlar 

Kayit düzeni   ► İşletme Tutumu 0,20 2,23 **Supported 
Kayıt düzeni ►Genel Tutumu 0,24 2,12 **Supported 
Raporlama sistemi  ► İşletme Tutumu 0,42 4,56 ***Supported 
Raporlama sistemi ►Genel_Tutum 0,23 2,16 **Supported 
Personel sayısı  ► İşletme Tutum 0,14 2,09 0,04 
Piyasa  ► İşletme Tutum 0,02 0,54 0,59 
Faaliyet yılı ► İşletme Tutum -0,10 1,86 0,07 
Faaliyet yılı  ►Genel Tutum 0,02 0,36 0,72 
      
**p<.05;***p<.01 
 

3.6.3. İç Denetimin Etkisi Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Şekil 3.4: Model 3’ün Ölçümü 

 

 

Sonuçlar model 3’ün yakınsak geçerliliğini desteklemektedir. Tablo 3.29’de 

AOV değerleri 0,55-0,89 arasındadır. Elde edilen değerler kabul edilen 0,5 değerinin 

üzerindedir (Fornell and Larcker, 1981).  Tablo 3.29’de modelin alfa güvenilirlik 

değerleri 0,84-0,97 arasındadır. Bu değer tavsiye edilen 0,70 ve üzeri güvenilirlik 

düzeyinin üstündedir. Aynı şekilde Bütünleşik güvenirlilik değerleri 0,88-0,97 
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arasındadır ki bu da yine tavsiye edilen 0,70 değerinin üzerindedir (Nunnaly, 1978). Bu 

sonuçların ışığında içsel tutarlılık kriterlerinin model 3 için karşılandığı ifade edilebilir.  

 

Tablo 3.29: Model 3’ün Yakınsak Geçerlilik Katsayıları 

Gizil değişkenler 
 

  Açıklanan 
Ortalama 
Varyans  

Bütünle şik 
Güvenilirlik  

Güvenilirlik 
Katsayıları  

Birliktelik 
katsayıları  

R-Kare 

İşletme tutumu 0,63 0,89 0,85 0,63 0,30 
Genel tutumu 0,55 0,88 0,84 0,55 0,12 
İç denetim 0,89 0,97 0,97 0,89 0,00 
Personel sayısı 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
Piyasa 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
Faaliyet Yılı 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
      

 

Faktör yükleri gözlenen değişkenlerle gizil değişkenlerin arasındaki ilişkiyi 

ifade eden değerlerdir. Tablo 3.29’de gözlenebilir değişkenlerin faktör yükleri ile yapı 

arasındaki ilişkiler verilmiştir. Çalışmada elde edilen değerler tavsiye edilen eşik değeri 

0,5’den yüksektir (Hair vd. 1998). Bu da gözlemlenebilen değişkenlerdeki değişimin, 

gizil değişkendeki değişimi açıklayıcı özeliğinin göstergesidir. Tablo 3.30’de bulunan 

yüklerin hepsi 0,7 değerinden büyük ya da ona çok yakın değerlerdir. Dolayısıyla genel 

olarak modelin yakınsak geçerlilik koşullarını sağladığını ifade edebiliriz. 
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Tablo 3.30: Model 3’ün Doğrulayıcı Faktör Analizi 

     İşletme 
tutum 

Genel 
tutum 

iç denetim Personel  Piyasa     Yıl 

 IU1 0,88 0,62 0,52 0,25 0,09 -0,01 
 IU4 0,82 0,62 0,4 0,24 0,09 0,01 
IU51 0,72 0,44 0,21 0,21 0,23 -0,03 
 IU6 0,78 0,59 0,33 0,17 0,1 0,01 
IU71 0,75 0,4 0,41 0,44 0,14 0,18 
 GT2 0,41 0,70 0,1 0,25 0,11 0,09 
 GT3 0,43 0,66 0,18 0,13 0,11 0,06 
 GT6 0,60 0,70 0,27 0,19 0,15 -0,02 
 GT7 0,47 0,75 0,17 0,23 -0,04 0,08 
 GT8 0,54 0,82 0,28 0,22 0,09 0,12 
 GT9 0,51 0,79 0,16 0,22 0,03 0,06 
 ID1 0,49 0,28 0,95 0,25 0,17 0,03 
 ID2 0,48 0,26 0,96 0,25 0,2 0,07 
 ID3 0,5 0,25 0,96 0,23 0,2 0,07 
 ID4 0,46 0,25 0,95 0,25 0,19 0,06 
 ID5 0,41 0,21 0,89 0,26 0,17 0,05 
 PER 0,35 0,28 0,26 1 0,23 0,39 
  PI 0,15 0,10 0,20 0,23 1 0,01 
 YIL 0,05 0,09 0,06 0,39 0,01 1 

 
 

Model 3’nin ayırt edici geçerlilik (discriminant validity) koşullarının sağlanıp 

sağlanmadığı incelenmiştir. Bu analiz için her AOV değerlerinin karekök değerleri ve 

gözlenen değişkenleri korelasyon değerleri karşılaştırılmaktadır. AOV karekök 

değerlerinin diğer değişkenlerin sahip olduğu değerlerden daha büyük olması 

beklenmektedir (Chin, 1998). Tablo 3.31 incelendiğinde ortaya çıkan sonuçların gerekli 

şartları sağladığı görülmektedir. Yine gözlenen değişkenlerin kendi gizil değişkenleri ile 

olan faktör yükleri diğerlerinden yüksektir. Bu nedenle ayırt edici geçerlili ğinde bir 

sorun olmadığı görülmektedir. Bu verilere dayanarak önerilen model 3 geçerli ve 

güvenilirdir diyebiliriz. 
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Tablo 3.31: Model 3 Ayırt Edici Geçerlilik Testi. Değişkenlerin Korelasyonları ve 

AOV Karekök Değerleri    

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 
1  İşletme Tutumu 0,79      
2  Genel Tutumu 0,67 0,74     
3  İç denetim 0,50 0,27 0,94    
4  Personel Sayısı 0,35 0,28 0,26 NA   
5  Piyasa 0,15 0,10 0,20 0,23 NA  
6  Faaliyet Yılı 0,05 0,09 0,06 0,39 0,01 NA 

 

Model 3 Hipotez Testi 

Model 3 ile ilgili Tablo 3.29’da gizil bağımlı değişkenlerin bağımsız 

değişkenlerce ne ölçüde açıklandığı gösterilmiştir. Buna göre Bağımsız denetim 

hakkındaki genel görüşlerin %30’unu bağımsız değişkenleri tarafından açıklanmıştır. 

Aynı şekilde Bağımsız  denetimin işletmede uygulanmasına yönelik görüşün %12’sini 

açıkladığı görülmüştür. 

Model 3 daha önce de ifade edildiği gibi YEM ile analiz edilmiştir. Bu analizde 

R2 ve yol değerleri için elde edilen istatistik değerlerden anlamlı olanlar 

kullanılmaktadır. Bu çerçevede gizil değişkenler arasındaki anlamlı istatiksel değerler 

ele alınmakta ve sonuç çıkartılmaktadır. PLS yöntemi kullanılırken araştırmada 

bootstrapping yöntemi (örneklemi yeniden hesaplama yöntemi/ önyükleme yöntemi) 

kullanılarak 500’e çıkartılmıştır.   

Hipotez 5 – İç denetimi etkin olan işletmelerin bağımsız denetime yönelik 

genel tutumları olumludur. Tablo 3.32’de kontrol değişkeleri olan işletmenin personel 

sayısı, firma yaşı ve faaliyet gösterdiği piyasa dikkate alınarak yapılan analizde iç 

denetimin varlığı ile işletmelerin bağımsız denetim hakkındaki genel görüşlerine 

yönelik tutumları arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Bu tespit ile iç 

denetim birimi olan ve etkin bir şekilde kullanılan işletmelerin bağımsız denetime 

yönelik genel tutumları olumlu iken iç denetim birimi olmayan veya etkin bir şekilde 

çalışmayan işletmelerin bağımsız denetime genel bakışları da olumsuz olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu ilişki p<0.05 düzeyinde ve β= 0,21 yol katsayısı istatistikî olarak 

anlamlı çıkmıştır. Bu bağlamada hipotez 5 desteklenmiştir.  
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Hipotez 6 – İç denetimi etkin olan işletmelerin bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. Tablo 3.32’da elde 

edilen sonuçlara göre kontrol değişkeleri olan işletmenin personel sayısı, firma yaşı ve 

faaliyet gösterdiği piyasa dikkate alınarak yapılan analizde iç denetim ile bağımsız 

denetimin işletmelerinde uygulanmasına yönelik tutumları arasında pozitif yönde bir 

ili şki tespit edilmiştir. Bu ilişki iç denetim birimi olan ve etkin bir şekilde kullanılan 

işletmelerin bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanmasına yönelik tutumları olumlu 

iken iç denetim birimi olmayan veya etkin bir şekilde çalışmayan işletmelerin tutumları 

olumsuz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki p<0.01 düzeyinde ve β= 0,43 yol katsayısı 

istatistikî olarak yüksek anlamlı çıkmıştır. Hipotez 6 kabul edilmiştir. 

Kurnaz’ın, (2007:184) Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunda kurumsal 

yönetim endeksinde risk odaklı iç denetim konulu çalışmasında, şirketin iç denetim 

birimi çalışmalarının, bağımsız denetime etkisine yönelik soruya katılımcıların % 

23,0’ında iç denetim biriminin çalışmalarının bağımsız denetim çalışmalarının 

maliyetini azaltıp, süresini kısalttığı tespit edilmiştir. 

Özer’in, (2006:96) risk odaklı iç denetim ile ilgili yapmış olduğu çalışmada, 

bağımsız denetime tabi olan 35 işletmenin denetçilerine işletmede bağımsız denetçilerle 

iç denetçilerin işbirliği içerisinde çalışmalarının sağlanıp sağlanmadığı sorulmuş, 

işletmenin, % 88,6’sında bağımsız denetçi ile iç denetçi işbirliğinin sağlandığını 

belirtmişlerdir. 

Altıntaş’ın, (2008:202) bağımsız denetimin kalitesine yönelik yapmış olduğu 

araştırmada İç denetim bölümü olan işletmelerde çalışan yöneticilerin iç denetim 

bölümü olmayan firmalardaki yöneticilere göre denetimin kalitesini etkileyen 

faktörlerden denetim firmasının çalışanlarının yetkinlik düzeyine daha çok önem 

verdikleri tespit edilmiştir   

Dönmez ve Ersoy’un 2011 yılında, yapmış olduğu çalışmada işletmede iç 

kontrol sisteminin etkin olması denetçilerin katlanacağı denetim riskinin düşük olacağı, 

iç kontrol sisteminin yetersiz olması durumunda ise daha detay testlerin yoğun olarak 

kullanmak zorunda kaldıkları tespit edilmiştir. 
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Tablo 3.32: Model 3 Özet Test Sonuçları 

   β 
Katsayılar 

T Değerleri Sonuçlar 

İç Denetim ► İşletme Tutumu 0,43 6,65 ***Supported 
İç Denetim ► Genel Tutumu 0,21 2,55 **Supported 
Personel sayı  ► İşletme Tutum 0,26 3,65 0,00 
Personel sayı  ► Genel Tutum 0,23 2,59 0,01 
Firma yılı  ► İşletme Tutum -0,08 1,38 0,17 
Firma yılı  ► Genel Tutum -0,01 0,27 0,79 
      
**p<.05;***p<.01 
 

3.6.4. İşletme Stratejilerinin Etkisine Yönelik Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Şekil 3.5: Model 4’ün Ölçümü 

 

 

Sonuçlar model 4’ün yakınsak geçerliliğini desteklemektedir. AOV değerleri 

0,55-0,78 arasındadır. Tablo 3.33’de Elde edilen değerler kabul edilen 0,5 değerinin 

üzerindedir (Fornell and Larcker, 1981). Modelin alfa güvenilirlik değerleri 0,85-0,93 

arasındadır. Bu değer tavsiye edilen 0,70 ve üzeri güvenilirlik düzeyinin üstündedir. 
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Aynı şekilde Bütünleşik güvenirlilik değerleri 0,89-0,94 arasındadır ki bu da yine 

tavsiye edilen 0,70 değerinin üzerindedir (Nunnaly, 1978). Bu sonuçların ışığında içsel 

tutarlılık kriterlerinin model 4 için karşılandığı ifade edilebilir.  

 

Tablo 3.33: Model 4’ün Yakınsak Geçerlilik Katsayıları 

Gizil 
değişkenler 

 

  Açıklanan 
Ortalama 
Varyans  

Bütünleşik 
Güvenilirlik 

Güvenilirlik 
Katsayıları 

Birliktelik 
katsayıları 

R-Kare 

 İşletme tutum 0,63 0,89 0,85 0,63 0,28 
 Genel tutum 0,55 0,88 0,84 0,55 0,25 
 Halka açılma 0,78 0,91 0,86 0,78 0,00 
Ortaklık satın alma 0,77 0,94 0,93 0,77 0,00 
Personel sayısı 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
Piyasa 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
Faaliyet yılı 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

 

Faktör yükleri gözlenen değişkenlerle gizil değişkenlerin arasındaki ilişkiyi 

ifade eden değerlerdir. Tablo 3.33’de gözlenebilir değişkenlerin faktör yükleri ile yapı 

arasındaki ilişkiler verilmiştir. Çalışmada elde edilen değerler tavsiye edilen eşik değeri 

0,5’den yüksektir (Hair vd. 1998). Bu da gözlemlenebilen değişkenlerdeki değişimin, 

gizil değişkendeki değişimi açıklayıcı özeliğinin göstergesidir. Bulunan yüklerin hepsi 

0,7 değerinden büyük ya da ona çok yakın değerlerdir. Dolayısıyla genel olarak modelin 

yakınsak geçerlilik koşullarını sağladığını ifade edebiliriz. 
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Tablo 3.34: Model 4 Doğrulayıcı Faktör Analizi 

     İşletme 
tutum 

Genel 
tutum 

Halka 
açılma 

Ortaklık 
satın alma 

Personel  Piyasa     Yıl 

 IU1 0,88 0,63 0,41 0,47 0,25 0,09 -0,01 
 IU4 0,82 0,63 0,32 0,39 0,24 0,09 0,01 
IU51 0,74 0,44 0,28 0,19 0,21 0,23 -0,03 
 IU6 0,79 0,59 0,31 0,3 0,17 0,1 0,01 
IU71 0,74 0,4 0,29 0,29 0,44 0,14 0,18 
 GT2 0,41 0,69 0,23 0,23 0,25 0,11 0,09 
 GT3 0,43 0,65 0,2 0,26 0,13 0,11 0,06 
 GT6 0,6 0,72 0,39 0,43 0,19 0,15 -0,02 
 GT7 0,48 0,77 0,38 0,27 0,23 -0,04 0,08 
 GT8 0,54 0,8 0,33 0,27 0,22 0,09 0,12 
 GT9 0,51 0,79 0,31 0,27 0,22 0,03 0,06 
 HA1 0,21 0,3 0,82 0,43 0,14 0,08 0,13 
 HA2 0,39 0,4 0,94 0,54 0,24 0,03 0,12 
 HA3 0,43 0,42 0,89 0,53 0,15 -0,01 0,06 
 OT1 0,25 0,25 0,4 0,85 0,18 0,15 0,01 
 OT2 0,39 0,36 0,53 0,93 0,27 0,2 0,04 
 OT3 0,36 0,35 0,54 0,93 0,28 0,13 0,07 
 ST1 0,34 0,31 0,45 0,84 0,27 0,22 0,08 
 ST3 0,47 0,43 0,55 0,85 0,28 0,08 0,1 
 PER 0,34 0,28 0,2 0,3 1 0,23 0,39 
  PI 0,16 0,1 0,03 0,17 0,23 1 0,01 
 YIL 0,04 0,08 0,11 0,08 0,39 0,01 1 

 

Model 4’ün ayırt edici geçerlilik (discriminant validity) koşullarının sağlanıp 

sağlanmadığı incelenmiştir. Bu analiz için her AOV değerlerinin karekök değerleri ve 

gözlenen değişkenleri korelasyon değerleri karşılaştırılmaktadır. AOV karekök 

değerlerinin diğer değişkenlerin sahip olduğu değerlerden daha büyük olması 

beklenmektedir (Chin, 1998). Tablo 3.35 incelendiğinde ortaya çıkan sonuçların gerekli 

şartları sağladığı görülmektedir. Yine gözlenen değişkenlerin kendi gizil değişkenleri ile 

olan faktör yükleri diğerlerinden yüksektir. Bu nedenle ayırt edici geçerlili ğinde bir 

sorun olmadığı görülmektedir. Bu verilere dayanarak önerilen model 3 geçerli ve 

güvenilirdir diyebiliriz. 
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Tablo 3.35: Model 4 Ayırt Edici Geçerlilik Testi. Değişkenlerin Korelasyonları ve 

AOV Karekök Değerleri   

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 
1 İşletme Tutumu 0,79       
2 Genel Tutum 0,68 0,74      
3 Halka Açılma 0,41 0,43 0,88     
4 Ortaklık- Satın Alma 0,43 0,40 0,57 0,88    
5 Personel Sayısı 0,34 0,28 0,20 0,30 NA   
6 Piyasa 0,16 0,10 0,03 0,17 0,23 NA  
7 Faaliyet yılı 0,04 0,08 0,11 0,08 0,39 0,01 NA 

 

Model 4 Hipotez Testi 

Model 4 ile ilgili Tablo 3.33’de gizil bağımlı değişkenlerin bağımsız 

değişkenlerce ne ölçüde açıklandığı gösterilmiştir. Buna göre Bağımsız denetim 

hakkındaki genel görüşlerin %28’ını bağımsız değişkenleri tarafından açıklanmıştır. 

Aynı şekilde Bağımsız denetimin işletmede uygulanmasına yönelik görüşün %25’ini 

açıkladığı görülmüştür. 

Model 4 daha önce de ifade edildiği gibi YEM ile analiz edilmiştir. Bu analizde 

R2 ve yol değerleri için elde edilen istatistik değerlerden anlamlı olanlar 

kullanılmaktadır. Bu çerçevede gizil değişkenler arasındaki anlamlı istatistiksel değerler 

ele alınmakta ve sonuç çıkartılmaktadır. PLS yöntemi kullanılırken araştırmada 

bootstrapping yöntemi (örneklemi yeniden hesaplama yöntemi/ önyükleme yöntemi) 

kullanılarak 500’e çıkartılmıştır(Chin, 1998). 

Hipotez 7 Büyüme Stratejisi benimsemiş işletmelerin bağımsız denetime 

yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 7 a – Halka açılma planları olan işletmelerin bağımsız denetime 

yönelik genel tutumları olumludur. Tablo 3.36’da kontrol değişkeleri olan işletmenin 

personel sayısı, firma yaşı ve faaliyet gösterdiği piyasada dikkate alınarak yapılan 

analizde firmaların halka açılma istekleri ile bağımsız denetim hakkındaki genel 

görüşlerine yönelik tutumları arasında pozitif yönde bir ili şki tespit edilmiştir. Bu ilişki 

p<0.01 düzeyinde ve β= 0,30 yol katsayısı istatistikî olarak yüksek anlamlı çıkmıştır. 

Hipotez 7 a kabul edilmiştir. 
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Hipotez 7b a – Satın alma ve ortaklık planları olan işletmelerin bağımsız 

denetime yönelik genel tutumları olumludur. Tablo 3.36’da kontrol değişkeleri olan 

işletmenin personel sayısı, firma yaşı ve faaliyet gösterdiği piyasa dikkate alınarak 

yapılan analizde muhasebe bilgi sistemi ile firmaların bağımsız denetim hakkındaki 

genel görüşlerine yönelik tutumları arasında pozitif yönde bir ili şki tespit edilmiştir. Bu 

ili şki p<0.05 düzeyinde ve β= 0,18 yol katsayısı istatistikî olarak anlamlı çıkmıştır. 

Hipotez 7 b kabul edilmiştir. 

Hipotez 8 - Büyüme Stratejisi benimsemiş işletmelerin bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanmasına yönelik genel tutumları olumludur. 

Hipotez 8 a – Halka açılma planları olan işletmelerin bağımsız denetimin 

işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. Tablo 3.36’da elde 

edilen sonuçlara göre kontrol değişkeleri olan, işletmenin personel sayısı, firma yaşı ve 

faaliyet gösterdiği piyasa dikkate alınarak yapılan analizde halka açılma istekleri ile 

bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanmasına yönelik tutumları arasında pozitif 

yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki p<0.01 düzeyinde ve β= 0,25 yol katsayısı 

istatistikî olarak yüksek anlamlı çıkmıştır. Hipotez 8 a kabul edilmiştir. 

Hipotez 8 b – Satın alma ve ortaklık planları olan işletmelerin bağımsız 

denetimin işletmelerinde uygulanması yönündeki tutumları olumludur. Tablo 

3.36’da kontrol değişkeleri olan işletmenin personel sayısı, firma yaşı ve faaliyet 

gösterdiği piyasa dikkate alınarak yapılan analizde satın alma ve ortaklık ile firmaların 

bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanmasına yönelik tutumları arasında pozitif 

yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki p<0.05 düzeyinde ve β= 0,20 yol katsayısı 

istatistikî olarak yüksek anlamlı çıkmıştır. Hipotez 8 b kabul edilmiştir. 
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Tablo 3.36: Model 4 Özet Test Sonuçları 

   β 
Katsayı 

T 
Değerleri 

Sonuçlar 

Halka Açılma ► İşletme Tutumu 0,25 3,02 ***Supported 

Halka Açılma ► Genel Tutum 0,30 3,69 ***Supported 

Ortaklık-Satın Alma ► işletme Tutumu 0,20 2,25 **Supported 
Ortaklık-Satın Alma ► Genel Tutum 0,18 2,03 **Supported 
Personel sayı  ► İşletme Tutum 0,25 3,56 0,00 
Personel sayı  ► Genel Tutum 0,18 2,34 0,02 
Piyasa ► İşletme Tutum 0,06 1,17 0,25 
Piyasa ► Genel Tutum 0,02 0,47 0,64 
Firma Yılı  ► İşletme Tutum -0,10 1,59 0,12 
Firma Yılı ► Genel Tutum -0,03 0,67 0,51 
**p<.05;***p<.01 



 137 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bağımsız denetim, KOBİ’lerin finansal raporları esas alınarak mali durumunun 

ve faaliyet sonuçlarının önceden belirlenmiş standartlara göre açık ve dürüst olarak 

yansıtıp yansıtmadığının bağımsız kişi ve kurumlar tarafından ortaya konulmasıdır. 

Yeni TTK’ da bağımsız denetim ilk aşamada tüm sermaye şirketleri için bir 

zorunluluk olarak getirilmesine rağmen daha sonra yapılan bir değişiklik ile KOB İ’lerin 

büyük bir kısmı dışarıda bırakılmıştır. Bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi bağımsız 

denetimi yapabilecek yeter sayıda henüz denetim firmasının ve denetçinin olmaması, 

ikincisi Türkiye’deki KOBİ’lerin bağımsız denetim konusunda yeterli bilgi ve birikime 

sahip olmamalarıdır.  

Ekonomik değişimin bir sonucu olarak bağımsız denetim ister istemez belirli 

ölçeğin üzerinde olan KOBİ’ler için zorunluluk hale gelecektir, bunun da ötesinde 

KOBİ’ler ilerleyen dönemlerde bağımsız denetimi çıkarları doğrultusunda gönüllü 

olarak yapacaklardır.  

KOBİ’lerin bağımsız denetimi Türkiye’de henüz yeni bir konu olup 

işletmelerin bağımsız denetime bakış açıları ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Bu 

nedenle yapmış olduğumuz çalışma Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Yurt 

dışında bağısız denetimin yaklaşık olarak yüz yıllık bir geçmişinin olması firmaların 

bağımsız denetim konusunda bilinçli olmasını beraberinde getirmiştir.  

Araştırmamızda ilk olarak bağımsız denetim ile ilgili genel bir çerçeve 

çizilmiştir. İkinci bölüm tezin ana gövdesini oluşturmaktadır. Bu bölümde küçük ve orta 

ölçekli işletmeler hakkında bilgi verilmiş ve bağımsız denetimin küçük ve orta ölçekli 

işletmelere etkileri üzerinde durulmuş, işletmelerin bağımsız denetime yaklaşımlarını 

etkileyen faktörler açıklanmıştır. Son bölümde Türkiye’de küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin bağımsız denetime yönelik tutumlarına yönelik olarak İstanbul ilinde 

yapılan araştırma ve bu araştırmadan elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır.  

Yapılan anket çalışmasının analiz sonuçları değerlendirildiğinde KOBİ’lerin 

bağımsız denetime yaklaşımlarını etkileyen faktörler; 

• Kurumsal yönetim ilkelerinin (şeffaflık-objektiflik ve sorumluluk) uygulanma 

düzeyi,  



 138 

• İç denetim sisteminin varlığı ve etkin kullanımı, 

• İşletmede kullanılan muhasebe raporlama sisteminin kalitesi, 

• İşletmede muhasebe kayıt düzenin etkin kullanımı, 

• İşletmenin halka açılma istekliliğinin yüksek olması, 

• İşletmenin satın alma ve ortaklık hedefleri olarak tespit edilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre, ortaya çıkan temel sonuçlardan ilki kurumsal 

yönetim ilkeleri içinde yer alan sorumluluk, şeffaflık ve objektiflik düzeyinin firma 

tutumuna etkisidir.  

Şeffaflık ilkesini benimsemiş, objektif kriterlerin olduğu ve sorumluluk düzeyi 

yüksek olan işletmelerin yöneticileri, bağımsız denetimin genel anlamda KOBİ’lere 

katkı sağlayacağı konusunda olumlu bir tutum içinde oldukları tespit edilmiştir. Bu 

yöneticiler aynı zamanda bağımsız denetimin kendi işletmeleri içinde olumlu bir katkı 

sağlayacağı noktasında bir tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. 

 Kurumsal yönetim düzeyi azaldıkça işletmeler daha içe kapanık bir yapıya 

bürünmekte şeffaflıktan ve objektiflikten uzaklaşmakta ve bağımsız denetime hem 

genel anlamda hem de işletmelerinde uygulanması noktasında olumsuz bir tutum içinde 

girmektedirler. Bu görüş çalışmamızda doğrulanmıştır. 

Çalışmanın bulgularına göre, muhasebe kayıt düzenin nasıl yürütüleceğine dair 

politika ve prosedürleri belirlenmiş ve kayıtların sürekli olarak kontrol edildiği 

işletmelerde yöneticiler bağımsız denetimin genel olarak işletmelere olumlu katkılar 

sağlayacağına düşünmektedirler. Yöneticiler bağımsız denetimin işletmelerinde 

uygulanması noktasında ise yine aynı şekilde bu sürece olumlu yaklaştıkları da yapılan 

analizlerde ortaya çıkmıştır. 

Muhasebe kayıt düzeni ile ilgili politika ve prosedürleri net olmayan ve 

muhasebe kayıtlarının kontrolünün yapılmadığı işletmeler bağımsız denetime hem genel 

anlamda olumsuz yaklaşmakta hem de işletmelerinde uygulanması ile ilgili çekinceleri 

olduğu analiz sonuçlarından anlaşılmıştır.   

Yapılan analizlerin sonuçlarından biri de muhasebe raporlama sistemi ile 

ilgilidir. Bütçe sistemi, finansal tabloların etkin kullanımı ve muhasebe standartlarının 
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uygulanmasının yer aldığı muhasebe raporlama sistemini etkin kullanan işletmelerin: 

• Bağımsız denetim hakkındaki genel tutumları olumlu olup bunun işletmelere 

katkı sağlayacağı görüşünde oldukları ile ilgili istatistikî bulgular elde edilmiştir.  

• Yöneticiler bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanmasına da olumlu 

yaklaşarak kendilerine katkı sağlayacağını düşünmektedirler. 

Araştırmada bağımsız denetime yönelik tutumu etkileyen bir diğer faktör 

işletmelerin iç denetim sisteminin varlığıdır. Yapılan analizde: 

• İç denetim birimi olan ve etkin olarak kullanılan işletmelerde yönetim, bağımsız 

denetimin genel anlamda firmalara olumlu katkılar sağlayacağını 

düşünmektedirler. 

• Aynı işletme yöneticiler işletmelerinde bağımsız denetimin uygulanmasının 

firmalarına katkı sağlayacağı yönünde tutum sergiledikleri analiz sonuçlarından 

tespit edilmiştir. 

• İç denetim departmanı olmayan ya da etkin bir iç denetim sistemi yürütemeyen 

işletme yöneticileri bağımsız denetimin hem genel anlamda firmalara hem de 

kendi işletmelerine olumlu katkılar sağlamayacağını belirtmişleridir. 

İşletmelerin büyüme stratejisi olarak halka açılma istekleri ile bağımsız 

denetim hakkındaki tutumlarının ölçülmesi amacıyla yapılan analizde: 

• Halka açılmak ve gelişen işletmeler piyasasında faaliyet göstermek isteyen 

işletmelerdeki yöneticilerin bağımsız denetimin genel anlamda firmalara olumlu 

katkılar sağlayacağı yönünde bir tutum içinde oldukları tespit edilmiştir.  

• Halka açılmak ve gelişen işletmeler piyasasında faaliyet göstermek isteyen 

işletmelerdeki yöneticiler bağımsız denetimin işletmelerinde uygulanmasının 

işletmelerine katkı sağlayacağı noktasında da hem fikirdirler. 

Araştırmamızda son olarak yurt içi ve yurt dışı ortaklık yapan ve yapma 

hedefleri olan firmalar ile yurt içi veya dışında firma satın almış veya alma planları olan 

işletmelerin bağımsız denetime yaklaşımlarına yönelik analizler yapılmıştır. Ortaklık ve 

satın alma ile büyüme hedefleri olan işletme yöneticileri bağımsız denetimin 

Türkiye’deki KOBİ’lerde uygulanmasına yönelik tutumlarının olumlu olduğu tespit 
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edilmiştir. Aynı yöneticilerin bağımsız denetimin kendi işletmelerinde uygulanmasına 

yönelik tutumları da olumludur.  

Tüm elde edilen bu sonuçlar dikkate alındığında: 

• İşletmelerin objektiflik ve şeffaflık düzeylerinin yükselmesi, yönetim düzeyinde 

bağımsız denetimin kabul görmesini ve uygulanmasını kolaylaştıracaktır.  

• İşletmelerde iç denetim siteminin kurulması ve etkin olarak çalıştırılması ile 

işletmeler iç denetimin bir devamı olarak görecekleri bağımsız denetime olumlu 

yaklaşacaklardır.  

• Muhasebe bilgi sisteminin kalitesinin artması ve yönetsel amaçlı olarak 

kullanılması ile bu bilgilerin doğruluğunu kontrol eden bağımsız denetim bir 

güven unsuru haline gelecektir. 

• Büyüme hedefleri olan işletmelerin yöneticileri alacakları ortaklık ve satın alma 

kararlarında yol gösterici olan bağımsız denetimin raporlarına çok daha sıcak 

bakacaklardır. 

• Gelişen işletmeler piyasasına girme hedefi olan işletme yöneticileri 

yatırımcıların firmasına güven duyması ve firmasının hisse senetlerini satın 

alması noktasında bağımsız denetimin raporlarına ihtiyaç duyacaktır.  

• Türkiye’de işletmeler vergi denetimine tabi tutulmakta ve bu nedenle tüm 

sistemlerini bu denetime göre kurmaktadırlar. Eğer bağımsız denetim yaptıran 

firmalar Maliye Bakanlığının yapmış olduğu yasal denetimlerden muaf tutulursa 

işletmelerin bağımsız denetime yönlendirilmesi sağlanabilir.  

• Kamu Gözetim Kurumu’nun KOBİ’lerde bağımsız denetimin uygulanmasında 

sadece yıllık ciroları dikkate alması çok gerçekçi olmayacaktır. Bağımsız 

denetim yasal olarak zorunlu hale getirilse bile uygulama kâğıt üzerinde 

kalmaktan ileriye gitmeyecektir. İşletmeler bağımsız denetimi devletin bir 

zorunluluğu ve angaryası olarak görecek ve gerekli hassasiyeti gösterme 

noktasında isteksiz davranacaklardır.  

• Kamu Gözetim Kurumu denetimde ölçek geliştirirken yıllık cironun yanında, 

kurumsal yönetim, iç denetim, muhasebe bilgi sistemi ile ilgili kriterlere de yer 

vermelidir. 
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• Bağımsız denetimim işletmelerin bir ihtiyacı ve firmayı daha ileri götürme 

noktasında yönetime yardımcı ve yol gösterici bir unsur olduğunu kavramaları 

gereklidir Kamu Gözetim Kurumunun bağımsız denetimin tabana yayılmasında 

atacağı adımlarda ilgili kurum ve kuruluşların fikrini alması ve yol haritasını bu 

şekilde belirlemesi faydalı olacaktır.  

• Bağımsız denetimin maliyeti özellikle belli ölçeğin altındaki ve bağımsız 

denetimi tam kavrayamamış işletmeler için caydırıcı bir unsurdur. Bu konuda ilk 

yıllarda bağımsız denetimin maliyetini azaltıcı, süre ve ücretle ilgili teşvik ve 

uygulamalar getirilerek işletmelerin bağımsız denetime karşı ilgi duymaları 

sağlanabilir.  
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Ek: 1 İşletmelerin Bağımsız Denetime Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik 
Anket Çalışması 

 
Bu araştırma Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 

Anabilim Dalı Doktora Programında Yürütülen "KOBİ’lerin Bağımsız Denetime 
Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma" konulu tez için 
düzenlenmiştir. 

 Bu ankete vereceğiniz cevaplar sadece ilgili bilimsel araştırmada kullanılacak 
ve gizli tutulacaktır. Anketi Araştırmaya katkı sağladığınız için teşekkür ederiz. 
   
            Hazırlayan                                                                     Danışman 
Öğr. Gör. Ali Haydar Güngörmüş                                    Prof. Dr. Hüseyin ERGİN                                   

 
İletişim : Fatih Üniversitesi    B. Çekmece/ İstanbul. 
Tel : 0535 614 19 76     E-posta : ahgungor@fatih.edu.tr 
 
 
 
 

Muhasebe Bilgi Sistemi 
İşletmenizdeki uygulamalarla ilgili olarak aşağıdaki 

cümlelerde ifade edilen konuların mevcudiyetine ne ölçüde 
katıldığınızı belirtiniz. 
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İşletmemizde muhasebe işlemlerinin nasıl yürütüleceği ile 
ilgili politika ve prosedürler belirlenmiştir. 
İşletmemizde muhasebe işlemlerini kaydeden personel ile 
kontrol eden personel her zaman farklı kişilerdir. 
İşletmemizde belgelere, düzenleyen ve teslim alanlar 
tarafından her zaman imza atılmaktadır. 
İşletmemizde mevcut hesapların nasıl kullanılacağı ile ilgili 
yönergeler hazırlanmıştır. 
İşletmemizde temel (yasal) finansal raporlarının yanında ek 
finansal raporlar da düzenlenmektedir. (öz kaynaklar değişim, 
fon akım tablosu vb) 
İşletmemizde yıl sonunda finansal analiz raporları hazırlanır 
ve karar almada kullanılır. (Oran analizi, dikey, yatay ve trend 
analizleri) 
Yönetim performans değerlendirmesinde finansal tabloların 
verilerinden yararlanmaktadır. 
İşletmemizde muhasebe kayıtları Uluslararası Muhasebe 
Standartlarına göre tutulmaktadır. 
Finansal tablolar TFRS (Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları)’ye göre hazırlanmaktadır. 
İşletmemizde ayrı bir bütçe departmanının varlığı daha iyi bir 
planlama ve kontrolün olmasını sağlar. 
İşletmemizde düzenli olarak işletme bütçeleri hazırlanmakta 
ve gerektiğinde revize edilmektedir. 
İşletmemizde hazırlanan bütçeler yönetsel amaçlı olarak karar 
almada kullanılır.  
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Kurumsal Yönetim  
İşletmenizdeki uygulamalarla ilgili olarak aşağıdaki 

cümlelerde ifade edilen konuların mevcudiyetine ne ölçüde 
katıldığınızı belirtiniz. 
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Orta ve uzun vadeli planlarımız çalışanlar ile paylaşılır. 

Çalışanlar, işletmenin kurumsal(örgütsel) hedeflerini açık bir 
şekilde bilirler. 
İşten ayrılmalar yürütülen işletme faaliyetlerinde aksaklığa 
neden olmaz. 

Herkesin eşit söz hakkı olduğu verimli toplantılarımız vardır. 

İç denetimde, değerlendirme sürecinde, tepe yönetiminin 
yanında, bölüm yöneticileri ve uzmanları da bulundururuz. 

İş tanımları ve çalışanların yetki ve sorumlulukları yazılı hale 
getirilmiştir. 
Her üst yöneticinin pozisyon değiştirmesinde veya işten 
ayrılması durumu için bir vekâlet planımız vardır. 

Yapılan toplantıların planlı bir gündem maddesi vardır. 

Birim ve departmanlar arasındaki ilişki ve süreçler için yazılı 
kurallarımız vardır. 

Karar verme süreci ile ilgili sistemimiz tanımlanmıştır. 

Her pozisyon için yazılı iş tanımımız vardır. 

Toplantılarda görüşülen konuların kaydı her zaman 
tutulmaktadır. 

İşletmenin adil bir ücretlendirme politikası vardır. 

Personel seçiminde açık ve yazılı olarak belirlenmiş kriterler 
kullanılır. 

Adil bir performans değerleme programı yürütülmektedir. 

Çalışan seçimi pozisyonun gereklerine göre yapılır. 

Herkesin performansı açıkça ve yazılı olarak belirlenen 
kurallarla değerlendirilir. 

 

İç Denetim 
İşletmenizde "ayrı bir iç denetim departmanı" 

(muhasebe, personel departmanı gibi) olup olmamasına 
göre  5 soruyu cevaplayın 
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İşletmemizde iç denetim süreci etkin bir şekilde 
yürütülmektedir.  
İç denetim sürecinde ulaşılan bulgular, üst yönetime düzenli 
bir şekilde raporlanmaktadır.  
İç denetime ilişkin raporlar, üst yönetim tarafından dikkate 
alınmaktadır.  
İç denetim faaliyetleri, iç denetim yönergesine ve planlarına 
uygun olarak yürütülmektedir.  
İşletmemizde iç denetim konusunda çalışan verimli bir ekip 
vardır.  
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Firma Stratejileri 
İşletmenizdeki uygulamalar ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerde 
ifade edilen konuların mevcudiyetine ne ölçüde katıldığınızı 
belirtiniz. 
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İşletmemizin yerli/yabancı firmalarla ortaklık yapma/sürdürme 
planları vardır. 
Yerli ve yabancı ortaklıkların İşletmemiz için orta ve uzun 
vadede başarılı olacağını düşünüyorum 
İşletmemizin yerli ve yabancı ortaklık kurması faydalı bir 
stratejidir. 
İşletmemizin yerli / yabancı firma satın alma/elinde tutma 
planları vardır. 
İşletmemizin satın almalarla büyümesi etkin bir stratejidir. 
Yerli ve yabancı satın almalar orta ve uzun vadede işletmemizi 
olumlu etkileyecektir. 
İşletmemiz halka açılmıştır/halka açılma çalışmaları 
yapmaktadır (SPK kapsamında) 
İşletmemizin halka açılmasının (SPK) etkin bir büyüme 
stratejisi olduğunu düşünüyorum 
Orta ve uzun vadede halka açılan (gelişen işletmeler piyasası) 
işletmeler başarılı olacaklardır. 

 

Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Genel 
Görüşleriniz 

Aşağıdaki yargılara katılma düzeyi ile ilgili uygun 
gördüğünüz seçeneği işaretleyiniz. K
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Bağımsız denetim işletmelerin daha az maliyetli ve kolay 
kredi bulmasını sağlar. 
Bağımsız denetim muhasebe kayıtlarındaki hata, hile vb. 
durumları ortaya çıkarmaya yardımcı olur. 
Bağımsız denetim işletmemizin finansal tablolarının vergi 
denetimini (yasal) kolaylaştırıcı katkı sağlar. 
Bağımsız denetim, işletmelerin finansal bilgilerinin rakip 
işletmelerin eline geçmesine neden olur. 
Bağımsız denetim sonuçları üst yönetimin karar alma 
süreçlerinde kullanılır. 
Bağımsız denetim işletmelerin yurt içi ve yurt dışı ortaklık 
yapma imkân ve fırsatlarını artırır. 
Bağımsız denetim ortakların çıkar çatışmasından kaynaklanan 
sorunlarını engeller. 
Bağımsız denetim işletmede kurumsal yönetim ilkelerinin 
uygulamasına katkı sağlar 
Bağımsız denetim işletmelerin şeffaflığını artırır 
İşletmelerin bağımsız denetime karşı olmalarının nedeni kayıt 
dışı ekonominin varlığıdır. 
Bağımsız denetim belirli ölçeğin üzerindeki işletmelerde yasal 
olarak zorunlu hale getirilmelidir. 
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Bağımsız Dış Denetimin İşletmenizde 
Uygulanması Hakkındaki Görü şleriniz 

Aşağıdaki yargılara katılma düzeyi ile ilgili uygun 
gördüğünüz seçeneği işaretleyiniz. K
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Bağımsız denetimin işletmemize olumlu bir katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. 
Bağımsız denetimin işletmemizin rekabet gücünü azaltacak 
sonuçlar doğuracağından endişe ediyorum. 
Bağımsız denetimin işletmemize sağlayacağı fayda maliyetine 
göre daha düşüktür. 
Bağımsız denetim işletmemizde iç denetim sistemimizin 
etkinliğini artıracaktır. 
İşletmemizde finansal raporlar vergisel açıdan kontrol edildiği 
için bağımsız denetime gerek yoktur. 
Bağımsız denetimin işletmemizin muhasebe bilgi sisteminin 
kalitesini artıracağına inanıyorum. 
İşletmemiz bağımsız denetimi gerektirecek büyüklükte 
değildir. 

 
İşletme Adı   

İşletmenin bulunduğu  
İl - İlçe 

 

İşletmenin Faaliyet Alanı 
(birdenfazla 
işaretleyebilirsiniz) 

(  ) İmalat Sektörü       (  ) Hizmet Sektörü          (  ) Ticaret Sektörü 

İşletmenin faaliyet konusu  

(  ) Tekstil              (  ) İnşaat           (  ) Gıda                (  ) Sağlık                    
(  ) Mobilya            (  ) Otomotiv         (  ) Ambalaj      (  ) 
Madencilik     (  ) Kimya ve plastik ürünler            (  ) 
Diğer…………………… 

Personel sayısı (tüm 
çalışanlar dikkate 
alınmalıdır) 

(  )  0-9 kiş         (  ) 10-49 kişi     (   )  50-99 kişi    (   ) 100-249 Kişi  
(   ) 250 den fazla 

İşletme kaç yıldır faaliyet 
göstermektedir? 

(   ) 10 yıldan az    (   ) 10 – 19 yıl       (   )20-29 yıl      (   ) 30-39 yıl     
(   ) 40 yıldan fazla   

İşletme Hangi Piyasalar İçin 
Üretim Yapıyor veya 
Hizmet Sunuyor 

(  ) Sadece İç Piyasa  (  )  Sadece Dış Piyasa (  )  İç ve Dış Piyasa 

İşletmenin Yıllık Cirosu 
 

(   ) 1.000.000 TL’den az   (   )1.000.000 – 8.000.000 TL arası 
(   )8.000.001 – 40.000.000TLarası 
(  )40.000.001 –  80.000.000 TL arası  
(   )   80.000.001 – 100.000.000 TL arası   
(   ) 100.000.001 TL’ den fazla 

 

İşletmenin Aktif Toplamı 

(   ) 1.000.000 TL’den az  (  ) 1.000.000 –  8.000.000 TL arası 
(  )8.000.001 –   40.000.000 TL arası     (   )   40.000.001 –   
80.000.000 TL arası (   )   80.000.001 – 100.000.000 TL arası          
(   ) 100.000.001 TL’ den fazla 

 
İşletmede ortaklar ve aile 
üyeleri dışında kaç üst düzey 
yönetici çalışmaktadır 

(  )  yok      (  ) 1-3 kiş      (  ) 4-6 kişi   (  ) 7-9 Kişi  (  ) 10’ dan 
fazla 
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İşletmedeki pozisyonunuz 
nedir? 

 

(  ) Genel Müdür           (  ) Genel müdür yardımcısı 
(  ) Mali İşler Müdürü      (  ) 
Diğer……………………………………. 

Yöneticisi olduğunuz 
işletmenin ortağı / sahibi 
misiniz? 

( ) Evet            ( ) Hayır 

Mezuniyet durumunuz 
(  ) İlköğretim     ( ) Lise     ( ) Ön lisans    ( ) Lisans    
   ( ) Yüksek  Lisans - Doktora 

 
İşletmemiz bağımsız dış 
denetim yaptırmaktadır. 

( ) Evet            ( ) Hayır 

İşletmemiz bağımsız dış 
denetim yaptırması yasal bir 
zorunluluktur. 

( ) Evet            ( ) Hayır 

Araştırma sonuçlarının 
özetini size iletmemizi ister 
misiniz?   

( ) Evet       ( ) Hayır           
   e-mail:………………………………………….. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 148 

KAYNAKÇA 

ABDİOĞLU, Hasan,(2007), “İşletmede Kurumsal Yönetim Anlayışı Kapsamında İç 

Denetimin Rolü ve İMKB – 100 Örneği”, Basılmamış Doktora Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

ACAR, Durmuş, Ahmet Aktürk, Ahmet Coşkun, (2012), “Gönüllüden Zorunlu 

Bağımsız Dış Denetimine Geçişin Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetime 

Etkileri”, 4. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal 

Sorumluluk Konferansı, Antalya, ss:115-124 

ACAR, Durmuş, Ahmet Aktürk,(2009), Küreselleşen Finans Piyasalarında KOBİ'ler 

için Alternatif Bir Finans Yöntemi: KOBİ Piyasası, Uluslararası Davraz 

Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24-27 Eylül ss.1479- 1487 

ACAR, Durmuş, Hakan ÖZÇELİK, (2011), “Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen 

Kritik Basarı Faktörleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss:10-23. 

AKBIYIK, Sedat, (2005), Denetim ve Raporlama, Ekin Kitapevi, Bursa. 

AKBULUT, “ İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin İncelenmesi ve Trakya 

Bölgesindeki Ayçiçek Yağı Sektöründe Bir Araştırma”, Electronic Journal 

Of Vocational Colleges, ss:174-187. 

AKDOĞAN, Nalan ve Nejat TENKER, (1988), Finansal Tablolar ve Analizi, Bizim 

Büro Basım Evi, Ankara. 

AKGEMİCİ, Tahir,(2001), KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, 

KOSGEB, BMS Matbaacılık, Ankara. 

AKGÜÇ, Öztin, (1994), Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü Yayını, Avcıol 

Matbaası, İstanbul. 

AKSOY, Tamer,(2002), Tüm Yönleri İle Denetim, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara. 

AKSOY, Tamer,(2005), “Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslar arası 

Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü Bir İç Kontrol Anket Formu Önerisi”, 

Mali Çözüm Dergisi, S:73, ss:168-202.  



 149 

AKYEL, Recai, (2010), “Yönetimde İç Kontrol, İç Denetim ve ış Denetim 

Fonksiyonlarının Birbirleri İle İlişkileri ve Türk Kamu Yönetiminde 

Uygulanmalarının Değerlendirilmesi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, ss: 1-22. 

ALKI Ş, Hüseyin, Volkan TEMİZKAN, (T.Y), “ İşletmelerin Kurumsallaşma 

Düzeylerinin Belirlenmesi (Haddehaneler) Karabük Demir-Çelik Sektörü”, 

Ekonomik Yaklaşım Dergisi, C:21, Sayı 76,ss:73-92. 

ALLEGRİNİ Companies and Giuseppe “D’Onza,(2003), “Internal Auditing and Risk 

Assessment in Large Italian: an Empirical Survey”, International Journal of 

Auditing,  Int. J. Audit, 7: pp:191–208.  

ALPAY, Güven ve Diğerleri,(T.Y.), Performance implications of institutionalization 

process in family-owned businesses: Evidence from an emerging economy. 

ALTAŞ, Melek, (2009), “Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında İç Denetim”, 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

APAYDIN, Fahri, Ali COŞKUN, (2008) "Organizational Institutionalization and 

Corporate Performance Results: A Study on Small and Medium Size 

Enterprises in Turkey", First International Conference on Management 

and Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global 

Perspective, Tirana P.160-173. 

APAYDIN, Fahri,(2008), “Kurumsallaşmanın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin 

Performansına Etkileri”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, ss:121-

145.  

ARAS, Güler, (2008), “BASELII Bankacılık Düzenlemelerinin Ekonomiye ve Reel 

Sektöre Yansımaları”, http://www.deloitte.com/assets/DcomTurkey/ 

Local%20Assets/ Documents/turkey tr_ceo_Basel2BankacilikDuzenlemeleri_ 

060707.pdf (03/01/2013). 

ARGÜDEN,Yılmaz, (2012), “Şirket Alımında Başarı” http://www.arge.com/Sirket 

AlimindaBasari.aspx 19.12.2012 



 150 

ARI, Mustafa, (2008), “Kurumsal Yönetim ve Finansal Raporlamanın Güvenirliliği”, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İBBF Dergisi, Ekim, S:3, ss:43-68 

ARSOY POROY, Aylin,(2008), “Kurumsal Şeffaflık Ve Muhasebe Standartları”, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt,10,Sayı.2, ss:17-35. 

ARSOY, Aylin ve Tuba BORA,(2012), “KOBİ Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve 

Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman 

Dergisi, S:56, ss:17-27. 

ASMMO,(2010), “Kalkınmada KOBİ’lerin Rolü” VII Muhasebe Uygulamaları 

Sempozyumu, “Bölgesel, Antalya. 

ATAMAN, Ümit, Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Nejat BOZKURT (2001), 

Muhasebe Denetimi ve Uygulamaları, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul. 

AYDIN, Nuran, vd,(2004), Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları 

No:779, Eskişehir. 

AYGÖREN, Hakan, Emin KURTCEBE, (2010) “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 

Bağımsız Denetim, Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları Ve Basel II Kriterleri Yönüyle Genel 

Değerlendirmesi”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Sayı 6, ss:1-9.  

BABAYEVA, Leyla,(2011) “Uluslararası denetim standartları uygulamaları: Türkiye-

Azerbaycan Karşılaştırması” Basılmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.  

BAKIR, Mehmet,(2007), Denetim, Akademisyen Yayınevi, Trabzon.  

BARCLA, D., HİGGİNS C., THOMPSON R. (1995). “The Partial Least Squares 

(PLS)approach to Causal Modeling: Personal Computer Adoption and Use as 

an Illustration”, Technology Studies, Vol. 2 (2), 285-309. 

BASKICI, Çiğdem,(2012), “İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetim Anlayışındaki 

Yeri: İMKB Şirketlerinde Bir Uygulama”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  



 151 

BAYAT, Murat,(2011), “Uluslararası Ticarette Rekabet Gücü Elde Etmede Küçük Ve 

Orta Boy İşletmelerin Rolü Ve Önemi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt,8, Sayı,16,ss:567-575. 

BAYRAM, Nuran, (2010), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Amos Uygulamaları, 

Ezgi Kitabevi, İstanbul.  

BEZİRCİ, Muhammed ve Fehmi KARASİOĞLU, (T.Y.), Türkiye’de Denetimin 

Tarihsel Gelişimi”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi . 

BİLGE, Semih ve Murat KİRACI, (2010), Kamu Sektöründe İç Denetim ve İç 

Denetimin Başarıyla Uygulanmasında Rol Oynayan Faktörler, Gazi 

Kitabevi, Ankara. 

BOLAT, Ufuk, (2011), Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Kurumsal Yönetim Endeksine 

tabi Olmanın İşletmenin Piyasa Değerine Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 

BOZKURT, Nejat, (1999), Muhasebe Denetimi, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul. 

BÜYÜKM İRZA, Kamil, (1998), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi, 

Ankara. 

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, (2002), “Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek 

Geliştirmede Kullanımı”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi , 

Sayı:32, ss: 470-483. 

CAN,Ahmet V,Sinan ESEN (2010),"Osmanlı Muhasebe Sistemi ve 1530 Yılına İlişkin 

Yapılan Kayıtların Işığında Bir Osmanlı Livası: Prizren" ,2.Uluslararası 

Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran, Prizren. 

CANBAŞ, Serpil, (1989), Küçük ve Orta Sanayi İşletmelerinin Finansal Sorunları ve 

Türkiye’de ve Avrupa’da Küçük ve Orta Sanayi İşletmelerine Sağlanan 

Finansal Destekler, 3.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Kapadokya.  

CEYLAN, H. Hüseyin, Erhan GENÇ, Işıl EREM,(2013) “Tüketicilerin İnternet 

Bankacılığını Benimsemesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile 

Araştırılması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss:143-154. 



 152 

CHİN, W., W. (1998), “Issue and Opinions on Structural Equation Models with 

Unobservable Variables and Measurement Error”. Journal of Marketing 

Research, Vol. 18, 39-50. 

COLLIS, Jill, (2004), “ The Demand For The Audit İn Small Companies İn The UK”, 

Accounting and Business Research, Vol:34, No:2, pp. 87-100. 

COLLIS, Jill, (2008), Dırectors’ Vıews On Accountıng And Audıtıng Requırements 

For SMES” BERR. 

COLLIS, Jill, (2012), “Determinants of voluntary audit andvoluntary full accounts in 

micro- and non-micro small companies in the UK”, Accounting and Business 

Research, Sayı, 42, No. 4, ss.441–468. 

COŞKUN, Ali, Nurcan Karaca, (2008), "KOBİ'lerde Çevresel Maliyetlerin 

Sınıflandırılmasına Yönelik bir Öneri: Metal İşleme Sektöründen Bir 

Uygulama", Ekoloji Dergisi , Vol. 18, No. 69, pp. 59-65. 

ÇAĞLAYAN, Ceyda, “Şirketleri En Çok Onlar Soyuyor” , http://www. 

isletmeportali.com/makaleler/insan-kaynaklari/sirketleri-en-cok-onlar-

soyuyor-2.html, (16/04/2013). 

ÇAKICI, Ayşehan, Burcu Sefika ÖZER, (2007), “Mersinde faaliyet gösteren Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmelerin Kurumsallaşma Göstergeleri Açısından 

İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Cilt,10 Sayı, 18, ss:87-110.  

ÇALGAN, Erkan ve Diğerleri, (2008), Muhasebe Denetimi, İstanbul Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, No113,İstanbul 

 ÇARIKÇIOĞLU, Peyami, (2004), Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Temel Muhasebe 

Sorunları, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, Kültür Üniversitesi. 

ÇATALBAŞ, Gaye, Ersin ÇATALBAŞ, (2008), “Finansman Sorunu Yaşayan Kobi’ler 

Basel II ve Bankacılık Sektörü”, Bankacılar Dergisi, Sayı 66, Ocak,3-12. 

ÇELİK, Adnan, Tahir Akgemici, (2007), Giri şimcilik Kültürü ve KOB İ’ler , 

Geliştirilmi ş İkinci Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 



 153 

ÇELİK, İsmail,(2007), “BASEL II Bağlamında KOBİ’lerin Finansman Sorunları: 

Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. 

ÇOŞKUN, Aslan,(2011) “KOBİ’lerin Denetiminde Uluslar arası Denetim 

StandartlarınınUygulanması”,http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyu

m/10/tr/ASLANCOSKUN.pdf, (15.02.2013). 

ÇÖMLEKÇİ, Ferruh ve Diğerleri,(2004), Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, AÖF 

Yayınları No:839, Eskişehir. 

DELOİTTE, (2011), Annual Turkis M&A Review . 

DELOİTTE, TKYD, (2006), “Nedir Bu Kurumsal Yönetim” http://www.tkyd.org/ 

files/downloads/bilgi_merkezi/tkyd_yayinlari/nedir_bu_kurumsal_yonetim.pdf

, (20.10.2013). 

DEMİR, Yusuf ve Dilek COSKUN, (2009), “Finansal Bilgi Sisteminin İsletmelerde 

Yönetim Fonksiyonu Üzerine Etkisi: Aydın İli Örneği”, Uşak Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2/2, ss. 1-21. 

DEMİRCİ, Mehmet,(2010), “KOBİ’lerde Kurumsal Yönetim Anlayışının Kâra Etkisi; 

İstanbul İlinde Bir Uygulama”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

DEMİRKIRAN Haydar, (2010), “Finansal Raporlamanın Güvenilirli ğinin 

Sağlanmasında Bağımsız Denetimin Rolü: Bir Uygulama”, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İzmir. 

DİNÇ, Engin ve Hasan ABDİOĞLU, (2009), “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı 

ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB-100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir 

Araştırma”, Balıkesir Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 21, 

ss:157-184. 

DİNÇ, Engin ve İdiris VARICI, (2008), “Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurumsallaşma 

Düzeyine Etkisi: Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 10 ,Sayı 1, ss: 67-85. 



 154 

DOĞAN, Mustafa, (2007), Kurumsal Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara. 

DOĞAN, Özlem, (2011), “KOBİ’lerde İç Kontrol Sisteminin Yeri ve Risk Odaklı İç 

Denetim”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

DÖLEN, Tuğba, (2012), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Kurumsal Yönetim 

Konusundaki Sorumlulukları”, Basılmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

DÖNMEZ, Adnan ve Ayten ERSOY, (2006), “Bağımsız Denetim Firmaları Bakış 

Açısıyla Türkiye Bağımsız Dış Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi”, 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Biliğ Dergisi, Sayı,36, ss:69-91. 

DÖNMEZ, Adnan, (2008), “Bağımsız Denetim Sürecinde Kullanılan Analitik İnceleme 

Prosedürlerinin Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi Ve 

Türkiye’de Spk’dan Yetki Almış Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma”, 

Basılmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Antalya. 

DUMAN, Ömer, (2008), Muhasebe Denetimi ve Raporlama, TESMER Yayın No:78, 

Siyasal Kitabevi, Ankara. 

DURSUN, Yunus, Elif KOCAGÖZ, (2010), “ Yapısal Eşitlik Modellemesi ve 

Regresyon: karşılaştırmalı Bir Analiz”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 Sayı: 35, Ocak-Temmuz, ss.1-17. 

DÜNDAR, Şahin,(2010), “Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve 

Profesyonelleşmenin İşletme Performansına Etkileri”, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. 

Dünya Gazetesi, (2013), “Şirket İçi Yolsuzluk”, http://www.dunya.com/sirket-ici-

yolsuzluk-145867h.htm, (16/04/2013). 

EGE, Özlem, (2010), “BASEL II’nin KOBİ’ler Üzerine Etkisi”, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde. 

EKREM, Nazım,(2011), “Halka Açık Olmayan İşletmelerin Bağımsız Denetime 

Hazırlanması”, IX.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, OturumIV,  



 155 

ERDOĞAN, Hilal Hümeyra,(2010), “Global Mali Krizin KOBİ’lerin Finansal Yapıları 

Üzerine Etkileri: İzmir İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Isparta. 

ERDOĞAN, Murat, (2002), “Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği” 

Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:5, ss. 51-63 

ERGİN, Hüseyin, (2007), Denetim, Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, Kütahya 

ERGİN, Hüseyin, (2007), Muhasebeye Giriş, Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, 

Kütahya. 

ERGİN, Hüseyin, Şerafettin Sevim,(2001), Envanter ve Bilanço, Ekspres Matbaası, 

Kütahya. 

ERGİN, Hüseyin, Şerafettin, SEVİM ve Ayşenur, ELİUZ, (2008), “Kurumsal 

Yönetimin Öğesi Olarak Denetim Komitesinin Etkinliği ve İMKB’ye Kayıtlı 

Şirketlerde Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:8, Sayı:25, s.7. 

ERNST&YOUNG Türkiye, “100 Soruda Türk Ticaret Kanunu” http://www.ey.com/ 

Publication/vwLUAssets/100_soruda_TTK/$FILE/3_son-100sorudaTTK.pdf, 

(27/12/2012). 

ERTA Bağımsız Denetim, (2012), KOBİ’lerin Halka Arz Süreci  El Kitapçığı. 

ESENDEMİR, Ebru, (2011), “Bağımsız Denetimin Kalitesi İle İlgili Yaklaşımlar ve 

İzmir İlinde Yeminli Mali Müşavirlere Yönelik Araştırma”, Basılmamış 

Yüksek lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Manisa. 

EUROPEAN COMMİSSİON, (2005), “Applylng the new sms definition capter 2”, 

pp:14definitionhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme 

_definition/ sme_user_guide_en.pdf, (17/01/2013). 

GÖÇEN, Ayça Ceren,(2010), “Kurumsal Yönetim, İç Kontrol ve Bağımsız 

Denetim:Parmalat Vakası, Mali Çözüm Dergisi, Sayı,97, ss:107,129. 

GÜCENME, Ümit, Yasemin ERTAN,(2012), “Muhasebe Kalitesini Etkileyen Faktörler 

ve Türkiye’deki Durum”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss:1-24. 



 156 

GÜÇLÜ, Faruk,(2005), Muhasebe Denetimi, Detay Yayıncılık, Ankara. 

GÜLER, Ender, (2010), “Uluslararası Denetim Standartlarına (IAS’s) Göre Türkiye’de 

Denetim Ortamı ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları”, Basılmamış Doktora 

Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

GÜNER, Fatih, (2006), “Aile İşletmelerinde İç Denetim, İç Denetimin Faydaları ve 

Etkin Bir İç Denetim Sistemi Oluşturmanın Yolları”, 2. Aile İşletmeleri 

Kongresi, Kültür Üniversitesi, ss:420-427. 

GÜNEŞ, Özlem, (2009),  “Sermaye Piyasası Kanunu yönünden bağımsız dış denetim 

uygulamaları üzerine bir inceleme”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

GÜNEY, Adem, (2009), İşletmelerde İç Kontrol Sistemi: Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İnşaat İşletmelerinde Pilot Bir Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

GÜRBÜZ, Hasan, (1990), Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayın Evi, Eskişehir. 

GÜREDİN, Ersin, (2007), Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Basım Yayın 

Dağıtım, İstanbul. 

GÜRKAN,N. Zarifi,(2009), “Türk Kamu Mali Yönetiminde İç Denetim ve İç Denetim 

Algısı”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. 

GÜVEMLİ, Oktay ve Mehmet Özbirecikli,(2011), “Türkiye’de Bağımsız Muhasebe 

Denetiminin Gelişim Süreci” Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmalar 

Dergisi, sayı 1, ss: 129-145 

HATUNOĞLU, Zeynep, Nadire GÜNEŞ, (2012) “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının 

Muhasebe Bilgi Sistemine Etkileri”, II Bölgesel Sorunlar Türkiye 

Sempozyumu, 1-2 Ekim Sütçü İmam Üniversitesi, ss:238-244. 

HAY, David ve David Davis, (2001), Voluntary Audits and Auditor Quality: An 

Empirical Study. 



 157 

HİKMET, Nazım,(2011), Halka Açık Olmayan İşletmelerin Bağımsız Denetime 

Hazırlanması, III. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 

ss.383-398. 

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports 

/europeaid_annual_report_2005_full_version_en.pdf, (04.12.2013). 

http://haber.gazetevatan.com/2014-kobiler-icin-kritik-bir-yil-olacak/603923/2/ekonomi, 

(20/03/2014). 

http://www.aicpa.org/Research/Standards/CodeofConduct/Pages/et_101.aspx, 

(10.05.2013). 

http://www.deloitte.com/assets/DcomTurkey/Local%20Assets/Documents/Turkey-

tr_denetim_kobiler%20icin%20UFRS_030108.pdf, (04/12/2013). 

http://www.hazine.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGenel+%C4%B0%C3%

A7erik%2f4059-29-04-2013.pdf, (10.10.2013). 

http://www.istekobi.com.tr/kobi-bilgi-merkezi/haberler/kobi-ler-birlesmelerin-

surukleyicisi-oldu-h18193.aspx,  ( 30.11.2013). 

http://www.kgk.gov.tr/content_detail-219-544-bagimsiz-denetim-yonetmeligi.html 

(22/05/2014). 

http://www.kgk.gov.tr/content_detail-219-544-bagimsiz-denetim-yonetmeligi.html, 

Madde:5, (15.09.2013). 

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS%20240-site.pdf, (03/12/2013). 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htm, (31/12/2012). 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102-5.htm, (04.12. 2013). 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130125-33.htm, (03 /12/2013). 

http://www.spk.gov.tr/apps/mevzuat/MevzuatGoster.aspx?nid=1712114, (02/01/2013) 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=590&fn= 

(06/03/2013). 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=590&fn, 

(05.03.2013). 



 158 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TDK.

GTS.516d5573724957.27036242 

http://www.tesmer.org.tr/images/docs/3568_yeni.pdf, (20/05/2013). 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13146, (2012), Sayı,13146,  

(05/03/2013). 

IFAC, (2010), Guide to UsingInternational Standardson Auditing in the Audits of 

Small- and Medium-Sized Entities, Volume 2 — Practical Guidance Second 

Edition,  

IFAC, (2010), The Role of Small and Medium Practices in Providing Business 

Support to Small- and Mediumsized Enterprises. 

İÇİN, İdil, (2008), “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Yönetim ve Konuya İlişkin 

Bir Araştırma”, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü , İstanbul. 

İREN, Faruk, (2004), “Aile İşletmelerinde Yabancı Ortaklık’’, 1.Aile İşletmeleri 

Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri Girişimcilik Uygulama 

ve Araştırma Merkezi, Yayın No:40, İstanbul, 17-18 Nisan, ss:441-452. 

İSMAYILOV, Muzaffer,(2007), “Kurumsal Yönetim: Azerbaycan’daki Anonim 

Şirketlerin Kurumsal Yönetim Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir 

Araştırma”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü , İstanbul. 

KANDEM İR Canol,(2010), “Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Ve 

Önlenmesinde Bağımsız Denetimin Rolü ve Bağımsız Denetçinin 

Sorumluluğu”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

KANDEM İR, Canol, Şenol Kandemir,(2012), “Muhasebe Hilelerinin Önlenmesi Ve 

Ortaya Çıkarılmasında Kullanılan Geleneksel Araç ve Yöntemler”, Mali 

Çözüm Dergisi, Sayı 113, ss:39-77. 

KARAKAYA, Mevlüt, (1994), Muhasebe Bilgi Sistemi ve Bilgi Teknolojileri, 

Ankara. 



 159 

KARCIOĞLU, Reşat, Ramazan YANIK, (2010), “Uluslar arası İç Denetim Standartları 

ve Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda Bir Uygulama”, Atatürk 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Cilt: 24, Sayı: 4, ss:229-241. 

KAVAL, Hasan, (2003), Muhasebe Denetimi, Akademik Denetim Danışmanlık YMM, 

Ankara. 

KAVAL, Hasan, (2008), Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara 

KELEŞ, Dursun, (2013), “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız 

Denetim Göreviyle Yetkilendirilecek Muhasebe Meslek Mensuplarının 

Denetimle İlgili Görüşlerinin Tespitine İlişkin Ordu İlinde Bir Araştırma”, 

Basılmamış Yüksek lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Niğde. 

KEPEKÇİ, Celal, (2004), Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.  

KIRLIOĞLU, Hilmi ve Aydın SENOL,(2011), “KOBİ’lerde UFRS ve BASEL II 

Düzenlemelerinin Farkındalığının Araştırılması: Doğu Marmara Örneği” 

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss:25-45. 

KIRLIOĞLU, Hilmi; AKYEL, Nermin, (2004), “Enron Sonrası Bağımsız Denetimde 

Yaşananlar”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, S:23, ss:28-34. 

KİM, Jeong-Bon ve Dan A. Simunic, (2009), Voluntary Audits and the Cost of Debt 

Capital for Privately Held Firms: Korean Evidence. 

KİRACI, Murat ve İbrahim ALKARA, (2009), “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmaya 

Verilen Önem ve Turizm Sektöründeki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir 

Araştırma: Alanya-Eskişehir Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF. 

Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, ss:167-197 

KİRACI, Murat, (2005), “ Hile Riski Değerlemesinin ve Hileleri bulmanın Denetimin 

Etkinliğindeki Rolü ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir 

Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Ocak 2005. 

KİRACI, Murat, (2010), Muhasebe Denetimi Ders Notları, Eskişehir Osman Gazi 

Üniversitesi İİBF. 



 160 

KİRACI, Murat, Sıtkı ÇORBACIOĞLU, (2008), “Kamu Bankalarında İç Denetimin 

Yeniden Yapılandırılması: Ziraat Bankası Teftiş Kurulunda Yaşanan Örgütsel, 

Teknik ve Kültürel Değişim”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Cilt 32, Sayı 2, ss:331-349. 

KİRACI, Murat,(2009), Uluslararası Denetim Standartlarına Göre Örnekleme, 

Detay Yayıcılık, Ankara. 

KÖSE, Yasemin, (2009), “KOBİ’lerde Finansal Raporlamanın Amaçları ve Muhasebe 

Bilgilerinin Kullanım Düzeyine İlişkin Batı Karadeniz Araştırması”, 

Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı,41, ss:114-121. 

KURNAZ, Niyazi, Tansel ÇETİNOĞLU,(2010), İç Denetim Güncel Yaklaşımlar , 

Umuttepe Yayınları, Kocaeli. 

KURNAZ, Niyazi, (2007), “Kurumsal Yönetim Ekseninde Risk Odaklı İç Denetim: 

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesinde Risk Odaklı İç Denetim 

Uygulama Analizi”, Basılmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. 

KÜÇÜK, Ergün, (2011), “Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Tablo Hatalarının 

Düzeltilmesi Ve Raporlanması” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, ss:111-127. 

LENNOX, Clive S. and Jeffrey A. Pittman,(2011), “Voluntary Audits versus Mandatory 

Audits” The Accountıng Revıew, Vol, 86, No. 5, pp.1655-1678. 

MEMİŞ, M. Ünsal, (2006), “İç Denetimin Yönetim Fonksiyonlarını Yerine 

Getirilmesindeki Rolü: Türkiye’deki Büyük İşletmeler Üzerinde Bir Saha 

Araştırması”, Basılmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü , Adana. 

MISIRLIOĞLU, İsmail Ufuk, (2006), “UFRS ve BASELII’nin İşletme Faaliyetleri 

Üzerine Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı76, ss:21-32. 

MİZRAHİ, Rozi, (2011), “Kobi’lerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkin Kullanımı 

Üzerine Bir Araştırma” Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, 

Sayı 2, ss:307-316. 



 161 

MUĞAL Elif, (2007), “Uluslararası Denetim Standartları ve Kurumsal Yönetim 

Açısından Türkiye’de Muhasebe Denetimi”, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. 

NIEMI Lasse and JUHA KINNUNEN, (2012), “Drivers of voluntary audit in Finland: 

to be or not to be audited?”, Accounting and Business Research Vol. 42, No. 

2, pp. 169–196. 

NİSKANEN, Mervi and Jukka, KARJALAİNEN,(2010), “ The Role of Auditing in 

Small, Private Family Firms: Is It About Quality and Credibility?”, Family 

Business Review. 

ÖNDEŞ, Turan ve M.Faruk ÇATAL, (2007) “Doğu Anadolu Bölgesinde Kobi’lerin 

Halka Açılmama Nedenleri Üzerine Amprik Bir Araştırma”, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı,10(2) ss:302-318. 

ÖZBİLGİN, İ. Gökhan, (2010), “Aracı Kurmların İç Kontrol Sistemi ve İlgili 

Düzenlemenin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, C:12,Sayı,2 ss:219-242 

ÖZER, Gökhan, Metin UYAR, (2010), Muhasebe Bilgi Siteminde Veri Kalitesi ve 

Finansal Raporlara Yansıması, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 

2010, Zonguldak, ss:310-317. 

ÖZER, Aptullah, (2008), “Risk Odaklı İç Denetim ve Bir Uygulama”, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul. 

ÖZER, B.Şefika, (2007), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kurumsallaşma 

Düzeyinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss:150. 

ÖZEREN, Baran, (1999), İç Denetim Mesleği Uygulama Standartları ve Yönlendiren 

İlkeler, Sayıştay Araştırma İnceleme Dizisi. 

ÖZGENER, Şevki, (2003), “Büyüme Sürecindeki Kobi’lerin Yönetim Ve Organizasyon 

Sorunları: Nevşehir Un Sanayii Örneği” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Sayı: 20, Ocak-Haziran , ss. 137-161. 



 162 

ÖZKALP, Enver, (2004), Davranış Bilimlerine Giri ş, Anadolu Üniversitesi, yayınları 

Eskişehir. 

ÖZTÜRK, Koray, (2010), Bağımsız Denetim Açısından KOBİ’ler İçin TFRS 

Standartları, Adana Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası,1. 

Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu, DELOİTTE. 

ÖZTÜRK, Temel, (2011), “Osmanlılarda Malî Denetim Aracı Olarak Muhasebe İcmal 

Defterleri: Trabzon Örneği”, Ahmet Yasevi Üniversitesi, Bilig Dergisi, Kış , 

Sayı 56: ss:211- 234. 

ÖZYÜREK, Hamide, (2012), “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından 

Bağımsız Denetimin Önemi”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 

C:4, Sayı2, ss:95-105. 

PAMUKCU, Fatma, (2011), “Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve 

Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 

Sayı50, ss:133-148. 

PAZARCIK, Orhan, (2004), “Aile İşletmelerinin Tanımı, Kurumsallaşması ve 

Yönetişimi”,  1. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, ss. 33-41. 

PEKER, Alparslan, (1988), Modern Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Enstitüsü 

Yayınları, No:53, Fatih yayın Evi, İstanbul. 

PERCY, J.P.(1997),  “Auditing And Corporate Governance – A Look Forward İnto The 

21st Century”, İnternational Journal Of Accounting, 1(1), 3 – 12, s.4. 

PORTER, Brenda, Jon SİMON and David HATHERLY, (2003), Principles of External 

Auditing , John Wiley & Sons., New York, USA. 

Resmi Gazete, (2012), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-

11.htm (17/01/2013), madde5. 

SAĞLAR, Jale, Koray TUAN, (2009), “İşletmelerde İç Denetim Fonksiyonunun 

Bağımsız Dış Denetim Maliyeti Üzerindeki Etkileri” Ç.Ü. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, ss:343-358. 



 163 

SARAÇ, Mehmet, İbrahim BOZKURT, (2011) “KOBİ’lerin Halka Açılma Eğilimleri 

ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nın KOBİ’lerin Halka Açılma İstekleri Üzerine 

Etkisi: Çankırı-Kastamonu-Sinop Bölgesi Örneği”, Muhasebe ve Finansman 

Dergisi, Sayı,49, ss:89-98 

SCHADEWİTZ, Hannu and Markku Vieru, (2009), Impact of Ifrs Transıtıon on 

Audıt And Non-Audıt Fees: Evıdence From Small And Medıum-Sızed 

Lısted Companıes In Fınland.  

SEKİ, Selçuk, (2007), “Türkiye’de Kurumsal Yönetim ve Kobi Niteliğinde Aile 

İşletmelerinde Uygulanabilirliği: Keşan İlçesi Mobilya Sektöründe Araştırma”, 

Basılmamış Yüksek lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü , İstanbul. 

SELİMOĞLU, S.Kardeş, Şaban UZAY, (2007), “Türkiye’de Son 10 Yılda Bağımsız 

Denetim Alanında Yapılan Araştırmalar: Literatür Taraması” Mali Çözüm, 

Sayı 83,  ss.39-52. 

SENAL, Serpil, (2011), “Bağımsız Denetim Kalitesinin Artırılmasında Kamu Gözetim 

Kurulu’nun Rolü: Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Araştırma”, 

Basılmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Isparta.  

SERİNKAN, Celalettin, Hasan CABAR,(2008), “KOBİ’lerin Yönetim ve Organizasyon 

Sorunları: Denizli’deki Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma”, Uluslararası 

İnsan Bilimleri Dergisi, C:5, Sayı1,ss:1-27. 

SERMAYE PİYASASI KURUMU, “KOBİ’lerin Halka Açılmalarının Faydaları ”, 

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=12&pid=2

&subid=1 (17.12.2012). 

SEVİM, Şerafettin, Tansel Çetinoğlu ve Niyazi Kurnaz, (2006), “Avrupa Birliği 

Müzakereleri Süresince AB 8. Yönergesi Kapsamında Türkiye’de Denetim ve 

Denetçilik Mesleğinin Durumu: AB Müzakereleri Gelişim için Bir Fırsat 

Mıdır?” , İSMMMO: Mali Çözüm Dergisi , ss: 44-76. 



 164 

SPK, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”, 

(SeriX,no:22)http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pagei

d=590&fn=, (24.12.2012). 

SÜRMELİ, Fevzi, vd., (1998), Muhasebe Bilgi Sistemi, AÖF. İşletme Fakültesi 

Yayınları, No,21, Eskişehir. 

ŞİMŞEK Ö. Faruk, (2007), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve 

LISREL Uygulamaları , Ekinoks Yayınları, Ankara. 

TAŞ Yunus, (2010), Avrupa Birli ği ve Türkiye’de KOB İ’lerin İstihdam Artırıcı 

Etkileri , İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No:38, İnter Basım Yayın, İstanbul. 

TERZİ, Serkan,(2012), “Hile ve Usulsüzlüklerin Tespitinde Veri Madenciliğinin 

Kullanımı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı,54, ss:51-62. 

TERZİ, Tuğçe,(2011), “BASEL Kriterlerinin KOBİ Kredileri Üzerine Etkisi”, 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul. 

TİDE, “Türkiye İç Denetim Enstitüsü, İç denetimin Tanımı”, http://www. 

tide.org.tr/page.aspx?nm=IcDenetiminTanimi (24.12.2012). 

TORLAK ,Ceylan, (2013), “Şirkete Ait 2.5 Milyon Lirayı Bahis Oyunlarında Kaybetti”, 

Sabah Gazetesi, sayfa 6, 13 Nisan Cumartesi. 

TOSUNOĞLU, Büşra, (2010), “İç Denetimin işletmelerin Yönetim Fonksiyonları ve 

Performansları Üzerindeki etkilerine Yönelik Bir Araştırma”, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Tokat. 

TSAİA, H suehchang and Mingshu Huab, (2009), “The Effects of Audit Quality on 

Loan Interest Rates for Small and Medium-Sized Enterprises in Taiwan”, 

Internatıonal Journal Of Busıness, Vol:14 No:(3),pp.265-281. 

TUNÇAY, Duygu, (2011),  “İç Kontrol ile İç Denetimin Bağımsız Denetim Açısından 

Önemi ve Bir Anket Çalışması”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

TUSİAD,(2000), Kurumsal Yönetim İlkeleri , Yayın No: TÜSİAD-T/2000-06-285. 



 165 

TUSİAD,(2002), Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu, Yayın No: TÜSİAD-

T/2000-06-285. 

TUTAR, Nazmi,(2009), “Kurumsallaşmanın Önemi ve Şanlıurfa’da Faaliyet Gösteren 

KOBİ Düzeyindeki İsletmelerde Kurumsallaşma Problemlerinin Belirlenmesi 

Üzerine Bir Araştırma”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlı Urfa. 

TÜREDİ, Hasan,(2000), Denetim, Celepler Matbaacılık, Trabzon. 

TÜRK, Uğur,(2007), “KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Kurumsallaşma Düzeyinin 

Belirlenmesi, (Sakarya 1. Ve 2. OSB Uygulaması)”, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 

ULUSAN, Hikmet, Elçin EREN, Çağrı KÖYLÜ,(2012), “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu (TTK)’Nun Muhasebe Ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği 

Yenilikler Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 

Sayı:55, ss:11-33. 

USTA, Öçal ve Tuğba Uçma,(2011), “Hileli Finansal Raporlamada Bağımsız Denetçi 

Sorumluluğunun Belirlenmesine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması”, 

Muhasebe ve Denetime Bakış, ss:13-26. 

USUL, Hayrettin, İsmet TİTİZ, Burcu A. ATES, (2011), “İç Kontrol Sisteminin 

Kurumsal Yönetimin Oluşumundaki Etkinliği: Marmara Bölgesi Belediye 

İsletmelerine Yönelik Bir Uygulama” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 

49, ss:48-54. 

UYAR, Süleyman, Hakan AYGÖREN, (2006), “BASEL II İlkelerinin KOBİ’lere Olası 

Etkileri: Finansman Maliyeti, Finansal Raporlama ve Muhasebe Açısından 

Değerlendirme”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı,77, ss:52-77. 

UZAY, Şaban, (1999), İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Bağımsız Dış Denetim 

Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firm alarına Yönelik 

Bir Ara ştırma , Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları yayın No:132 Ankara. 

UZAY, Şaban, Ahmet TANÇ, Mehmet ERCİYES, (2009), “Türkiye’de Muhasebe 

Denetimi: Geçmişten Geleceğe1”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 95, ss:125-140 



 166 

YAZICIOĞLU, İrfan, Hakan KOÇ, (2009), “Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma 

Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı, 21, ss:497-507. 

YILANCI Münevver, Birol YILDIZ, Murat KİRACI, (2012), Muhasebe Denetimi, 

A.Ü. Yayın no:2473, Eskişehir. 

YILANCI, Münevver, Şerafettin SEVİM, (1991), İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve 

İç Denetim Fonksiyonu, İsletmenin El Kitabı, Biar Egitim Yayınları, No:13, 

Ankara. 

YILMAZ, Hüseyin, (1999), “İşletmelerde Finansal Karar destek Sitemi”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss:52-66. 

YILMAZ, Veysel ve H. E. Çelik (2009), Lirsel ile Yapısal Esitlik Modellemesi – I, 

Pegem Akademi, Ankara. 

YÖRÜK, Nevin, (2001), “Kobi’lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları 

Sorunlar Ve Tokat İlinde Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal 

ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , ss:187-204. 

YÜKSEL, Aycan, (2011), “Türkiye’de KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişimi”, 

Uzmanlık tezi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sosyal sektörler ve 

Koordinasyon Müdürlüğü, Ankara. 

 
 
 



 167 

DİZİN 

A 

Açımlayıcı Faktör Analizi, 107 

Adaletlilik, 74 

Anket, 97 

Araştırmanın konusu, 94 

Araştırmanın temel amacı, 94 

Avrupa Birliği, 95 

B 

bağımsız denetim, 56, 94 

Bağımsız denetim, 51, 75 

Bartlett testi, 113 

BASELII, 61 

Bütçe, 85 

büyüme stratejileri, 66 

D 

Denetim, 3 

F 

finansal raporlama, 85 

finansal raporlar, 51, 87 

finansal tablolar, 52, 54, 86 

Finansal tablolar, 76 

finansal tabloların güvenirliği, 60 

G 

GİP, 63, 64 

Görüş belirtmekten kaçınma, 39 

gözlemlenebilen değişkenler, 114 

H 

halka açılma, 67, 68 

Halka açılma, 100 

hesap verilebilirlik, 87 

Hile denetimi, 55 

Hipotez, 99 

İ 

iç denetim, 54, 80, 81, 83 

İç denetim, 66 

iç kontrol, 53, 79, 80 

İç kontrol, 22 

İstanbul, 96, 97 

işletme sermayesi, 47 

K  

kayıt dışı, 47, 91 

Kayıt dışı ekonomi, 66 

Kayıt dışılık, 91 

KOBİ, 41, 49, 69 

kurumsal yönetim, 77 

Kurumsal yönetim, 66, 72, 74, 76, 87, 

99 

kurumsallaşma, 72 

Küreselleşme, 70, 84 

M  

Merkez Bankası, 28 

Muhasebe, 18 

muhasebe bilgi sistemi, 85 

Muhasebe bilgi sistemi, 83, 86, 89, 99 

muhasebe bilgi sisteminden, 49 

muhasebe bilgileri, 48, 52 

Muhasebe kayıt düzeni, 99 

Muhasebe raporlama sistemi, 99 

O 

odaklı iç denetime, 82 

Olumlu görüş, 39 

Olumsuz görüş, 39 



 168 

ortaklık, 100 

P 

Partial Least Squares, 101 

R 

Resmiyet, 99 

Risk odaklı iç denetim, 82 

S 

Satın alma, 100 

Sermaye Piyasası Kanunu, 27 

Sorumluluk, 73 

SPK, 71 

SPSS, 102 

Stratejilere bağlı faktörler, 66 

Ş 

Şartlı görüş, 39 

şeffaflık, 87 

Şeffaflık, 75 

Şeffaflık ve objektiflik, 99 

U 

Uluslararası Muhasebe Standartları, 85 

Y 

Yapısal eşitlik modeli, 100 

Yeni TTK, 60, 63, 95 

Yönetim bilgi sistemi, 88 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


