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ÖZET

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE

KALİTE KONTROL SİSTEMİ VE TÜRK DENETİM

FİRMALARINDAKİ UYGULAMALAR

Bu çalışmada kaliteli bir denetim için neler yapılması gerektiği belirlenmeye

çalışılmış ve Türk denetim firmalarının kalite konusundaki uygulamalarına yer

verilmiştir. Bu amaçla, ilk olarak çalışmayla ilgili olan kavramlar anlatılmış, dünyada

ve ülkemizde yapılan kalite kontrol sistemi ile ilgili düzenlemeler ele alınmıştır. Daha

sonra ise, bu düzenlemelerde belirtilen kuralların Türkiye’de faaliyet gösteren denetim

firmaları tarafından ne derecede uygulandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Denetim

firmalarını denetleyen kurum olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun haftalık olarak

açıklamış olduğu bültenlerden yapılan inceleme sonucunda, Kurul tarafından 19

firmaya kalite kontrol ilkelerine uymadıkları gerekçesiyle çeşitli cezalar verilmiştir.

Verilen cezalar neticesinde 4 denetim firması, sermaye piyasasında bağımsız denetim

yapmaya yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılmıştır. Bu firmalarda çalışan üç sorumlu

ortak baş denetçi, bir baş denetçi ve bir denetçinin de sermaye piyasasında bağımsız

denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir.
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ABSTRACT

QUALITY CONTROL SYSTEM FOR AN AUDIT OF FINANCIAL

STATEMENT AND THE PRACTICES IN TURKISH AUDITING COMPANIES

In this thesis, it is aimed to identify what to do for a quality audit and also

quality applications of Turkish auditing companies are studied. For this purpose, first,

thesis-related concepts are explained and corrections to the quality control system that

made in our country as well as in world are studied. Then, it is tried to identify how

much rules of these corrections are applied by the auditing companies which are

working in Turkey. According to the survey that made by analyzing the weekly  bulletin

of Capital Markets Board of Turkey which is responsible for the control of auditing

companies, 19 companies are punished by Capital Markets Board of Turkey due to not

obeying the control principles. As a result of punishment, 4 auditing companies are

removed from the list of authorized establishments that can do independent autiding in

capital markets. Three engagement partners, one lead auditor and one auditor from these

companies are offensed from doing independent auditing in capital markets.
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GİRİŞ

İşletmelerin ve işletmelerle ilişkisi olan üçüncü kişilerin alacakları ekonomik

kararlar, işletme ile ilgili bir takım bilgiler incelendikten sonra alınmaktadır. Karar

vericiler inceledikleri bu bilgilerin doğru ve güvenilir olduklarını varsayarak hareket

ederler. Eğer bilgiyi sunanlar ile bilgiyi kullananlar arasında bir çıkar çatışması söz

konusu ise, sunulan bilginin gerçeği yansıtmama riski bulunmaktadır. Bu risk,

işletmelerin bağımsız denetimden geçmesi ile minimum seviyeye inmektedir. Bağımsız

denetim sonrasında oluşturulan raporda işletmenin finansal tablolarının doğru ya da

yanlış olduğu belirtilerek, bilgi kullanıcıların bu rapor doğrultusunda karar almaları

sağlanmaktadır. Bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtması, ancak kaliteli bir

denetim faaliyeti ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada kaliteli bir denetim için neler

yapılması gerektiği belirlenmeye çalışılmış ve Türk denetim firmalarının kalite

konusundaki uygulamalarına yer verilmiştir.

Giriş ve sonuç dışında dört bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde,

konuyla ilgili temel kavram ve açıklamalara yer verilmektedir. Bu bölümde öncelikle

kalite, kontrol, kalite kontrol sistemi, güvence kavramları anlatılmış ardından finansal

tablolarla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Daha sonra ise denetim kavramı üzerinde

durulmuş, denetim türleri açıklanmış ve bağımsız denetimle ilgili bilgiler verilmiştir.

İkinci bölümde, denetimle ilgili olarak dünyada ve ülkemizde yapılan kalite

kontrol sistemi ile ilgili düzenlemeler ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde, ülkemizdeki düzenleyici ve denetleyici kurumların kalite

kontrol sistemi ile yaptıkları düzenlemeler ile yurtdışındaki düzenlemeler

karşılaştırılmıştır.

Dördüncü bölüm olan son bölümde ise Türk denetim firmalarındaki uygulamalar

araştırılmış, denetim firmalarının kalite kontrol sistemleri ile ilgili olarak uygulamada

ne tür eksiklikleri olduğu bir araştırmayla ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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1. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE AÇIKLAMALAR

1.1. Kalite Kavramı

Kalite kavramı insanların ve sistemlerin ‘hata yapması’ ve ‘mükemmele ulaşma

isteği’ gerçeğinden ortaya çıkmıştır. Latince nasıl oluştuğu anlamına gelen “qualis”

sözcüğünden türemiş ve “qualitas” sözcükleriyle ifade edilmiştir. Latincede “qualitas”

sözcüğünün karşılığı İngilizcede kalite anlamına gelmekte ve aslında bir yaklaşım

biçimi olarak da ifade edilebilmektedir. Yine “qualitas’ sözcüğünün İngilizce diğer

karşılıklarında; mülk, durum, hal ve şekil biçiminde ifade edilmektedir.1

Dünyadaki birçok şirket “kalite” kavramını müşteriye verilen değerin merkezi

ve rekabet ortamını yakalama konusunda şirket stratejilerinin kilit noktası olarak

görmektedir.2

Kalite anlayışı tüketicinin karakteristikleri, sosyal konumu ve ekonomik

durumuna bağlı olarak değişebilen, farklı gereksinim ve beklentiler doğrultusunda

biçimlenebilen öznel bir kavramdır.  Gereksinimler, beklentiler, sosyal ve ekonomik

çevre, kültürel ve dini yapı, gelenekler, ekonomik düzey, teknoloji, iklim, coğrafya,

eğitim, genel toplumsal yargılar, kalitenin müşteri tarafından algılanmasını doğrudan

ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu nedenle kalitenin standart bir tanımı

bulunmamakta, kullanıcı gereksinimleri ve beklentileri ve bu gereksinim ve

beklentilerin değişkenliğine göre çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımların

bir kısmı şu şekildedir:3

 Kalite, kullanıma uygunluktur. (Dr. Joseph M. Juran).

 Kalite şartlara uygunluktur. (Philip B. Crosby).

1 Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, İge PIRNAR, Perran AKAN ve Atilla AKBABA, Hizmet Kalitesi:
Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Ankara: Detay Yayıncılık, 2007, s.38
2 Başak ATAMAN AKGÜL, “Kalite Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt.5, Sayı.19, Ocak 2003, s.31.
3 Feriştah SÖNMEZ, “Muhasebenin Yönetim Aracı Olarak Kullanılmasında Toplam Kalite Yönetimi ve
Kalite Maliyetlerinin Önemi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı.73, Ekim-Kasım-Aralık 2005, s.82.
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 Kalite, ürün veya hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine

cevap veren bir üretim sistemidir. (Japanese Insdustrial Standards - Japon

Standartlar Enstitüsü - JIS)

 Kalite, bir ürün ya da hizmetin, belirli bir ihtiyacı karşılayabilme

yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. (American Society of

Quality Control - Amerikan Kalite Kontrol Kurumu - ASQC).

 Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya doğabilecek gereksinimleri

karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır. (International

Organization for Standardization 9005 - Uluslararası Standart

Organizasyonu - ISO)

 Kalite, bir ürün ya da hizmetin, tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir.

(ISO8402)

Kalite, bir ürüne özgü özelliklerine, bu ürüne ait en mükemmel özelliklere

erişmeyi, ürünün veya nesnenin esası ve temelini, mükemmel olarak anlamını

içerebilmektedir. Bunlardan ilk anlam teknik, ikincisi pratik, üçüncüsü estetik ve

dördüncüsü metafizikseldir. Her dört tanımda da kalite iyi ile eşanlamlı

kullanılmaktadır. Kaliteyi algılama felsefesi, kaliteyi ya subjektif duygular ya da

tarafsız özellikler ile görmeyi ve belirlemeyi kapsamaktadır. Bir nesnenin kalitesi ona

uygulanan veya yakıştırılan ölçüt ile belirlenmektedir. Bir nesne, bir ürün veya bir

hizmet faydalı olduğu için, güzel olduğu için, sadece varlığı nedeniyle yani

bulunabildiği için kaliteli olarak adlandırılabilir, belirlenebilir veya sınıflanabilir.

Demek ki kaliteyi tanımlamak, belirlemek veya algılamak için kullanım faydası yani

işe yararlılık, estetik ve varlığın olması gerekmektedir.4

4 GÜMÜŞOĞLU ve diğerleri, a.g.e., s.40-41
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Kalite kavramına atfedilen öz nitelikler sektör ve alanlar itibariyle farklılıklar

arz eder.  Aşağıdaki tabloda çeşitli sektörlere ilişkin örnekler verilmiştir:5

Tablo 1: Çeşitli Sektörlerde Kaliteyle İlgili Olduğu Düşünülen Öz Nitelikler

ALAN KALİTEYLE İLGİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÖZ

NİTELİKLER

Havayolu Ulaşımı Zamanında, rahat, düşük maliyetli hizmet

Sağlık Doğru teşhis, en az bekleme zamanı, daha düşük maliyet,

güvenilirlik

Gıda İyi ürün, hızlı dağıtım, iyi çevre

Posta Hızlı dağıtım, doğru dağıtım, maliyet sınırlama

Akademik Gelecek için gereği gibi hazırlık, zamanlı bilgi üretme

Tüketim Malları Teknik özelliklere uygun imalat, hatasızlık, maliyet, etkililik

Sigorta Geri ödemede zamanlılık, makul maliyet

Askerlik Hızlı konuşlanma, azalan maliyet

Otomotiv Hatasız ürün

İletişim Daha net, daha hızlı, daha ucuz hizmet

Kaynak: İhsan GÖREN, Nevin ATAKAN, Şeref EFE, M. Hakan ÖZBARAN, Denetimde Kalite

Yönetimi/Güvencesi/Kontrolü, Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi:29, Ankara

2003, s.12

5 İhsan GÖREN, Nevin ATAKAN, Şeref EFE, M. Hakan ÖZBARAN, Denetimde Kalite
Yönetimi/Güvencesi/Kontrolü, Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi:29, Ankara
2003, s.12
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1984 yılında D. Garvin kalitenin tanımı kapsamında bulunan, hepsi kaliteyi

tanımlayan, birbirinden farklı sekiz özelliği şöyle belirlemiştir;6

1. Performans (Edim, Çalışma): Üründe bulunan birincil özellikler, yani ürün

veya hizmetin işlevini yerine getirebilme kabiliyeti,

2. Diğer Unsurlar: Ürünün veya hizmetin çekiciliği sağlayan diğer özellikler,

3. Uygunluk: Belirlenen özelliklere, belgelere ve standartlara uygunluk,

4. Güvenilirlik: Ürünün kullanım ömrü içerisinde performansın sürekliliği,

5. Dayanıklılık: Ürünün kullanabilirlik özelliği,

6. Hizmet görürlük: Ürüne ilişkin sorun ve şikayetlerin kolay çözülebilirliği,

7. Estetik: Ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneği,

8. İtibar: Ürünün ya da diğer üretim kalemlerinin geçmiş performansı,

Bu özelliklerin önemlileri veya hangisinin daha önemli olduğu ve istenilen

kalitenin tanımına hangi özelliğin uygun olduğu, farklı müşteri ve pazarlamacı grupları

tarafından farklı olarak belirlenebilmektedir.

1.2. Kontrol Kavramı ve Kalite Kontrol Sistemi

Kontrol sözcüğü dilimize Fransızca’dan geçmiş olup Latince counter-roll (karşıt

kayıt) sözcüğünün kısaltılmışıdır. Sözcüğün bugünkü anlamını ifade eden kullanımı 14.

yüzyıla dayanmaktadır. 1422’de contre-role olarak çift tutulan kayıt anlamında, diğerini

kontrol için kullanılmıştır. Fransızca’da işin doğru yapılıp yapılmadığını inceleme

anlamına gelen kontrol sözcüğü İngilizce’de daha çok yönetme, yönelme ve zaptetme

gücü ve yetkisi anlamına gelmektedir.7

6 İge Pırnar TAVMERGEN, “Sigorta Sektöründe Kalite Tanımına İlişkin Farklı Görüşler”, Reasürör
Dergisi, Sayı.47, Ocak 2003, s.19
http://www.millire.com.tr/dergi/SAYI_47.pdf, (Erişim Tarihi 13.11.2009)
7 Nuran CÖMERT DOYRANGÖL, İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim, İlkeler, Yaklaşımlar,
Örnek Olaylar, Deloitte Academy Eğitim Notları, İstanbul, Ekim 2007, s.2

http://www.millire.com.tr/dergi/SAYI_47.pdf
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Kontrol kavramı, denetim kavramı ile birlikte sık bir şekilde kullanılmaktadır.

Kontrol faaliyeti, denetimin başlangıcıdır veya denetimden önce gelen bir faaliyettir.

Herhangi bir faaliyetin istenilen şekilde sonuçlanması için veya belli bir hedefe ulaşmak

için bazı önlemler alınır. Bu önlemler sonuçları sağlamak, sonucu kontrol altında

tutmak içindir. Önce önlemler alınır, sonrasında sistemler kurulur. Daha sonra kurulan

sistem uygulamaya konulur ve bu uygulama sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ölçülür.

Ne derece amaçlanan sonuçlara uygun davranıldığı ortaya konmaya çalışılır. İşte bu

süreç içinde amaçlara ulaşmak için alınan önlemler bir kontrol etme faaliyetidir. Daha

sonra bu hedeflere ulaşma derecesi veya sapmaların tespiti denetim faaliyetidir.

İşletmelerde bu amaçla kurulan sisteme iç kontrol sistemi denir. Bu sistem bir önlemler

dizisidir. Kurulu bu sistemin kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığı ise

denetçiler tarafından denetlenir.8

Kontrolün asıl amacı hataları ve zayıf noktaları ortaya çıkarmak, düzeltici

önlemler alarak bunların tekrarını engellemektir. Bu yönüyle kontrol, tıpkı bir ölçme

tartma işlemi gibi işletmede yapılan ve tamamlanan işleri düzeltme faaliyetidir. Esasen

kontrol, kontrol edenin kontrol edilen karşısındaki konumuna göre iç ve dış kontrol

olarak ikiye ayrılır. İç kontrol denilince bir şeyin sınırları ya da kapsamı içinde kalan

kontroller anlaşılır. Örneğin üniversitede iç kontrol, bir dernekte iç kontrol, bir

işletmede iç kontrol denildiğinde bu örgütsel yapıların içinde yapılan kontroller

anlaşılır.9

İç kontrolün dünyada genel kabul görmüş tanımı COSO (Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Treadway Komisyonu

Sponsor Organizasyonlar Komitesi) tarafından yapılmıştır. İç kontrol, bir işletmenin

faaliyetlerinin etkililiği ve verimliliği, finansal bilgilerinin güvenilirliği, yasalara ve

diğer düzenlemelere uygunluğunun sağlanması konusunda makul bir güvence sağlamak

amacıyla işletmenin üst yönetimi tarafından tasarlanan ve tüm çalışanlar tarafından

yürütülen bir süreçtir.10

8 Ahmet BAŞPINAR, “Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”,
Maliye Dergisi, Sayı.146, Mayıs-Ağustos 2004, s. 36
9 CÖMERT DOYRANGÖL, a.g.e., s.5
10 http://www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm, (Erişim Tarihi 29.06.2010)
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Kalite kontrolü, kalite ile ilgili olarak belirlenmiş bir hedef, amaç veya

standarda ulaşmak için uygulanan teknikler ve yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler,

kontrol, istatistik tutulması, hatanın tespit edilmesi, hatanın kaynağının ve nedeninin

bulunması ve nasıl düzeltilmesi gerektiğini içeren bir sistem içinde yer almaktadır. 11

Kalite kontrolünün ilk kez ne zaman bilinçli bir şekilde uygulanmaya başladığı

kesin olarak bilinmemekle birlikte, kalite ile ilgili kayıtlara milattan önceki ünlü

Hammurabi Kanunları’nın 229. maddesinde rastlanılmaktadır. Bu maddeye göre; eğer

bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp ev sahibinin

üstüne çökerek ölümüne neden olursa o inşaat ustasının başı kesilmektedir.12

Arkeolojik araştırmalar ve eski yapıların kalıntıları göstermektedir ki, Mısır

piramitlerinin yapılışına kadar, kalite kontrolüne ait bilinçli çabalar ortaya çıkmıştır.

Piramitlerin mükemmelliği, klasik Yunan eserlerinin kusursuzluğu ve Roma yapılarının

dayanıklılığı, kalitenin kontrol edilmesi için bilinçli bir çaba harcandığını

doğrulamaktadır.

Orta çağda ve 19. yüzyıla kadar, hizmet ve malların üretimi esas olarak ayrı ayrı

bireylerle veya en fazla birkaç kişilik gruplarla sınırlı olup, mamul kalitesinin kontrolü

bireysel işçi veya işçiler tarafından gerçekleştirilmekte ve kalite standartları aynı

bireylerce oluşturulmaktaydı. Bununla birlikte bu çağ, organize edilmiş kalite

kontrolünün tamamen olmadığı bir dönem değildir. Bu dönemde Avrupa’da ticari

hayat içinde önemli bir yere sahip olan loncalar, tekeller oluşturarak yerel kentsel

ekonomiyi düzenlemekte, istikrar koşulları altında istikrarlı fiyatlar sağlamakta ve

malların kalitesi için standartlar belirlemekteydiler.13

Osmanlı imparatorluğu döneminde kalite uygulamaları, Ahilik teşkilatı ve

Loncalar içinde hayat bulmuştur. Satın aldığı maldan şikayetçi olan alıcı, eğer üretici

11 http://www.scribd.com/doc/6867718/Kalite, s.9,  (Erişim Tarihi 16.01.2010)
12 Selim Zaim, “Kalite Kavramı ve Eğitimde Kalite”, Sakarya Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim
Dergisi,  Ocak 1998, s. 327
13 ETHEM Tolga, Coşkun KÜLÜR ve Cengiz KAHRAMAN, “Kalite Kontrolünün Tarihsel Gelişimi”,
Coşkun Kırca’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları:2, İstanbul, 1995, s.347

http://www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm
http://www.scribd.com/doc/6867718/Kalite
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usta ile sorunlarını çözemezse örgüte başvurarak yaptırım uygulatmak ve kalitesizliğini

giderme hakkına sahip bulunuyordu.14

Sanayi devrimi sonrası kalite uygulamaları, 1764 yılında İngiltere’de ilk

dokuma makinesinin üretime alınması ile başlayan sanayi devrimi hareketi ile sipariş

üretiminin yetersizlikleri giderilmeye başlanmış; uygulanan yeni yönetim ve üretim

teknikleri maliyetlerin düşmesini sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı seri üretimi ortaya

çıkarırken artan üretim miktarı ve ürün çeşitliliği ile birlikte kalite kontrolde

matematiksel yöntemlerin kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Amerika’da

Shewhart, 1924 yılında daha sonra “İlk Shewhart Kontrol Diyagramları” olarak

adlandırılacak kontrol çizelgelerini geliştirmiştir. 1925 ve 1926 yılları arasında Western

Electric grubu, kabul örneklemesi ile ilgili günümüze kadar gelmiş çeşitli terimleri

tanımlanmıştır. 1930’larda kalite kontrolüne uluslararası bir ilgi ortaya çıkmaya

başlamış ve “İstatistiksel Yöntemlerin Endüstriyel Standardizasyonu ve Kalite

Kontrolüne Uygulanması” başlıklı İngiliz Standartları Enstitüsü, 600 No’lu standardı

geliştirilmiştir.15

İkinci Dünya Savaşı, endüstrilerde hızlı bir büyümeye ve ürünlerin kalitelerinde

düşüşlere neden olmuş, buna bağımlı olarak istatistiksel kalite kontrol yöntemleri

geliştirilmiş ve muayene kontrol maliyetlerinin düşürülmesine çalışılmıştır. Savaş,

ayrıca kalite kontrolü konusundaki bilgilerin geniş bir alana yayılması gibi önemli bir

sonucu beraberinde getirmiş, kalite ile ilgili çalışmalar, daha sonra bu alanda söz sahibi

olan Japonya’da da başlamıştır. Deming, bu konuda öncülük yapmış, General

Electric’deki kalite deneyimlerini 1950’de Japonya’da kalite ile ilgili dersler vererek

paylaşmıştır. Aynı yıl, Japonların kalite kontrol uzmanı K. Ishikawa kalite kontrol

üzerine çalışmalara başlamış ve bu tekniklerin uygulanmasına geçilmiştir.16 Daha sonra

1980’li yıllarda kalite çemberlerinin babası olarak nitelendirilen Ishikawa kalite

kavramına yeni bir boyut eklemiştir. Buna Japon stili toplam kalite kontrol veya firma

çapı kalite kontrol denilmiştir. Firma çapı kalite kontrolde hem tüm bölümler, hem de

14 Feriştah SÖNMEZ, a.g.e., s.82
15 Feriştah SÖNMEZ, a.g.e., s.84
16 a.g.e., s.85
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başkan, müdürler, orta yönetim, idari personel, ustabaşı, işçiler ve satış elemanları dahil

tüm çalışanlar kaliteden sorumludur.17

Kalite ve kontrolle ilgili olarak güvence kavramının da açıklanması konunun

anlaşılabilirliğine katkı yapacaktır.

1.3. Güvence Kavramı ve Kalite Güvencesi

Güvence sözcüğünü açıklamak için Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından üç farklı

tanım yapılmıştır.18 Güvence, bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine

almasıdır. Bu anlamda düşünüldüğünde güvence sözcüğü ile inanca, teminat ve garanti

sözcükleri ile aynı anlama gelmektedir. Böyle bir ifade beklenmeyen bir sonucun ortaya

çıkması halinde bu sözü veren kişinin zararı telafi edeceği veya böyle bir sonucun asla

çıkmayacağı anlamına gelir. Güvence, alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan

şeydir. Son olarak güvence, birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı

sözdür.

Kalite güvencesi, ürün ve hizmetin kalite açısından yeterli güveni

sağlayabilmesi için gerekli olan planlı ve sistematik faaliyetler bütünüdür.19 ISO’ya

göre kalite güvencesi, bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri

yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik

etkililikler bütünüdür. Bu kavramın temelinde ürün ya da hizmetin geçtiği tüm

aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi,

çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan

düzeyde kullanımıyla korunması yatmaktadır.20

17 Betül ASLANTÜRK, Kalite Sistemi Standartları ve Türk Standartları Enstitüsü’nün Bu Konudaki
Faaliyetleri, http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10659.pdf, (Erişim Tarihi 16.01.2010)
18 http://www.tdksozluk.com/sozara.php?qu=g%FCvence≠=a, (Erişim Tarihi 24.11.2009)
19 Ali KARTAL, Adnan SEVİM, H. Erdin GÜNDÜZ, Maliyet Muhasebesi, Eskişehir, T.C. Anadolu
Üniversitesi Yayını NO: 1524, Açıköğretim Fakültesi Yayını NO:808, 2004, s. 382
20 www.kmtso.org.tr/girisimci_rehber/iso9000.doc, (Erişim Tarihi 24.11.2009)

http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10659.pdf
http://www.tdksozluk.com/sozara.php
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Kalite güvencesi ile ilgili olarak yapılan diğer tanımlar şunlardır:21

 Ürün kalitesini etkileyen bütün sistem ve öğelerin tek tek ve birlikte istendiği

gibi çalışmakta olduğu konusunda güven sağlamak için planlanan ve icra

edilen eylemlerdir.

 Amaçlanan kullanımları bakımından ürünün ve onu oluşturan öğelerin kabul

edilebilir oldukları konusunda yeterli güveni sağlamak için gerekli olan tüm

eylem ve işlemlerin planlı ve sistematik bir kombinasyonudur.

 Genel bir ifade ile, bir ürün veya hizmetin kalitesinin garanti altına almak

için yapılan üretim sonrası kontroller, yoklamalar veya incelemelerdir.

 Kalite ihtiyaçlarının karşılanacağı hususunda yeterli güveni sağlamak için

kalite sistemi içerisinde planlı ve sistemli bir şekilde icra edilen faaliyetlerin

tümüdür.

 Bir organizasyonun performans gerekliliklerini karşılayan standartlara ve

yöntemlere uygun ürünler üretmesini sağlamak için yapılan eylemlerin

tümüdür.

 Kalite yönetimin, kalite isterlerini yerine getirme yeteneğini artırmaya

odaklanan kısmıdır.

 Bir kuruluşun, kaliteyle ilgili tüm isterleri karşılamasını ve ürün ve\veya

hizmetlerin kalitesini güvence altına almasını sağlamak için gerekli olan

kurumsal yapı, süreç ve yöntemlerin tümüdür.

1.4. Finansal Tablolarla İlgili Genel Bilgiler

1.4.1. Finansal Tablo Kavramı

Finansal tablolar, muhasebe sistemi içerisinde işletme ile ilgili finansal

nitelikteki bilgilerin bir arada bulunduğu ve bunların bilgi kullanıcılarına sunulduğu

21 Gören ve Diğerleri, a.g.e., s.13

www.kmtso.org.tr/girisimci_rehber/iso9000.doc
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araçlardır. Finansal tabloları daha iyi anlamak için, muhasebenin tanımının hatırlanması

doğru olacaktır. Muhasebe, mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş

şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim

ve sanatıdır.22 Örgütün finansal verisini kaydeden, sınıflayan ve raporlayan bir süreç

olarak tanımlanan muhasebenin temel çıktıları finansal tablolardır.23 Tanımda da

belirtildiği gibi kaydedilen ve sınıflandırılan bilginin özetlenerek rapor edilmesi finansal

tablolar aracığıyla gerçekleştirilmektedir.

Finansal tabloların birbirine benzeyen birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan

bazıları aşağıdaki gibidir.

Firmaların performanslarını belirlemek, değerlendirmek ve geçmiş verilerle ya

da diğer firmalarla karşılaştırabilmek için kullandıkları tablolara finansal tablolar

denilmektedir.24

Finansal tablolar, işletmede meydana gelen ve muhasebede izlenen olayları

belirli dönemler itibariyle işletme yöneticilerine, ortaklarına ve diğer ilgililere

aktarılmasını sağlayan bir araçtır.25

Finansal tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin

belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan

araçlardır.26

İşletmelerin mali durumları ile ilgili bilgi almak isteyen kişi ve kurumlar genel

olarak işletmenin mali yapısını, karlılık durumunu ve kaynak yapısını görmek isterler.

Bu öncelikli konuların her biri farklı bir finansal tablo ile açıklanmaktadır. Bu finansal

tablolar şunlardır:

22 Orhan SEVİLENGÜL, Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi, 2003, s. 9
23 Nuran CÖMERT DOYRANGÖL ve Cemal İBİŞ, Genel Muhasebe Tekdüzen Hesap Planına Uygun
Defter Tutma Uygulamaları, İstanbul, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları
No:563/269, 2007, s.13
24 Metin Kamil ERCAN ve Ünsal BAN, Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, Ankara,
Gazi Kitabevi, 2005, s. 21
25 M. Emin AKYOL ve Muzaffer KÜÇÜK, Tek Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar, Ankara,
Yaklaşım Yayınları, 2001, c. 3, s. 1895
26 Nalan AKDOĞAN ve Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara, Gazi
Kitabevi, 2007, s.4
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 Bilanço,

 Gelir Tablosu,

 Nakit Akım Tablosu,

 Öz Kaynaklar Değişim Tablosu,

 Satışların Maliyeti Tablosu,

 Fon Akım Tablosu,

 Kar Dağıtım Tablosu,

Kar dağıtım tablosu, karın dağıtımı konusunda öneri niteliğinde hazırlanan bir

tablo olmakla birlikte Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde (MSUGT)

finansal tablolar arasında sayılmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları bilanço, gelir

tablosu, nakit akım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosunun düzenlenmesini zorunlu

finansal tablolar olarak kabul etmiştir.

Finansal tablo dipnotları ve finansal tablodaki bilgiler ile ilgili açıklayıcı notlar,

raporlar ve ek tablolar, söz konusu finansal tabloların ayrılmaz bir parçası

sayılmaktadır. Yukarıda belirtilen finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu ile gelir

tablosunun eki olan satışların maliyeti tablosu temel finansal tabloları oluşturmaktadır.27

1.4.2. Finansal Tabloların Amacı ve Finansal Tablo Kullanıcıları

Finansal tabloların temel amacı, çeşitli kullanıcıların ekonomik kararlar alırken

faydalanmaları için işletmenin finansal durumu, performansı ve finansal durumundaki

değişiklikler hakkında bilgi sağlamaktır.

Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) 1 numaralı Finansal Tabloların

Sunuluşu Standardına göre, genel amaçlı finansal tablolar, özel bilgi ihtiyaçlarını

karşılamak için isteğe göre hazırlanmış raporları talep etme durumunda olmayan

kullanıcıların gereksinimlerini karşılamaya yönelik, tablolardır. Genel amaçlı finansal

27 AKDOĞAN ve TENKER, a.g.e., s.3
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tablolar, bireysel olarak sunulmuş olan veya yıllık rapor gibi diğer bir kamu belgesinde

yer alanları da içerir. Standardın yedinci maddesine göre finansal tabloların amacı

belirtilmiştir. Buna göre, finansal tablolar işletmenin finansal durumunun ve finansal

performansının biçimlendirilmiş sunumudur. Genel amaçlı finansal tabloların hedefi,

geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik kararlar almalarına yardımcı olan işletmenin

finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır.

Ayrıca finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkililikte

kullandıklarını da gösterir. Finansal tablolar bu amaca ulaşmak için işletmeye ilişkin

varlıklar, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve karlar ile karlar ve zararlar, nakit

akışları ile ilgili bilgileri sağlar. Bu bilgiler dipnotlarda yer alan diğer bilgilerle birlikte

finansal tablo kullanıcılarının işletmenin gelecekteki nakit akışlarını ve özellikle

bunların zamanını ve kesinliklerini tahmin etmelerine yardımcı olur.28

Maliye Bakanlığı tarafından 1992 yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama

Genel Tebliği’nde finansal tabloların amaçları üç noktada toplanmıştır.

 Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler

sağlamak,

 Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak,

 Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları

hakkında bilgi sağlamak

Finansal tabloların amacı, bilgi kullanıcılarına bilgi sağlamaktır. Bu bilgi

kullanıcıları işletme içinden olduğu gibi işletme dışından da olabilmektedir. Bu bilgi

kullanıcılarını aşağıdaki gibi sıralanabilir:29

 Firma yöneticileri,

 Firmanın sahip veya ortakları,

 Yatırım alanları arayan sermaye sahipleri,

28 www.tmsk.org.tr/tms_seti/TMSdoc/20050116-TMS1.doc, (Erişim Tarihi 02.02.2010)
29 Öztin AKGÜÇ, Mali Tablolar Analizi, İstanbul, Arayış Basım Yayın, 2006, s.6

www.tmsk.org.tr/tms_seti/TMSdoc/20050116-TMS1.doc
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 Yatırım analistleri,

 İşletme ile ticari ilişkide bulunan üçüncü kişi ve firmalar,

 Yerli veya yabancı finansman kurumları,

 Devlet (vergi matrahının tespiti, vergi denetimi, fiyat tespiti, ulusal gelir

hesapları, özendirme önlemleri uygulaması, mali açıdan zor duruma düşmüş

firmaların desteklenmesi, vb. yönünden)

 İşletmede çalışanlar

 Halk

Yukarıda görüldüğü gibi, günümüzde çağdaş iş hayatında, finansal tablolar çok

yaygın bir kesim tarafından kullanılmakta ve bu tablolarda yer alan rakamlardan çok

bunların yorumu, analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır.

1.4.3. Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri

Normal koşullarda işletmenin sürekliliği ve öngörülebilir bir gelecekte

faaliyetlerini sürdüreceği ve kullanıcıları sadece geçmişteki nakit tahsilatlar ve nakit

ödemelerle sonuçlanan işlemler hakkında değil gelecekte nakit ödemesi gerektirecek

mevcut yükümlülükler ve gelecekte nakde dönüşecek mevcut kaynaklar hakkında da

bilgilendireceği temel varsayımlarına göre hazırlanan finansal tabloların taşıması

gereken niteliksel özellikler aşağıdaki gibidir.30

a) Anlaşılabilirlik: Finansal tablolarda yer alan bilgilerin taşıması gereken

önemli bir özellik kullanıcılar tarafından tam olarak anlaşılabilir olmalarıdır.

Bu konuda, kullanıcıların işletmenin iş kolu ve ekonomik faaliyetleri

hakkında bilgi sahibi olduğu, muhasebeden anladığı, bilgileri de makul

seviyede bir dikkatle incelediği varsayılır. Ancak, karmaşık konularla ilgili

olup kullanıcıların ekonomik karar verirlerken yararlanabilecekleri ve

30 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS)
ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları, Ankara, TMSK Yayınları, 2006, s.13
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finansal tablolarda yer verilmesi gereken bilgiler, sadece bazı kullanıcılar

için anlaşılması güç olacağı gerekçesi ile finansal tablolardan da

dışlanmamalıdır.

b) İhtiyaca Uygunluk: Bilginin faydalı olabilmesi için kullanıcıların karar

vermeleri sırasındaki ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Eğer kullanıcıların

ekonomik kararlarını geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları

değerlendirmelerine yardımcı olmak ya da geçmişteki olayları algılamalarını

teyit etmek veya düzeltmek suretiyle etkiliyorsa bilgi, uygunluk kalitesi

taşır.

c) Güvenilirlik: Faydalı olması için bilginin güvenilir de olması

gerekmektedir. Bilgi önemli hatalar içermiyorsa, ön yargılı değilse ve belli

bir konuyu makul bir şekilde açıklanmış olduğu kabul edildiği ya da

açıklamış olduğu beklendiği için kullanıcılar tarafından bu bilgiye

dayanılacaksa bilginin güvenilirlik özelliği vardır. Bilgi uygun olabilir fakat

içerik olarak güvenilir olmayabilir ya da anlaşıldığı şekliyle yanıltıcı olabilir.

Örneğin, işletme aleyhine açılan bir zarar tazmini davasında davanın

dayanağının geçerliliği ve tazminat talebi rakamı konusunda anlaşmazlık

varsa, işletmenin bilançosunda tazminat talebinin tamamına karşılık ayırması

uygun değildir, durumun ve rakamların finansal tablolara ilişkin dipnotlarda

açıklanması daha doğrudur.

d) Karşılaştırabilirlik: Kullanıcıların bir işletmenin belli bir zaman içerisinde

finansal durumundaki ve faaliyetlerindeki değişmeleri takip edebilmeleri için

işletmenin finansal tablolarını karşılaştırma imkanları olmalıdır.

Kullanıcıların aynı zamanda bu işletme ile başka bir işletmeyi de

karşılaştırabilmek suretiyle bunların kendilerine özgü finansal durumlarını,

faaliyet sonuçlarını ve finansal durumlarındaki değişimleri

değerlendirebilme imkanına sahip olması gerekir. Böylece, benzer işlemlerin

ve diğer olayların finansal etkilerinin hem bu işletmede hem de diğer

işletmelerde nasıl ölçümlendiği ve gösterildiği zaman içerisinde, istikrarlı bir

şekilde takip edilebilir. Karşılaştırabilirlik niteliksel özelliğin önemli bir
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şartı, kullanıcıların finansal tabloların hazırlanmasında takip edilen

muhasebe politikaları, bu politikalarda yapılan değişiklikler ve bu

değişikliklerin etkileri hakkında bilgilendirilmeleridir. Kullanıcılar hem bir

işletmenin benzer işlemler ve diğer olaylar için takip ettiği muhasebe

politikalarında dönemler itibariyle herhangi bir değişiklik olup olmadığını,

hem de diğer işletmenin kullandığı muhasebe politikaları ile farklılıklar olup

olmadığını anlamaya ihtiyaç duyarlar.

Bu niteliksel özellikler yanında finansal tablolarda yer alan bilgilerin zamanında

sunulması, fayda maliyet dengesinin gözetilmesi, gerçeği doğru ve dürüst bir şekilde

göstermesi de çok önemlidir. Dürüst gösterim niteliksel özelliklerin uygulanması ve

ilgili muhasebe standartlarının uygun şekilde uygulanmasıyla yakından ilgilidir.

1.4.4. Finansal Tabloların Hazırlanması ve Denetiminde Sorumluluk

Finansal tabloların hazırlanması ile ilgili sorumluluk işletme yönetimine aittir.

İşletme yönetimi ortaklara, kredi verenlere ve işletmeyle ilgili diğer kesimlere doğrudan

sorumlu olup finansal tablolarda yer alan bilgiler denetimin konusu kapsamına giren

iddialarıdır.31

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) COSO tarafında 1987 yılında

yayınlanan Hileli Finansal Raporlama Konusunda Ulusal Komisyon Raporu’nda (

Report of National Commission on Fraudelenet Reporting) halka açık şirketlerin

finansal raporlarının hazırlanması ve sorumluluk dağılımlarını ayrıntılı bir şekilde

açıklanarak bu konuda model oluşturabilecek genel bir çerçeve ortaya konulmuştur. Beş

ana bölümden oluşan raporun birinci bölümünde genel olarak finansal raporlama

sistemi ve hileli finansal raporlama açıklanmıştır. İzleyen dört bölümde ise sırasıyla,

bağımsız denetçilere, Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu ( Securites and Exchange

Commission - SEC) ve diğer düzenleyici otoritelere ve eğitimcilere tavsiyelerde

bulunulmuştur. Raporun Finansal Raporlama Sistemi ve Hileli Finansal Raporlamaya

Genel Bakış başlıklı birinci bölümünde belirtildiği üzere halka açık şirketlerde finansal

31 Ersin GÜREDİN, Denetim, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 1993, s.11
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raporlama sisteminde üç ana grup vardır. Bu üç grup; şirket, bağımsız denetçiler ve

gözetim kurumlarıdır.

Finansal raporlama sisteminde sorumluluğun kimlere ait olduğu aşağıda Şekil

1’de gösterilmiştir.

aşağıdakŞekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Finansal Raporlama Sisteminde Sorumluluk
Kaynak: Overview of the Financial Reporting System and Fraudulent Financial Reporting ,The
Committee OfSponsoring Organizations Of The Treadway Commission,
http://www.coso.org/Publications/NCFFR.pdf, s.18, (Erişim Tarihi 30.06.2010)

Halka Açık
Şirket

Bağımsız Kamu
Muhasebecileri

Finansal Raporlama Gözetimi
 Sermaye Piyasası Kurulu
 Finansal Kurumların

Düzenleyici Üst Organları
 Finansal Muhasebe

Standartları Kurulu
 Devlet Otoriteleri
 Borsa ve Aracı Kurum Birliği
 Muhasebe Meslek Örgütleri
 MahkemelerFinansal

Raporlar

Finansal
Raporların

Kullanıcıları

http://www.coso.org/Publications/NCFFR.pdf
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Şekil 1’de gösterildiği üzere finansal raporların hangi standartlara göre

düzenleneceğini gözetim kurumları belirlemekte ve finansal raporların işletmenin

finansal durumunu ve belirlenmiş standartlara uygun şekilde doğru olarak yansıtıp

yansıtmadığı hakkında görüş bildirme sorumluluğu ise bağımsız denetçiye ait

olmaktadır.

1.5. Denetim, Denetim Türleri ve Bağımsız Denetim

1.5.1. Denetim Kavramı

Tarihsel süreç içinde denetim kavramının ortaya çıkışı çok eskilere uzanır.

Milattan önce 3000 yıllarında Ninua ve Babil’de ekonomik hareketlerin ve faaliyetlerin

denetlendiğine ilişkin bilgiler bulunmaktadır.32 İngiltere’de Kral I. Edward zamanında

devlet gelirlerini tahsil eden memurların hesapları düzenli tutup tutmadıklarını

belirlemek amacıyla denetçiler görevlendirilmiştir. Böylelikle “auditor” (denetçi),

deyimi ilk kez 1289 yılında kullanılmaya başlamıştır.33 19. yüzyılda başlıca görevleri,

hileli işlemleri izlemek ve hataları bulmak olan uzman muhasebeciler ortaya çıkmıştır.

Bugünkü anlamda bağımsız dış denetim uygulaması ilk defa 19. yüzyılın sonlarında

İngiltere’de gerçekleşmiştir.34

Muhasebe denetimi alanındaki gelişmeler aşağıdaki gibi aşamalara ayrılabilir:35

I. Aşama: Muhasebe kayıt ve belgelerinde hata ve hile olup olmadığını

araştırarak ortaya koyma amacı ile yapılan “Belge Denetimi”

II. Aşama: Mali tablolarda, özellikle bilançoda yer alan bilgilerin doğruluğunu

araştırmak amacı ile yapılan “Finansal Tabloların Denetimi”

32 Osman Fikret ARKUN, İşletmelerde Muhasebe Denetimi, İstanbul, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları, Yayın No:317-500, 1980, s.18
33Oktay GÜVEMLİ, Kronolojik Akış İçinde Muhasebe Uygulamalarının Gözlemlenmesi -
Muhasebenin Tarihsel ve Çağdaş Konumlarından Geleceğe Bakış,  Ankara, TÜRMOB Yayınları:23,
1995, s.65
34 Yasin ULUSOY, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış Denetim Fonksiyonları ve Denetçi
Bağımsızlığı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 2005, s.269
35 Nejat BOZKURT, Muhasebe Denetimi, İstanbul, Alfa Basım Yayın, 1999, s.17-18
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III. Aşama: Bir işletmenin uyguladığı muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin, bu

sistem içinde hazırlanmış olan mali tabloların güvenilirliğinin bir göstergesi olduğunu

kabul eden “Sistemlere Dayalı Denetim”

IV. Aşama: Sadece muhasebe çalışmalarının değil aynı zamanda muhasebe

dışındaki diğer işletme faaliyetlerinin de etkililik ve verimlilik bakımından

değerlendirilmesini kapsayan “Faaliyet Denetimi veya Yönetim Denetimi”

Bağımsız denetim kavramını daha iyi açıklayabilmek ve denetim türleri arasında

yerini belirleyebilmek için, öncelikle denetim kavramını incelemek daha doğru

olacaktır.

Latince bir sözcük olan “audit” (denetim); onaylayan, işiten (yani haberi olan)

anlamına gelmektedir.36 Aslında denetim onaylamanın, doğrulamanın bir başka

çeşididir. Doğrulama veya onaylama ile kastedilen, bir uzman tarafından başka birinin

iddiasının güvenilebilirliği hakkında bir sonuç bildirebilmektedir.37

The Report Of The Commitee On Basic Auditing Concepts Of The American

Accounting Association’a (Amerikan Muhasebeciler Kurumu Temel Denetim

Kavramları Komitesi)  göre denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylar hakkındaki

beyanlar ile önceden oluşturulmuş ölçütler arasındaki uygunluk derecesini belirlemek

için bu ekonomik faaliyetler ve olaylar hakkındaki beyanlarla ilgili kanıtların tarafsız

olarak elde edilmesi, değerlenmesi ve sonuçların ilgili kişilere iletilmesinden oluşan

sistematik bir süreçtir.38 Tanımdan da anlaşılacağı üzere denetim unsurları aşağıdaki

başlıklar altında toplanabilir.39

 Denetim bir süreçtir: Denetim faaliyeti çeşitli evreler halinde

gerçekleştirilir. Birbirini izleyen bu evrelerin başlangıç ve sonucu arasındaki

faaliyetler belirli bir plan dahilinde sürdürülür.

36 Howard F. STETTLER, Auditing Principles,  New Jersey, Prentice Hall, 1977, s.5
37 Larry F. KONRATH, Auditing A Risk Analysis Approach, Kanada, Cengage Publishing, 2002, s.3
38 Donald H. TAYLOR, G. William GLEZEN, Auditing Integrated Concepts and Procedures, New
York, John Wiley & Sons Publishing, 1994, s.3
39 Hasan KAVAL, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) Uygulama Örnekleri
İle Muhasebe Denetimi, Ankara, Gazi Kitabevi, 2008, s. 3-4
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 İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar: İşletmenin, iktisadi

faaliyetleri ile ilgili olarak hazırladığı çeşitli raporlar ve beyanlar, işletme

açısından bir iddia niteliğindedir. Söz konusu raporlar ve beyanlar işletme

tarafından hazırlanmış ve menfaat gruplarına sunulmuştur. Denetim, bu

iddiaların doğruluğu ve güvenilirliliğinin araştırılmasıdır.

 Önceden saptanmış ölçütler: Denetçi, işletmenin iddiası niteliğindeki

finansal tabloları önceden saptanmış ölçütlerle karşılaştırarak, bu ölçüde

doğruluk ve güvenilirliğine karar verir. Bu ölçütler, kanunlar, anlaşmalar,

yönetim tarafından saptanmış hedefler ve genel kabul görmüş muhasebe

ilkeleri olabilir.

 Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirme: Denetçi işletmenin

iddialarının doğruluğunu araştırmak için işletme ve işletmeyle ilgili kişi ve

kuruluşlardan bağımsız olarak yeterli ve uygun nitelikte kanıt toplamak

zorundadır.

 İlgi duyanlara bildirme: İşletmeyle ilgili finansal olaylarla birçok kişi ve

kuruluşun doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Denetçi bu ilgililere,

işletmenin finansal bilgileri konusunda yaptığı denetim sonucunda

ulaştıklarını yazılı bir raporla açıklar.

Anonim ortaklıklarda geniş anlamda denetleme, çeşitli bakımlardan ve çeşitli

menfaatler amacıyla şirketin hesapları ile idare işlerinin yerinde ve kurallara

uygunluğunun kontrol edilmesini ifade ederken; anonim ortaklıklarda dar anlamda

denetleme, anonim ortaklıklarda sırf bu amaçla görevlendirilmiş ve yetki verilmiş organ

veya kuruluşlar tarafından yapılan denetlemeyi ifade etmektedir.40

1.5.2. Denetim Türleri

Denetim faaliyetleri çeşitli açılardan çok farklı şekillerde sınıflandırmaya tabi

tutulabilir. En yaygın sınıflama biçimi yapılma amacına göre ve denetçinin konumuna

40 Hasan PULAŞLI, Şirketler Hukuku, Adana, Karahan Kitabevi, 2003, s.512
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göre sınıflandırmadır. Denetimi kapsam bakımından ya da yapılış bakımından da

sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırmalar aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.

1.5.2.1. Yapılış Amaçlarına Göre Denetim Türleri

COSO iç kontrol modelinde de ortaya konulduğu üzere kuruluş misyonları

çerçevesinde her işletmenin üç temel amacı vardır. Bunlar,

 Faaliyetlerinin etkili ve verimli olması,

 Finansal bilgilerinin güvenilir olması,

 Yasalara ve diğer düzenlemelere uygun faaliyette bulunulmasıdır.

Her örgüt bu üç temel amacın başarılması için kontrol sistemleri kurar ve işletir.

Denetçiler, acaba tasarlanan bu kontroller gerçekten işe yarıyor mu veya gerektiği gibi

işletiliyor mu veya yeterli mi sorularının cevabını bulmak amacıyla denetimi yaparlar.

Bu nedenle de denetim yapılış amaçlarına göre aşağıda açıklanan üç gruba ayrılabilir.

1.5.2.1.1. Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi; bir örgütün işletme fonksiyonları, mali kontroller ve

destekleme sistemleri dahil bütün yönlerini kapsayan bağımsız bir incelemedir. Faaliyet

denetimi bir örgütün bütün veya belirli faaliyetlerinin özellikli hedeflere göre sistematik

incelenmesidir. Faaliyet denetçisinin genel amacı, kanun ve kurallara uygunluğun, mali

raporlamanın güvenilirliğinin ve faaliyetlerin etkenliği ve etkenliğe ilişkin iç

kontrollerin kalitesini değerlemektir.41

Faaliyet denetimin amacı işletmelerin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkililiğini

değerlendirmektir. Tanımda geçen etkenlik, amaca ulaşma; etkililik (verimlilik) ise

amaca ulaşırken kaynakları verimli kullanma anlamındadır. Örnek olarak, herhangi bir

aksaklık olmaksızın üretimin gerçekleşmesi etkenlik iken, mamullerin minimum

maliyetle üretilmesi ise etkililik olarak nitelendirilmektedir. Faaliyet denetiminin

41 http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/SUZAY_Faaliyet_Denetimi.pdf, (Erişim Tarihi 25.11.2009)
Şaban UZAY, Faaliyet Denetimine Genel Bakış, s.2

http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/SUZAY_Faaliyet_Denetimi.pdf


22

gelişmesinde, yönetim anlayışında ve iç denetim mesleğinde yaşanan değişmelerin

önemli katkısı olmuştur.42

1.5.2.1.2. Mali Tabloların Denetimi (Finansal Denetim)

Bir işletmenin mali tablolarının veya kamuya açıklanacak diğer bilgilerinin, mali

tablo düzenleme ve raporlama standartlarına uygunluğu hususunda makul güvence

sağlayacak, yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla,

bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin

uygulanması ve değerlendirerek rapora bağlanmasıdır. Mali tabloların ve bu tabloların

dayanağını oluşturan kayıt, belge ve diğer ipuçları üzerinden yürütülen çalışmalara

dayanan ve bulguları denetim raporunda özetleyen sistematik incelemelerdir.43

Mali tabloların denetimi, denetim teorisinde ve uygulamada en yaygın olan

denetim türüdür.44 Bu denetimin nihai hedefi, mali tabloların güvenilirliğini sağlamak

ve mali tabloları değerlendirenlere nihai değil makul bir güvence vermektir.45

1.5.2.1.3. Uygunluk Denetimi

İşletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili

mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır. Uygunluk denetiminde

bir otoritenin belirlediği kurallara uyulup uyulmadığı denetlenir. Söz konusu otorite,

kamu kurumları olabileceği gibi, işletme üst yönetimi de olabilir.46

Bu denetimin nihai hedefi ölçüt alınan herhangi bir mevzuata uygun davranılıp

davranılmadığını ortaya koymaktır. Uygunluk denetimi kullanıldığı yerlerin sayısı

itibariyle en fazla olan, ancak özü açısından en dar kapsamlı olanıdır. Bu denetimde tek

ve kapsamı dar bir ölçüt alınır ve bu ölçüte işin uygun yapılıp yapılmadığı araştırılır.47

42 Seval Kardeş SELİMOĞLU, Mehmet ÖZBİRECİKLİ, Ganite KURT, Şaban UZAY, Ali ALAGÖZ,
Serap YANIK, Muhasebe Denetimi, Ankara, Gazi Kitabevi, 2008, s.6
43 Hasan KAVAL, a.g.e., s.10
44 Hasan GÜRBÜZ, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, s.25
45 KAVAL, a.g.e., s.10
46 Seval Kardeş SELİMOĞLU ve Diğerleri, a.g.e., s.6
47 KAVAL, a.g.e., s.11
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1.5.2.2. Denetçinin Konumuna Göre Denetim Türleri

Denetçinin konumuna göre denetim türleri, bazı kaynaklara göre iç denetim,

kamusal denetim ve bağımsız denetim olmak üzere üçe ayrılmakta, bazı kaynaklara

göre de iç denetim ve dış denetim olarak ikiye ayrılmakta, kamusal denetim ve bağımsız

denetim dış denetimin içinde yer almaktadır. Bu çalışmada denetçi konumuna göre

denetim türleri; iç denetim, kamusal denetim ve bağımsız denetim olarak üçe ayrılarak

incelenmiştir.

1.5.2.2.1. İç Denetim

İç denetim, işletme varlıklarının gerektiği şekilde korunmasını sağlamak,

örgütün kaynaklarının ekonomik olarak kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek,

yolsuzlukları önlemek ve yöneticilerin görevlerini verimli bir şekilde yerine

getirmelerine yardımcı olmak amacıyla işletme içerisinde yapılan denetimdir.48

İç denetim işletmelerin kendi bünyesinde kurmuş oldukları iç denetim

bölümünde çalışan iç denetçiler tarafından işletmenin mali nitelikteki faaliyetleri

yanında mali nitelikte olmayan faaliyetlerinin de gözden geçirilerek

değerlendirilmesidir. İç denetimi gerçekleştiren iç denetçiler işletmelerin bünyesinde

çalışırlar ve ücretleri de çalıştıkları işletme tarafından ödenir. Yönetime işletmenin

faaliyetlerini ve hesaplarını incelemek yolu ile rapor verirler.49 İç denetim uygunluk

denetimini ile faaliyet denetimini içerir ve faaliyetlerin etkililiğini ve verimliliğini esas

alır.50

İç denetim ve iç kontrol, işlevleri birbirine benzemekle birlikte farklı

kavramlardır. İç kontrol, işletme varlıklarını korumak ve her türlü kayıpları önlemek,

muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin

etkililiğini geliştirmek ve yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amaçlarını

gerçekleştirmek için bir işletmedeki örgüt yapısı, uygulanan yöntemler ve ölçülerin

48 Aytekin ÇELİK, Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Ankara, Seçkin Yayınları, 2005,
s.36
49 Tamer AKSOY, Tüm Yönleriyle Denetim AB ile Müzakere ve Uyum sürecinde Yeni Bir
Paradigma, Ankara, Yetkili Basım Dağıtım, 2006, s.72
50 Faruk GÜÇLÜ, Muhasebe Denetimi İlkeler ve Teknikler, Ankara, Detay Yayınları, 2007, s.5
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tamamıdır.51 İç denetim; finansal denetimi, uygunluk denetimini ve faaliyet denetimini

kapsayan, ortaklığın faaliyetlerinin mevzuata, yönetim planlarına ve politikalarına

uygunluğunu ölçerek, iç kontrol sisteminin kurulduğu gibi işleyip işlemediğini ve

etkililiğini de değerlendirdiği için kendisi de aynı zamanda bir iç kontrol aracıdır.52

1.5.2.2.2. Kamusal Denetim

Devlete bağlı denetçiler tarafından, kamu kurumlarının veya özel sektöre ait

kurumların kanunlara, yönetmeliklere, politikalara ve yordamlara uyup uymadıklarının

araştırılması amacıyla yapılan denetimdir. Kamu denetçileri devlet kurum ve

kuruluşlarında faaliyet denetimi ve uygunluk denetimi, özel sektör kuruluşlarında ise

vergi denetimi yapabilirler.53

Kamu denetçileri kamu kuruluşlarının faaliyetlerini ve özel kesimde faaliyet

gösteren işletmelerin faaliyetlerini özellikle vergi ve diğer konularda kuruluş

hesaplarının doğruluğunun ve kanunlara uygunluğunun denetimini yapar.54 Kamusal

denetimde kamu işletmelerinin ve özel işletmelerin yasal hükümlere (yasalar,

yönetmelikler) bağlılık derecesini tespit etmek amacı ile yapılır.55

1.5.2.2.3. Bağımsız Denetim

Son yıllarda ekonomik faaliyetlerin artması sonucu işlemlerin daha karmaşık

hale gelmesi, verilerin çokluğu ve bilgi sağlayanların yanlı tutumları nedeniyle

işletmelerin sunduğu bilgilerin güvenilirliği daha fazla sorgulanmakta ve bilgi

kullanıcılarının güvenilir belgeye olan ihtiyaçları artmaktadır.

İş dünyasında, bilgi kullanıcılarının istedikleri bilgiye ilk elden ulaşmaları

neredeyse imkansızdır. Bilgi başka kişilerden elde edildiğinde ise, kasıtlı ya da kasıtsız

olarak yanlış edilme olasılığı yükselir. Bilgiyi talep eden ile bilgiyi sunan arasında çıkar

51 Orhan AKIŞIK, “İç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim İçindeki Yeri”, Muhasebe ve Denetime
Bakış Dergisi, Ocak 2005, s.14
52 Celal KEPEKÇİ, Bağımsız Denetim, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1998, s.3
53 Ferruh ÇÖMLEKÇİ ve Diğerleri, a.g.e., s.9
54 Tamer AKSOY, a.g.e., s.73
55 Hasan GÜRBÜZ, a.g.e., s.17
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çatışması söz konusu olduğunda, sunulan bilginin yanıltıcı olma riski vardır. Bilgiyi

talep edenin söz konusu riske karşı yapabileceği üç şey vardır. Bunlar;56

 İstediği bilgiyi kendi başına elde edip kontrol etmek,

 Karşı tarafa güvenerek riske girmek,

 Bağımsız denetim görüşüne başvurmaktır.

Bilgi kullanıcıları, istediği bilgiyi kendi başına elde edip kontrol etmek isterse

birçok sorunla karşılaşacaktır. Öncelikle istedikleri bilgiyi kendi başlarına elde

edemeyebilirler. Bu bilgiler bir şekilde elde edilse bile, bunların doğru olup olmadığının

kontrol edilmesi uzun bir zaman gerektirmektedir. Ayrıca tüm bu işlemlerin bir maliyeti

de olacaktır. Karşı tarafın verdiği bilgilere güvenmesi durumunda ise, söz konusu

bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bilgi

kullanıcıları, son seçenek olan bağımsız denetim görüşüne başvururlar.

Bilgi kullanıcıları, işletme içi bilgi kullanıcıları ve işletme dışı bilgi kullanıcıları

olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. İşletme içi bilgi kullanıcıları genellikle

işletme ile her tür finansal bilgiyi elde etme yetkisine sahip işletme yöneticilerinden

oluşur. İşletme yönetiminde üretim, planlama, finansman ve diğer işlevlerin yerine

getirilebilmesi için alınacak kararlarda çoğu zaman işletmenin finansal durumu,

faaliyetlerin sonucu ve bu sonucun oluşumunu gösteren bilgilere gereksinim vardır.

İşletme dışı bilgi kullanıcıları da finansal bilgiyi kullanmalarına göre mevcut ve

potansiyel yatırımcılar, kredi verenler, müşteri ve satıcılar, devlet gibi işletme dışında

olan; fakat işletme ile doğrudan ekonomik ilgisi olan veya olma eğiliminde olan taraflar

ile bunların dışında kalan ve işletmeyle ilgileri doğrudan olmayan dolaylı ilgili

taraflardan söz edebiliriz. İşletme dışı bilgi kullanıcılarının işletme ile ilgili bilgi

gereksinimleri finansal muhasebe tarafından ve genel amaçlı finansal tablolar aracılığla

sağlanacaktır.57

56 Seval Kardeş SELİMOĞLU ve Diğerleri, a.g.e., s.1
57Nurhan AYDIN, Celil KOPARAL, Mehmet ŞAHİN, Birol TENEKECİOĞLU, Leman BİLGİN, Erol
KUTLU, Saime ÖNCE, Figen DALYAN ve Zümrüt TONUS, Uluslararası İşletmecilik, Eskişehir,
Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1576, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 832, 2004, s.213
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Mali tabloların güvenilir (doğru) olup olmadıklarını tarafsız olarak belirleyen ve

bunu rapor eden faaliyet Bağımsız Denetim olarak adlandırılır. Ancak bu denetimin

amacı, ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarına ait hesapların vergi kanunları

yönünden incelenmesi değildir.

Bağımsız denetim şirketlerince yapılan denetimlerde, kamuya açıklanacak ya da

Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gönderilecek olan mali tabloların uluslararası ilke

ve standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı incelenir. Diğer bir değişle söz

konusu tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğu ve gerçeğe dürüstçe yansıtıp

yansıtmadığı araştırılır. Bağımsız denetimin geçerli olması için, denetim ilke ve

kurallarına uyulması zorunludur.58

Bağımsız denetim faaliyeti, bağımsız dış denetçiler tarafından yerine getirilir.

Bağımsız denetçilerin temel sorumluluğu işletme yönetiminin hazırladığı mali tabloları

incelemek ve onların doğruluğu hakkında görüş bildirmektir. Bunun yanında denetçi,

mali tablolardaki bütün önemli hata ve hilelerin bulunmasından, müşteri tarafından

yapılan tüm kanunsuz işlerin tespit edilip ortaya çıkarılmasından ve işletmenin

hayatının gelecekte de süreklilik göstereceğinin tespit edilerek bu bağlamda mali

durumun da yeterli derecede güvence altında olduğunun belirlenmesinden sorumludur.

Kısacası, denetçiler denetim işlevini yerine getirme sorumluluğunu üzerine almış kişiler

olarak bir denetim etkililiğinin ve verimliliğin arttırılmasıyla yakından ilgilidirler.59

Bağımsız denetim, iç denetim ve kamusal denetimin karşılaştırılması aşağıda yer

alan Şekil 2’de gösterilmiştir.

58Murat ERDOĞAN, “Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği”, Doğuş Üniversitesi
Dergisi, Ocak 2002, Sayı 5, s.59
59Seval KARDEŞ, Denetimin Etkililiğinin Arttırılmasında Analitik İnceleme Prosedürlerinin
Kullanımı ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Araştırma, Ankara, Sermaye Piyasası
Kurulu, 1996,  s.8
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Şekil 2: Bağımsız, İç ve Kamusal Denetimlerinin Karşılaştırılması

Kaynak: Ersin GÜREDİN, Denetim ve Güvence Hizmetleri, İstanbul, Arıkan Basım Yayın, 2007, s.20

1.5.2.3. Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri

Yapılış nedenine göre denetim türleri; yasal (zorunlu) denetim ve isteğe bağlı

denetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.60

60 Yaşar KARAYALÇIN, Muhasebe Hukuku, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
Yayını, 1988, s.227
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1.5.2.3.1. Yasal (Zorunlu) Denetim

Yasal hükümler gereğince kanunen zorunlu olarak yapılan denetime yasal

denetim denilmektedir. Bu denetim türünde çalışmaların; nasıl, ne zaman ve kim

tarafından yapılacağı kanun, yönetmelik ve genelgelerle belirlenmektedir.61

Zorunlu denetimler, işletmelerin kuruluş biçimi veya faaliyet konusu nedeniyle

yapılabilir. Anonim ortaklıkların kuruluşu, sermaye artırımı ve azaltılması, tasfiye ve

birleşme gibi durumlarda yasal hükümler gereğince kamusal denetçilere özel denetimler

yaptırılabilir.62

1.5.2.3.2. İsteğe Bağlı Denetim

İsteğe bağlı denetim yasal bir zorunluluk olmaksızın işletmeyle ilgili çeşitli çıkar

gruplarının isteği üzerine yapılan denetim çalışmalarıdır. Denetim çalışmalarının sınırı

denetimi talep edenler tarafından belirlenir. Tüm denetim çalışmalarında olduğu gibi

isteğe bağlı denetimde de denetçi, mesleğinin gerektiği özen ve dikkati göstermek

durumundadır. Bu nedenle uygulama açısından yasal denetimle arasında önemli bir fark

söz konusu değildir.63

1.6. Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetimde Kalite ve Güvence

Günümüzde artık bir güvence hizmeti olarak ifade edilen bağımsız denetim;

ilkeler, kurallar ve standartlar çerçevesinde yapılan bir iştir. Bu ilke, kural ve standartlar

bu işin kalite ölçütleridir.

1.6.1. Bağımsız Denetimin Kapsamı

Dış denetim olarak da ifade edilebilen bağımsız denetim esas olarak bir

işletmenin karar alıcılarına sunulacak finansal bilgilerinin doğruluğu konusunda görüş

bildirmek amacıyla bağımsız denetim uzmanları tarafından yapılan denetimdir.

Ülkemizde kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde görev yapan SPK bağımsız denetimi

şu şekilde tanımlamıştır;

61 Hasan GÜRBÜZ, a.g.e., s.15
62Tamer AKSOY, a.g.e, s.68
63 Hasan GÜRBÜZ, a.g.e. s.16
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Bağımsız denetim, işletmenin kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık

finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu

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

kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli

tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden

denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.64

Ülkemizde yasal denetimlerin kapsamı ekonomideki gelişmelere paralel bir

şekilde artmaktadır. Bağımsız denetim uygulamaları ilk defa bankalarda 1987 yılında

başlamıştır. Bunu “Sermaye Piyasası Kanunu”na tabi şirketler izlemiştir. Sermaye

Piyasası Kurulu tarafından bu konu ile ilgili olarak yayınlanan ilk yönetmelik olan

“Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik” 13.12.1987

tarihinde yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe uygun olarak daha sonra değişik tarihlerde

değişik tebliğler yayınlanmıştır. Ancak halka açık şirketlerde bağımsız denetimin

başlama yılı 1989’dur. Daha sonra sigorta şirketleri de zorunlu bağımsız denetim

kapsamına alınmıştır.65

Bağımsız denetimle ilgili olarak önemli bir düzenleme de 1989 yılında 3568

sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik(SMMM) ve Yeminli

Mali Müşavirlik(YMM) Kanunu” ile yapılmıştır. Söz konusu meslek yasası muhasebe

mesleğini serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali

müşavir olmak üzere üç kategoriye ayırmaktadır.66 Bu yasa ile birlikte denetim yetkisi

SMMM ve YMM’lere verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.06.2006 tarihli ve 26196 (Mükerrer)

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız

Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”, günümüzde bağımsız denetimle ilgili en

önemli düzenlemedir. Bu tebliğ, başlangıç hükümleri ile birlikte otuz beş kısım ve 449

maddeden oluşmaktadır. Tebliğ kısımlarında düzenlenen konular IFAC (International

Federation of Accountants - Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) bünyesinde

64 Seri: X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”,  md. 4/b,
65 Hasan KAVAL, a.g.e., s. 45
66 Bu yasa, 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5768 sayılı kanun ile
güncellenmiştir ve Serbest Muhasebecilik Unvanı kaldırılmıştır.
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faaliyet gösteren IAASB’nin (International Auditing and Assurance Standards Board -

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu) Uluslararası Denetim ve

Güvence Standartlarıyla uyumludur. Her bir kısımda yer alan madde sayısı aşağıda

Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 2: Tebliğ Kısımlarında Düzenlenen Konular

Kısım
Numarası Başlık Madde

Sayısı

Başlangıç Hükümleri 7

Kısım 1 Bağımsız Denetimin Amacı ve Genel İlkeleri 7

Kısım 2 Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları 30

Kısım 3 Bağımsız Denetim Sözleşmesi 8

Kısım 4 Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü 14

Kısım 5 Bağımsız Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi 12

Kısım 6 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve
Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

29

Kısım 7 Bağımsız Denetimi Yapılan İşletmenin Tabi Olduğu
Mevzuatın Dikkate Alınması

10

Kısım 8 Bağımsız Denetimle İlgili Hususların Yönetimden Sorumlu
Kişilere İletilmesi

9

Kısım 9 Bağımsız Denetimin Planlaması 11

Kısım 10 İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan
İlişkilerinin Anlaşılması ve Bu Konulara İlişkin Önemli
Yanlışlık Riskinin Değerlendirilmesi

26

Kısım 11 Bağımsız Denetimde Önemlilik 6

Kısım 12 Değerlendirilmiş Risklere Karşı Uygulanacak Bağımsız
Denetim Teknikleri

18

Kısım 13 Dışardan Hizmet Alan İşletmelerle İlgili Bağımsız Denetim 8

Kısım 14 Bağımsız Denetim Kanıtı 14

Kısım 15 Bağımsız Denetim Kanıtı Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri
İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar

6
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Kısım 16 Dış Kaynaklardan Elde Edilen Doğrulama 15

Kısım 17 İlk Bağımsız Denetimler Açılış Bakiyeleri 5

Kısım 18 Analitik İnceleme Teknikleri 13

Kısım 19 Bağımsız Denetim Örneklemesi ve Diğer Seçilmiş Test
Teknikleri

24

Kısım 20 Muhasebe Tahminlerinin Bağımsız Denetimi 13

Kısım 21 Makul Değer Hesaplamaları ve Bunlara İlişkin Kamuya
Yapılan Açıklamaların Bağımsız Denetimi

30

Kısım 22 İlişkili Taraflar 9

Kısım 23 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar 14

Kısım 24 İşletmenin Sürekliliği 14

Kısım 25 İşletme Yönetimin Sorumluluklarını İçeren Teyit Mektupları 7

Kısım 26 Bağımsız Denetimde Diğer Bağımsız Denetçilerin
Çalışmalarından Yararlanılması

7

Kısım 27 Bağımsız Denetimde İç Denetim Çalışmalarından
Yararlanılması

7

Kısım 28 Bağımsız Denetimde Uzman Çalışmalarından Yararlanılması 8

Kısım 29 Genel Amaçlı Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız
Denetim Raporları

16

Kısım 30 Bağımsız Denetim Raporunda Şartlı veya Olumsuz Görüş
Verilmesi ya da Görüş Bildirmekten Kaçınılması
Durumlarında Raporlamanın Esasları

7

Kısım 31 Karşılaştırılmalı Bilgiler 6

Kısım 32 Bağımsız Denetime Tabi Tutulmuş Finansal Tabloları İçeren
Belgelerde Yer Alan Diğer Bilgiler

7

Kısım 33 Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporu 8

Kısım 34 Ara Dönem Finansal Tablolarının İncelenmesi 16

Kısım 35 Son Hükümler 8

Toplam Madde Sayısı 449

Kaynak: Seri: X, No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”
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Tablo 3’te ise bu düzenlemenin Uluslararası Denetim Standartları (International

Standards Auditing - ISA) ile karşılaştırılmış hali verilmiştir.

Tablo 3: Tebliğ Kısımları ve Karşılık Gelen Uluslararası Bağımsız Denetim
Standartları

Tebliğ Kısımlarında Düzenlenen Konular Uluslararası Bağımsız Denetim
Standartları (ISA)

Kısım
No Başlık Madde

Sayısı
ISA
No Başlık

Başlangıç Hükümleri 7

Kısım 1 Bağımsız Denetimin Amacı
ve Genel İlkeleri

7 ISA
200

Objective and General Principles
Governing an Audit of Financial
Statements

Kısım 2 Bağımsız Denetim
Faaliyetinde Bulunma
Şartları

30

Kısım 3 Bağımsız Denetim
Sözleşmesi

8 ISA
210

Terms of Audit Engagements

Kısım 4 Bağımsız Denetim
Kalitesinin Kontrolü

14 ISA
220

Quality Control for Audits of
Historical Financial Information

Kısım 5 Bağımsız Denetim
Çalışmasının
Belgelendirilmesi

12 ISA
230

Audit Documentation

Kısım 6 Finansal Tabloların
Bağımsız Denetiminde Hile
ve Usulsüzlükler
Konusunda Bağımsız
Denetçinin Sorumluluğu

29 ISA
240

The Auditor’s Responsibility to
Consider Fraud in an Audit of
Financial Statemenst

Kısım 7 Bağımsız Denetimi Yapılan
İşletmenin Tabi Olduğu
Mevzuatın Dikkate
Alınması

10 ISA
250

Consideration of Laws and
Regulations in an Audit of
Financial Statements

Kısım 8 Bağımsız Denetimle İlgili
Hususların Yönetimden
Sorumlu Kişilere İletilmesi

9 ISA
260

Communication of Audit Matters
with Those Charged with
Governance

Kısım 9 Bağımsız Denetimin
Planlaması

11 ISA
300

Planning and Audit of Financial
Statements
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Kısım 10 İşletmenin, Faaliyet
Koşullarının ve Çevresiyle
Olan İlişkilerinin
Anlaşılması ve Bu
Konulara İlişkin Önemli
Yanlışlık Riskinin
Değerlendirilmesi

26 ISA
315

Understanding the Entity and Its
Environment and Assessing the
Risks of Material Misstatement

Kısım 11 Bağımsız Denetimde
Önemlilik

6 ISA
320

Audit Materiality

Kısım 12 Değerlendirilmiş Risklere
Karşı Uygulanacak
Bağımsız Denetim
Teknikleri

18 ISA
330

The Auditor’s Procedures In
Response to Assessed Risks

Kısım 13 Dışardan Hizmet Alan
İşletmelerle İlgili Bağımsız
Denetim

8 ISA
402

Audit Considerations Relating to
Entities Using Service
Organizations

Kısım 14 Bağımsız Denetim Kanıtı 14 ISA
500

Audit Evidence

Kısım 15 Bağımsız Denetim Kanıtı
Özellik Arz Eden Hesap
Kalemleri İçin Dikkate
Alınması Gereken Hususlar

6 ISA
501

Audit Evidence-Additional
Considerations for Specific Items

Kısım 16 Dış Kaynaklardan Elde
Edilen Doğrulama

15 ISA
505

External Confirmations

Kısım 17 İlk Bağımsız Denetimler
Açılış Bakiyeleri

5 ISA
510

Initial Engagements - Opening
Balances

Kısım 18 Analitik İnceleme
Teknikleri

13 ISA
520

Analytical Procedures

Kısım 19 Bağımsız Denetim
Örneklemesi ve Diğer
Seçilmiş Test Teknikleri

24 ISA
530

Audit Sampling and Other Means
of Testing

Kısım 20 Muhasebe Tahminlerinin
Bağımsız Denetimi

13 ISA
540

Audit of Accounting Estimates

Kısım 21 Makul Değer
Hesaplamaları ve Bunlara
İlişkin Kamuya Yapılan
Açıklamaların  Denetimi

30 ISA
545

Auditing Fair Value
Measurements and Disclosures

Kısım 22 İlişkili Taraflar 9 ISA
550

Related Parties

Kısım 23 Bilanço Tarihinden Sonra
Ortaya Çıkan Olaylar

14 ISA
560

Subsequent Events

Kısım 24 İşletmenin Sürekliliği 14 ISA
570

Going Concern
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Kısım 25 İşletme Yönetimin
Sorumluluklarını İçeren
Teyit Mektupları

7 ISA
580

Management Representations

Kısım 26 Bağımsız Denetimde Diğer
Bağımsız Denetçilerin
Çalışmalarından
Yararlanılması

7 ISA
600

Using the Work of Another
Auditor

Kısım 27 Bağımsız Denetimde İç
Denetim Çalışmalarından
Yararlanılması

7 ISA
610

Considering the Work of Internal
Audit

Kısım 28 Bağımsız Denetimde
Uzman Çalışmalarından
Yararlanılması

8 ISA
620

Using the Work of an Expert

Kısım 29 Genel Amaçlı Tam Set
Finansal Tablolara İlişkin
Bağımsız Denetim
Raporları

16 ISA
700

The Independent Auditor's Report
on Complete Set of General
Purpose Financial Statements

Kısım 30 Bağımsız Denetim
Raporunda Şartlı veya
Olumsuz Görüş Verilmesi
ya da Görüş Bildirmekten
Kaçınılması Durumlarında
Raporlamanın Esasları

7 ISA
701

Modifications to the Independent
Auditor’s Report

Kısım 31 Karşılaştırılmalı Bilgiler 6 ISA
710

Comparatives

Kısım 32 Bağımsız Denetime Tabi
Tutulmuş Finansal
Tabloları İçeren Belgelerde
Yer Alan Diğer Bilgiler

7 ISA
720

Other Information in Documents
Containing Audited Financial
Statements

Kısım 33 Özel Amaçlı Bağımsız
Denetim Raporu

8 ISA
800

The Independent Auditor's Report
on Special Purpose Audit
Engagements

Kısım 34 Ara Dönem Finansal
Tablolarının İncelenmesi

16 ISRE
2410

Review of Interim Financial
Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity

Kısım 35 Son Hükümler 8

Toplam Madde Sayısı 449

ISRE: International Standard on Review Engagements - Gözden Geçirme Sözleşmelerine İlişkin
Uluslararası Standartlar
Kaynak: Seri: X, No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”
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Bugün için mevzuatımızda yer alan zorunlu bağımsız denetime tabi şirketler

şunlardır:67

 Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi şirketler,

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK)’nun gözetimine tabi

şirketler (Katılım Bankaları, Faktoring Şirketleri, Finansal Kiralama

Şirketleri),

 Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Bireysel Emeklilik Şirketleri

 Enerji Piyasası Düzenleme ve Kurulu (EPDK) kapsamına giren şirketler

1.6.2. Bağımsız Denetimin Türleri

Bağımsız denetime tabi olan bu şirketlerde yapılan denetim çalışmaları yıllık

(sürekli), ara (sınırlı)  ve özel denetim olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır.68

1.6.2.1. Yıllık (Sürekli) Denetim

Bağımsız denetime tabi şirketlerin veya isteğe bağlı olarak denetim yaptıran

diğer işletmelerin yıl sonu finansal tablolarının genel kabul görmüş denetim

standartlarına uygun şekilde denetlenmesidir. Bu denetimin özelliği tam denetim

olması, yani mali yıl sona ermeden denetim sözleşmesinin yapılmış olması nedeniyle

denetçinin yeterli kanıt toplayabilmesi veya bağımsız denetim standartlarının tamamının

uygulanabilmesine olanak bulunması ve dolayısıyla denetim alanında bir sınırlama

olmamasıdır. Başka bir bakış açısıyla rakamlarda değişme olasılığının çok düşük

olmasıdır.69

1.6.2.2. Sınırlı (Ara) Denetim

Sınırlı bağımsız denetim, ara dönem finansal tablolarının SPK tarafından

yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanıp

67 Hasan KAVAL, a.g.e., s.45
68 Seri: X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”,  md. 4-5-6
69 Hasan KAVAL, a.g.e., s. 13
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hazırlanmadıklarının öncelikle bilgi toplama (soruşturma) ve analitik inceleme

teknikleri kullanılarak tespit edilmesi ve incelemenin “finansal tablolarla ilgili önemli

yanlışlıkların bulunmadığı” şeklinde bir sonuca bağlanarak raporlanmasıdır. Bu

kapsamda, işletmelerin ara döneme ilişkin genel amaçlı tam set finansal tabloları

ve/veya özet finansal tabloları incelemeye tabi tutulur.70

Aşağıdaki işletmelerin SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve kamuya

açıklanması zorunlu yıllık finansal tabloları sınırlı denetime tabidir.71

 Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar,

 Aracı kurumlar,

 Portföy yönetim şirketleri,

 Yatırım fonları,

 Emeklilik yatırım fonları,

 Yatırım ortaklıkları,

 İpotek finansmanı kuruluşları,

 Hisse senetleri menkul kıymet borsalarında ve/veya teşkilatlanmış diğer

piyasalarda işlem gören anonim ortaklıklar,

 Hisse senetleri halka arz edilmiş olan ve arz edilmiş sayılan ortaklıklar,

 Kanunda düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan borsalar,

teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları,

 Kurul tarafından finansal tablolarının bağımsız denetimi gerekli görülen

diğer şirketler,

70 Seri: X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”, 34. Kısım
Madde 2
71 http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=11739, (Erişim Tarihi 2.12.2009)
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Emeklilik yatırım fonlarının, üç, altı ve dokuz aylık finansal tabloları, diğer

işletmelerin ise altı aylık ara dönem finansal tabloları sınırlı bağımsız denetim

kapsamındadır.

1.6.2.3. Özel Denetim

SPK’nın Seri: X, No:22, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

Hakkında Tebliğ”’in başlangıç hükümlerinin altıncı maddesine göre özel denetim,

sermaye piyasası araçlarının halka arzı için kurula başvuru sırasında veya birleşme,

bölünme, devir ve tasfiye durumunda bulunulan işletmelerce, bu amaçlarla herhangi

tarih itibariyle düzenlenmiş finansal tabloların, bağımsız denetimin gerektirdiği esaslara

uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulmasını ifade eder.

Sermaye piyasası araçlarının halka arzı için kurula başvuru sırasında veya

birleşme, bölünme, devir ve tasfiye durumlarında bir izahname ve sirküler

düzenlenmekte ve bu belgelerde şirketlerin mali durumundaki gelişmeleri iyi ortaya

koyabilmek amacıyla en az üç döneme ilişkin mali raporlar sunulmaktadır. Eğer ihraç

tarihi ara bir döneme rastlıyor ise bu beş döneme ulaşmaktadır. Yine birleşme

durumlarında birleşme beyannamelerinde ve izahnamelerde birden fazla döneme ilişkin

bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerin doğruluğu konusunda görüş oluşturmak amacıyla

yapılan denetime özel bağımsız denetim çalışması denilmektedir. Denetçi bu çalışması

ile hazırlanan izahname ve sirkülerdeki mali bilgilerin doğruluğuna güvence

vermektedir ki, bu diğer denetimlerden daha kapsamlı bir çalışma gerektirmektedir.72

1.6.3. Bağımsız Denetimde Kalite

Denetim hizmetinin kalitesine olanın güvenin arttırılması, meslek mensuplarının

mesleklerini yürütürken yüksek standartlara uygun davranmaları ile sağlanabilir.

Yürütülen denetim çalışmalarının tarafsız, güvenilir ve kaliteli bir çalışma olduğu

kamuoyu tarafından kabul görmelidir. Bağımsız denetçinin verdiği görüşü okuyanlar bu

görüşe güvenmek itibar etmek durumundadırlar. Denetim uygulamasında, denetçiler ile

müşterileri arasında, diğer meslek dallarında olandan farklı bir ilişki söz konusudur.

72 Hasan KAVAL, a.g.e., s.20-21

http://www.denetimnet.net/Pages.aspx
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Diğer meslek dallarında (avukatlık, doktorluk vb.) mesleği yürütenler, müşterilerinin

çıkarlarını koruma yönünde davranırlar. Denetim mesleğinde ise, finansal tabloları

incelenen müşteri işletmenin çıkarları değil, toplumda bu raporları kullanacak olan ilgili

tarafların çıkarları ön plandadır. Denetçi görüşünü alan ilgili taraflar güvenilir bir

denetim bir denetim hizmetinin sürdürülüp tamamlandığına güvenmedikleri sürece,

uygulamada denetim işlevinin değeri azalır ve buna bağlı olarak da denetime duyulan

ihtiyaç ve talep de düşer. Bu açıdan denetim mesleği üyelerinin, çalışmalarını ve

davranışlarını mesleki açıdan yüksek düzeyde tutmaları kaçınılmazdır.73

Denetim kalitesi, bir şirketin finansal tablolarına ilişkin uygun görüşü sunmak

ve bu görüşü gerekli kanıtlarla ve tarafsız yargılarla desteklemek olarak tanımlanabilir.

Diğer bir ifade ile denetçiler bağımsız, güvenilir ve yeterli denetim kanıtları ile

desteklenmiş denetim raporları sağladıklarında kaliteli bir hizmet vermiş olacaklardır.

Denetim kalitesi diğer tüm kalite ile ilgili süreçlerde olduğu gibi toplu bir

sorumluluktur ve denetim firmasının tüm kademelerinde bu sorumluluğu

paylaşmalıdır.74

Denetimin kalitesi ile anlatılmak istenen, denetim faaliyeti sonunda varılan

yargının güvenilirliğidir. İşletme ile ilgili çıkar grupları, ancak kendilerine sunulan

finansal tablolardaki bilgilere dayanarak karar verebilirler. Verilecek kararların

doğruluğu ise söz konusu bilgilerin şeffaflığı ile yakından bağlantılıdır. Bu da ancak

sağlıklı ve kaliteli bir denetim faaliyeti ile gerçekleştirilebilecektir.75

Bağımsız denetçiler, yasal ve mesleki sorumluluklarının gereği olarak kaliteli

bir bağımsız denetim hizmeti sunmak zorundadırlar.76 Kaliteli bir bağımsız denetim

hizmetinin sağladığı faydaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

73 Ersin GÜREDİN, “Denetçinin Meslek Ahlakı, Standartlar ve Uygulamadan Örnekler”, Türkiye’de
Muhasebe Denetimi Alanında Yayınlanan Araştırmalar ve Seçme Yazılar(1995-2005), İstanbul,
İSMMMO Yayın No:82, 2007, s.209-210
74 M. Banu DURUKAN ve Aysun KAPUCUGİL İKİZ, “Denetim Kalitesi, Kalite ve Hizmet Kalitesine
İlişkin Modeller: Kavramsal Çerçeve”, Mali Çözüm Dergisi, Temmuz - Ağustos 2007, Sayı 82, s. 31-32
75 Howard F. STETTLER, a.g.e., s.5
76 Ersin GÜREDİN, “Türkiye’de Muhasebe Denetim Standartlarının Saptanmasında Meslek Örgütünün
İşlevi”, 15. Türkiye Muhasebe Kongresi, Meslek Standartları, Ankara, TÜRMOB Yayınları, 1992,
No:36, s. 442
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 Kaliteli bir bağımsız denetim hizmeti ile denetim çalışması sonucunda ortaya

çıkan denetim raporundan faydalananlara karşı olan sorumluluk yerine

getirilmiş olur.

 Bağımsız denetçilerin, kendi kişisel çıkarlarına aykırı düşse bile; topluma,

müşterilerine, meslektaşlarına karşı şerefli, dürüst ve itibarlı davranma

sorumluluğu vardır. Mesleki açıdan yüksek düzeyde davranmanın temel

nedeni kaliteli bir hizmet sunarak toplumun güvenini kazanmaktır.77

 Kaliteli bir bağımsız denetim hizmeti, bağımsız denetim firmasının güvenilir

olmasını sağlar. Bağımsız denetim firmasının güvenilir olmasının sonucu

firmanın oluşan itibarı korunur ve arttırılır. Elbette ki bir bağımsız denetim

firmasının en değerli varlığı piyasada sağlamış olduğu itibarıdır.78

 Kaliteli bir bağımsız denetim hizmeti, bağımsız denetim firmasının rekabet

gücünü artırır. Rekabet gücünün artması da pazar payının ve karlılığın

artmasını sağlar.79

 Kaliteli bir bağımsız denetim hizmeti, bağımsız denetim firmasının mevcut

müşterilerinin tutulmasını sağlar.80 Müşteri işletmeler, başka önemli sebepler

olmadığı sürece sunulan kaliteli hizmetten memnun kalırlarsa, denetim

firmalarını değiştirme ihtiyacı duymazlar.

 Kaliteli bir bağımsız denetim hizmeti, sermaye piyasasının başarısını arttırır.

Bilindiği gibi sermaye piyasalarının başarısı, işletmelerin finansal

tablolarının güvenilirliğinin kaliteli bir bağımsız denetimle onaylanmasına,

kamuoyunun tam ve doğru bilgilerle aydınlatılmasına ve böylece sermaye

77 Ersin GÜREDİN, “Denetçinin Meslek Ahlakı, Standartlar ve Uygulamadan Örnekler”, s.209
78 Donald H. TAYLOR, G. William GLEZEN, a.g.e., s.38
79 Ali YERLİ, “Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetimi”, 16. Türkiye Muhasebe Kongresi-
Ekonominin Denetim Düzeni ve Muhasebe, Ankara, TÜRMOB Yayınları, Eylül 1997,  No:35, s. 249
80 Ali YERLİ, a.g.e., s.252



40

piyasası araçlarına yatırım yapmış ve yapacak olan tasarruf sahiplerinin hak

ve yararlarının korunmasına bağlıdır.81

1.6.4. Bağımsız Denetimde Güvence Hizmetleri

Amaçlara uygun ve tutarlı karar verebilmek için, karar işleminde yararlanılan

bilgilerin geçerli ve güvenilir olması gerekir. Güvenilir olmayan bilgi, kaynakların etkili

kullanımını engelleyerek topluma ve karar alıcının kendisine zarar verir. Örneğin bir

bankanın işletme tarafından hazırlanmış yanlış finansal bilgileri doğru varsayarak borç

vermeyi kabul etmesi ve borçlu işletmenin borcunu geri ödeyememesi ham banka, hem

de genel ekonomiye zarar verecektir. Banka anapara ve faiz geliri kaybına katlanırken,

bu krediyi ekonomi yararına daha etkili kullanabilecek başka bir işletme de böyle bir

olanaktan yoksun bırakılmış olacaktır.

İşletmeyle ilgili her kesim özellikle, finansal nitelikli bilgiler ve işletme

başarısının ölçümlenmesi ile ilgili olarak bağımsız güvence ararlar. Güvence hizmetleri,

karar alıcılar için bilginin kalitesini artıran bağımsız profesyonel hizmetlerdir. İşletme

kararlarını almakla sorumlu olan bireyler, kararlarına temel olarak kullandıkları bilginin

güvenilirliğini artırmaya yardımcı olması için güvence hizmetlerine başvururlar.

Güvence hizmetleri, güvence sağlayıcısının bağımsız olması ve incelenen bilgi

açısından tarafsız olması nedeniyle değerli kabul edilir.82

Güvence hizmetleri, işletmelerdeki karar vermeye yetkili kişilerin kararlarını

alırken kullandıkları bilgilerin kalitesinin arttırılmasına yardım eder. Güvence

hizmetlerinde güvence sağlayanlar,  incelenen bilgi ve bu bilginin kaynağından

bağımsız olduğu için oldukça önemlidir.

81 Ülkü ERGUN, “Bağımsız Denetimde Kalitenin Önemi ve Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında
Faaliyet Gösteren Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Görünümü”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,
Sayı:1, Mart 1999, s.157
82 Ersin GÜREDİN, Denetim ve Güvence Hizmetleri, s. 4
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Güvence hizmetleri bağımsız denetçiler veya ilgili diğer uzman firmalar

tarafından sunabilen hizmetlerdir.  Güvence hizmetleri; onaylama hizmetleri, güvence

verilen yönetim danışmanlığı ve diğer güvence hizmetleri olmak üzere üçe ayrılır.83

1.6.4.1. Onaylama Hizmetleri

Onaylama hizmetleri, bağımsız denetçiler tarafından verilen güvence

hizmetlerinin bir çeşidi ve denetim firmasının bir gerçek veya tüzel kişi tarafından ileri

sürülen yazılı iddiaların güvenilirliği hakkında rapor verdiği güvence hizmetleridir.84

Onaylama hizmetleri; tarihi finansal tabloların denetimi, finansal raporlama ile

ilgili iç kontrolün etkililiğinin onanması, tarihi finansal tabloların gözden geçirilmesi ve

diğer onaylama hizmetleri olmak üzere dörde ayrılmaktadır.85

a) Tarihi Finansal Tabloların Denetimi: Bu hizmette, denetlenen işletmeye

ait finansal tabloların işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarının

doğru ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı araştırılır. Bu denetimde,

denetimin konusu finansal tablolarda beyan edilmiş olan bilgilerdir. Finansal

tablolarda sunulan bilgiler, yönetimin işletmenin ekonomik durumunu ve

faaliyet sonuçları hakkındaki iddialarını ifade eder. Denetim ölçütleri ise,

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve yasal düzenlemelerdir. Denetçi,

finansal tablolardaki iddialar ile bu ölçütleri karşılaştırarak, finansal

tabloların doğru ve güvenilir olup olmadığı konusunda görüş oluşturur.86

Tarihi finansal tabloların denetimi, denetim firmalarının verdikleri güvence

hizmetlerinin en yaygın olanıdır.

b) Finansal Raporlama ile İlgili İç Kontrolün Etkililiğinin Onaylanması:

Bağımsız denetçiler aynı zamanda müşteri işletme yönetiminin finansal

raporlama ile ilgili iç kontrol sisteminin etkililiği hakkındaki iddialarının

83 Alvin A. ARENS, Randal J. ELDER ve Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Services: An
Integrated Approach, New Jersey, Prentice Hall, 2006, s.8
84 Alvin A. ARENS ve Diğerleri, a.g.e., s.9
85 Ersin GÜREDİN, Denetim ve Güvence Hizmetleri, s. 5
86 Ferruh ÇÖMLEKÇİ, Münevver YILANCI, Nurten ERDOĞAN, Saime ÖNCE, Seval Kardeş
SELİMOĞLU ve Ergun KAYA, Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Eskişehir, T.C. Anadolu
Üniversitesi Yayını No: 1585, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:839, 2004, s.7
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geçerliliğini inceleyip bu iddiaları onaylayarak güvence hizmeti verirler. Bu

incelemenin amacı, temel olarak geleceğe yönelik bilgi üretmektir. Çünkü

etkili bir iç kontrolün varlığı gelecekte finansal tablolarda hata ve yanlışlık

olma olasılığını azaltır.87

Amerika Birleşik Devletlerinde 2002 yılında çıkarılan Sarbanes-

Oxley(SOX) Yasasının 404. maddesine göre, firmaların kamuya açıklanan

yıllık faaliyet raporunda iç kontrol sistemini değerlendiren bir bölüm

eklenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetimin yaptığı bu değerlemenin,

denetim firmaları tarafından incelenerek, onaylanması gerekmektedir.88 Bir

denetim firması, müşteri şirketin SOX yasasının 404. maddesine hazır

olması için bazı aşamalar belirlemiştir. Bu aşamalar sırasıyla,89

 Planlama ve Kapsam Belirleme,

 Belge Kontrolü,

 Yapısal ve İşlevsel Etkililiğinin Değerlendirilmesi,

 Eksikliklerin Belirlenmesi ve Düzeltilmesi,

 Finansal Raporların Üzerindeki İç Kontroller Hakkında Raporlama,

 İç Kontrolün Denetimi’dir.

Japonya’da 2006 yılınının Haziran ayında çıkartılan ve 1 Nisan 2008

tarihinde uygulamaya başlanan “Financial Instruments and Exchange Law”

yasası Japonya’nın Sarbanes-Oxleyi (J-SOX) olarak bilinmektedir. 2009

yılının Mart ayından itibaren bağımsız denetim firmaları yılsonu denetimleri

87 Ersin GÜREDİN, Denetim ve Güvence Hizmetleri, s. 5
88 http://www.modav.org.tr/upload/tezler/Sarbanes-Oxley.pdf, s.10 (Erişim Tarihi 08.12.2009)
89 http://www.kpmg.com.tr/index.thtml/tr/services/Danismanlik/Internal_Audit_Services/index.html,
(Erişim Tarihi 08.12.2009)

http://www.modav.org.tr/upload/tezler/Sarbanes-Oxley.pdf
http://www.kpmg.com.tr/index.thtml/
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sırasında şirketlerin iç kontrol değerlendirmelerine yönelik görüş vermeye

başlamışlardır.90

c) Tarihi Finansal Tabloların Gözden Geçirilmesi: Tarihi finansal tabloların

gözden geçirilmesi, denetçiler tarafından yapılan başka bir onaylama

hizmetidir. Halka açık olmayan birçok işletme ek bir denetim maliyeti

olmadan finansal tabloları ile ilgili güvence sağlamak ister. Denetim hizmeti

yüksek seviyede güvence sağlarken, gözden geçirme sonucunda finansal

tablolar üzerinde daha düşük seviyede bir güvence verilmiş olunur. Daha

düşük seviyede bir güvenceyi desteklemek için daha az kanıta ihtiyaç vardır.

Gözden geçirme genellikle kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamaya

yeterlidir ve denetim firması tarafından denetime göre çok daha düşük ücrete

sağlanabilir.91

d) Diğer Onaylama Hizmetleri: Denetçilerin verdiği diğer onaylama

hizmetlerinin çoğu tarihi finansal tabloların denetiminin doğal bir

uzantısıdır. Kullanıcılar diğer bilgi türlerinde de bağımsız güvenceye ihtiyaç

duymaktadır. Örneğin bankalar borçlulardan kredi sözleşmesinde belirtilen

hükümlere uyup uymadıkları ile ilgili güvence sağlamaları için bir denetçi

ile analaşmalarını zorunlu tutarlar veya denetçiler müşteri işletmenin

finanslamada kullanacağı bütçelenmiş finansal tablolarındaki bilgileri de

onaylayabilirler.92

1.6.4.2. Diğer Güvence Hizmetleri

Denetçilerin verdiği diğer güvence hizmetlerinin çoğu onaylama hizmetlerinin

tanımına tam olarak uymamaktadır. Bunlar denetçilerin bağımsız olması gerektiği ve

karar alıcılar tarafından kullanılan bilgi hakkında güvence verdikleri için onaylama

hizmetlerine benzerler. Ancak denetçi yazılı bir rapor hazırlamak zorunda olmadığından

90Aslı ERYILMAZ, J-SOX, “Amerika’lı SOX’un Yerini Alır mı?”
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DeloitteMakaleleri/JSOX%20_2_.pdf, ve
Tuba İNCİ, “J-SOX: Japon Sarbanes Oxley Yasası”,
http://webcast.deloitte.com.tr/Secure/PresentationPreview.aspx?PreId=28 (Erişim Tarihi 08.12.2009)
91 http://www.ctp.bilkent.edu.tr/~aydogmus/notes1.doc, (Erişim Tarihi 7.12.2009)
 Ceren AYDOĞMUŞ, Audit, s.3
92 Ersin GÜREDİN, Denetim ve Güvence Hizmetleri, s. 5-6

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DeloitteMakaleleri/JSOX%20_2_.pdf
http://webcast.deloitte.com.tr/Secure/PresentationPreview.aspx
http://www.ctp.bilkent.edu.tr/~aydogmus/notes1.doc
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ve güvence başka bir tarafın, belirlenmiş ölçüt ile uyum hakkındaki yazılı iddiasının

güvenilirliği hakkında olmak zorunda bulunmadığından bunlar güvence hizmetlerinden

farklıdırlar. Onaylama hizmetleri ile diğer güvence hizmetleri arasındaki önemli bir

fark, diğer güvence hizmetlerini yerine getirirken, denetim firmalarının karşılaştığı

potansiyel rekabettir. Çeşitli düzenlemeler, denetim faaliyetinin ve onaylama

hizmetlerinin birçok türünün sadece ruhsatlı denetçiler tarafından sunulmasına izin

vermektedir. Diğer güvence hizmetleri ise denetçi olmayan taraflarca da

verilebilmektedir. Diğer güvence hizmetlerine, müşteri işletmelere tüketici anketleri

hazırlarken yardım etme ve elde edilen bilginin güvenilirliği konusunda güvence

vermeleri örnek olarak gösterilebilir. Bu güvenceyi denetim firmaları değil de bir

pazarlama firması da verebilir.93

1.6.4.3. Bilgi Teknolojileri ile İlgili Güvence Hizmetleri

Diğer güvence hizmetlerinin talebini etkileyen önemli etmenler internetin ve e-

ticaretin gelişmesidir. Amerikan Yetkili Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (American

Institute of Certified Public Accountants- AICPA)  ve Kanada Yeminli Mali Müşavirler

Enstitüsü’nün (Confederation of International Contractors' Association-CICA) birlikte

yapmış olduğu çalışmalar sonucunda “WebTrust” hizmeti ile “SysTrust” hizmetlerini

oluşturmuşlardır. WebTrust hizmeti, internet üzerinden yapılan işlemlerdeki ani artış

sonucunda güvence hizmetlerine olan ihtiyacın artmasına karşılık verebilmek için

oluşturulmuştur. Denetim firmaları, elektronik webTrust mührü ile onaylamak suretiyle

web sitesi kullanıcılarına güvence verirler. Bu mühür, e-ticaret uygulamalarının

açıklanması ile ilgili yönetim iddialarına ilişkin denetçi raporunun sembolik

gösterimidir. SysTrust hizmeti ise, güvenlik ve bilgilerin dürüstlüğü gibi konularda

sistem güvenilirliğini değerlendirmeye ve test etmeye yönelik onaylama tipi bir

sözleşmedir. WebTrust hizmetleri bir web sitesini kullanan üçüncü kişilere güvence

verirken; SysTrust hizmetleri, işletme yönetimine, yönetim kuruluna ve üçüncü kişilere

eş anlı bilgi üretmede kullanılan bilgi sistemlerinin güvenilirliğine dair güvence verir.94

93 Ersin GÜREDİN, Denetim ve Güvence Hizmetleri, s. 6
94 Ersin GÜREDİN, Denetim ve Güvence Hizmetleri, s. 7-8
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Amerika Birleşik Devletlerindeki mevcut uygulamalara göre; güvence

hizmetleri, onaylama hizmetleri ve güvence dışı hizmetler hizmetlerin aralarındaki ilişki

Şekil 3’te görülmektedir.

Şekil 3: Güvence Hizmetleri, Onaylama Hizmetleri ve Güvence Dışı Hizmetlerin

Arasındaki İlişkiler

Kaynak: Alvin A. ARENS ve Diğerleri, a.g.e., s.13

Denetim Gözden
Geçirme

Finansal Raporlama
ile İlgili İç Kontrol

Diğer
Onaylama
Hizmetleri

ONAYLAMA
 HİZMETLERİ

GÜVENCE
HİZMETLERİ

Güvence
Verilen
Yönetim

Danışmanlığı

Diğer
Yönetim

Danışmanlığı

Muhasebecilik
ve Defter Tutma

Hizmetleri

Vergi
Hizmetleri

GÜVENCE DIŞI
HİZMETLER

Diğer
Güvence

 Hizmetleri
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2. BAĞIMSIZ DENETİMDE KALİTE KONTROL SİSTEMİ İLE

İLGİLİ DÜZENLEMELER

Dünyada ve ülkemizde kalite kontrol sistemleri ile ilgili uygulamalara yön

veren düzenlemeler aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.

2.1. Kalite Kontrol Sistemi ile İlgili Olarak Yurtdışında Yapılan

Uluslararası Düzenlemeler

Kalite kontrol sistemi ile ilgili olarak uluslararası alanda etkisi olan

düzenlemeler aşağıda Tablo 4’te gösterilmiştir.

2.1.1. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Tarafından Yapılan

Düzenlemeler

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of

Accountants - IFAC), 1977 yılında Münih’te yapılan 11. Dünya Muhasebeciler

Kongresi ile kurulmuş olup ve merkezi New York’tadır. IFAC, günümüz itibariyle 124

ülkeden denetim ve muhasebe alanında faaliyet gösteren 159 meslek kuruluşunun üyesi

bulunduğu; kamuda, sanayide, ticarette ve akademide olmak üzere  2,5 milyondan fazla

meslek mensubunu temsil eden bir kuruluştur. Ülkemizde de muhasebe mesleğinin en

üst düzeyde temsilcisi olan TÜRMOB 1994 yılından itibaren IFAC’a üye

bulunmaktadır.  Federasyonun amaçları, kamu yararını gözeterek dünya çapında

muhasebecilik mesleğini, uluslararası düzeyde yüksek kalitede standartlar geliştirmek

ve bunların uyarlamasını ve uygulamasını desteklemek; üye kuruluşlar arasında işbirliği

ve yardımlaşmayı teşvik etmek; diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve

yardımlaşmak ve muhasebe mesleğinin uluslararası düzeyde sözcülüğünü yaparak

güçlendirmektir.95

95 http://www.ifac.org/History,  (Erişim Tarihi 25.02.2010)
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Tablo 4: Kalite Kontrol Sistemi ile İlgili Olarak Uluslararası Alanda Etkisi Olan

Düzenlemeler

Düzenlemeyi
Yapan Kuruluş

Düzenleme
Tarihi Kapsamı Geçerliliği

Amerika Birleşik
Devletleri (AICPA)

1947
Genel Kabul Görmüş
Denetim Standartlarının
Oluşturulması (GAAS)

Yürürlükte

Amerika Birleşik
Devletleri (AICPA)

1972 Denetim Standartları
Açıklamalarının
Oluşturulması (SAS)

Yürürlükte

Amerika Birleşik
Devletleri (AICPA)

1977 Kalite Kontrol Standardı 1
Oluşturulması (SQCS)

Yürürlükten
Kaldırıldı

Avrupa Birliği 1984
Sekizinci Yönergenin
Oluşturulması

Yürürlükten
Kaldırıldı

IFAC- IAASB 1994
Uluslararası Denetim
Standartlarının
Oluşturulması (UDS)

Yürürlükten
Kaldırıldı

Amerika Birleşik
Devletleri (AICPA)

1997 Kalite Kontrol Standardı 2
Oluşturulması  (SQCS)

Yürürlükten
Kaldırıldı

Amerika Birleşik
Devletleri (AICPA)

1997 Kalite Kontrol Standardı 3
Oluşturulması  (SQCS)

Yürürlükten
Kaldırıldı

Amerika Birleşik
Devletleri (AICPA)

2000 Kalite Kontrol Standardı 4
Oluşturulması  (SQCS)

Yürürlükten
Kaldırıldı

Amerika Birleşik
Devletleri (AICPA)

2000 Kalite Kontrol Standardı 5
Oluşturulması  (SQCS)

Yürürlükten
Kaldırıldı

Amerika Birleşik
Devletleri (AICPA)

2002 Kalite Kontrol Standardı 6
Oluşturulması  (SQCS)

Yürürlükten
Kaldırıldı

Amerika Birleşik
Devletleri

2002 Sarbanes Oxley Yasasının
Oluşturulması

Yürürlükte

Avrupa Birliği 2006 Sekizinci Yönergenin
Yeniden Düzenlenmesi

Yürürlükte

Amerika Birleşik
Devletleri (AICPA)

2009 Kalite Kontrol Standardı 7
Oluşturulması  (SQCS)

Yürürlükte

IFAC- IAASB 2009 Açıklık Projesi İle
UDS’lerin Güncellenmesi

Yürürlükte

http://www.ifac.org/History
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IFAC, çeşitli denetim ve güvence işlevlerine ilişkin bildiriler yayınlanarak dünya

denetim uygulamasında uluslararası uyumlaştırmaya ve bu uyumun küresel kabulünü

geliştirmeye çalışmaktadır.96 IFAC, bu amacını bağımsız standart belirleyici kurulları

ile yerine getirerek etik, denetim ve güvence, eğitim ve devlet muhasebesi konularında

uluslararası standartlar oluşturur. Ayrıca, özel sektörde, küçük ve orta ölçekli olarak

çalışan ve gelişmekte olan ülkelerdeki profesyonel muhasebeciler için rehberlik yapacak

açıklamalar yayınlar.97 Federasyonun standart belirleyici kurulları ve komiteleri

şunlardır:98

 Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu

( International Accounting Education Standards Board - IAESB)

 Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu

(International Accounting and Assurance Standards Board - IAASB)

 Uluslararası Etik Standartları Kurulu

(International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA)

 Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu

(International Public Sector Accounting Standards Board - IPSASB)

 Uyum ve Dayanışma Paneli (Compliance Advisory Panel - CAP)

 Gelişmekte Olan Ülkeler Komitesi (Developing Nations Committee - DNC)

 Atama Komitesi (Nominating Committee)

 Bağımlı Çalışan Muhasebeciler Komitesi

(Professional Accountants in Business Committee - PAIB)

 Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe Büroları Komitesi

(Small and Medium Practices Committee - SMPC)

96 Ersin GÜREDİN, Denetim ve Güvence Hizmetleri, s, 52
97 http://www.ifac.org/About, (Erişim Tarihi 25.02.2010)
98 http://www.ifac.org, (Erişim Tarihi 25.02.2010)

http://www.ifac.org/About
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 Sınır Ötesi Denetçiler Komitesi

(Transnational Auditors Committee - TAC)

Standart belirleyici kurullardan biri olan Uluslararası Denetim ve Güvence

Standartları Kurulu (IAASB), 1977 yılında Uluslararası Denetim Uygulamaları

Komitesi olarak kurulmuştur ve 2002 adı değiştirilerek günümüzdeki halini almıştır.

Denetim standartlarının ilki, Komite tarafından 1991 yılında yayınlanmış, 1994 yılında

ise standartlar tamamlanarak bir set halinde kodlarıyla birlikte yayınlanmıştır.99

IAASB, standartlara uygulamada daha fazla tutarlılık kazandırıp dünya çapında

kabul görmelerini kolaylaştırmak için 2003 yılında Açıklık Projesini başlatmıştır. Bu

proje ile standartların anlaşılırlığını artırma yolları tespit edilmeye çalışılmıştır. UDS,

“Açıklık Projesi” neticesinde önemli bir değişim süresi geçirmiştir. Bu proje,

standartlarda yer alan hükümlerin daha açık ve anlaşılır hale getirilmesi için

tasarlanmıştır. Standartların tümüyle okunabilirlik ve anlaşılabilirliklerinin arttırılmasını

amaçlayan bu projede her standart için genel bir amaç tespit edilmiş ve standartta yer

alan hükümler ile bunların anlaşılmasını sağlayacak uygulama rehberi ayrı bölümlerde

sunulmuştur. IASSB projeyi 2011 yılında tamamlamayı planlarken, paydaşlardan gelen

yoğun talebin karşılanabilmesi için planını revize etmiş ve çok sayıda ulusal standart

komitesinden gelen destekleri de bünyesine katarak projeyi 2008 yılının sonunda

başarıyla tamamlamıştır. Açıklık projesi ile birlikte gözden geçirilip yeniden yazılmış

16, yeniden yazılmış 19 ve yeni olan 1 standart IAASB tarafından onaylanmıştır.100

Açıklık Projesi kapsamından yenilenmiş standartlar 15 Aralık 2009 tarihinde

itibaren yürürlüğe girmiştir.101 Bu standartlar kod numaraları ile birlikte aşağıda Tablo

5’te gösterilmiştir.

99 Şerafettin SEVİM, Tansel ÇETİNOĞLU ve Niyazi KURNAZ, “Avrupa Birliği Müzakereleri Sürecinde
AB 8. Yönergesi Kapsamında Türkiye’de Denetim ve Denetçilik Mesleğinin Durumu: AB Müzakereleri
Gelişim İçin Bir Fırsat mıdır?”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 74, Ocak-Şubat-Mart 2006, s.54
100 İdil KAYA, “Açıklık Projesi ve Uluslararası Denetim Standartlarına Genel Bakış”, İSMMMO  III.
Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 12-13 Ekim 2009, İstanbul, s. 5-6
101 http://web.ifac.org/clarity-center/index#googtrans/auto/tr, (Erişim Tarihi 25.02.2010)

http://www.ifac.org
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Tablo 5: Uluslararası Denetim Standartları

KOD
NO STANDARDIN ADI Y.B. ONAY

YILI

200-299 Genel İlkeler ve Sorumluklar

UDS 200 Uluslararası Standartlara Göre Yürütülen Denetimin ve
Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları

R.E.
Y.Y 2008

UDS 210 Denetim Sözleşmesi Şartlarında Uzlaşma Y.Y. 2008

UDS 220 Finansal Tabloların Denetiminde Kalite Kontrol Y.Y. 2008

UDS 230 Denetimde Belgelendirme Y.Y. 2007

UDS 240 Finansal Tabloların Denetiminde Yolsuzluk ve Hileye
İlişkin Denetçi Sorumluluğu Y.Y. 2006

UDS 250 Finansal Tabloların Denetiminde Mevzuatın Dikkate
Alınması Y.Y. 2008

UDS 260 Yönetim ve İletişim R.E.
Y.Y. 2007

UDS 265 İç kontrol Zayıflıklarının Yönetime İletilmesi Yeni 2008

300-499 Risk Değerleme ve Belirlenen Riskler Karşısında
Denetçilere Uygulanacak Prosedür ve Teknikler

UDS 300 Finansal Tablolar Denetiminin Planlanması Y.Y. 2006

UDS 315 İşletmeyi ve Çevresini Anlamak Suretiyle Önemli Yanlış
Beyan Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Y.Y. 2006

UDS 320 Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik R.E.
Y.Y. 2008

UDS 330 Değerlendirilmiş Riskler Karşısında Denetçinin Yapması
Gerekenler Y.Y. 2008

UDS 402 Dışardan Hizmet Alan İşletmelerde Denetime İlişkin
Önemli Hususlar

R.E.
Y.Y. 2008

UDS 450 Denetim Süresince Belirlenen Yanlış Beyanların
Değerlendirilmesi

R.E.
Y.Y. 2008

http://web.ifac.org/clarity-center/index#googtrans/auto/tr
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500-599 Denetim Kanıtları

UDS 500 Denetim Kanıtları Y.Y. 2008

UDS 501 Denetim Kanıtları - Seçilmiş Konulara İlişkin Özel
Hususlar

Y.Y. 2008

UDS 505 Dış Kaynaktan Doğrulamalar R.E.
Y.Y. 2008

UDS 510 İlk Denetim - Açılış Hesapları Y.Y. 2008

UDS 520 Analitik İnceleme Teknikleri Y.Y. 2008

UDS 530 Denetim Örneklemesi Y.Y 2008

UDS 540 Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve İlişkili
Açıklamalar da Dahil Muhasebe Tahminlerinin Denetimi

R.E.
Y.Y. 2007

UDS 550 İlişkili Taraflar R.E.
Y.Y. 2008

UDS 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Y.Y 2007

UDS 570 İşletmenin Sürekliliği Y.Y. 2008

UDS 580 Yazılı Beyanlar
R.E.
Y.Y. 2007

600-699 Başkaların Çalışmalarından Faydalanma

UDS 600 Özel Hususlar - Grup Finansal Tabloların Denetimi R.E.
Y.Y. 2007

UDS 610 İç Denetçilerin Çalışmalarının Kullanılması Y.Y. 2008

UDS 620 Bir Uzmanın Çalışmasından Yararlanma R.E.
Y.Y.

2008

700-799 Denetim Sonuçları ve Raporlama

UDS 700 Finansal Tablolar Hakkında Görüş Oluşturma ve
Raporlama Y.Y. 2008

UDS 705 Bağımsız Denetim Raporunda Görüş Üzerinde
Değişiklikler Yapılması

R.E.
Y.Y. 2008
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UDS 706 Bağımsız Denetim Raporunda Esas Konu Paragraflarının
Vurgulanması ve Diğer Hususlara İlişkin Paragraflar Y.Y. 2008

UDS 710 Karşılaştırmalı Bilgiler - Karşılıklı Rakamlar ve
Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Y.Y. 2008

UDS 720 Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Belgelerde Yer Alan
Diğer Belgelere İlişkin Olarak Denetçinin Sorumlulukları Y.Y. 2007

800-899 Uzmanlık Gerektiren Alanlar

UDS 800 Özel Hususlar - Özel Amaçlı Genel Çerçevelere Uygun
Olarak Hazırlanan Finansal Tabloların Denetimi

R.E.
Y.Y. 2008

UDS 805 Özel Hususlar - Tek Finansal Tabloların ve Belirli Bir
Finansal Unsurun Hesaplarının Denetimi

R.E.
Y.Y. 2008

UDS 810 Özet Finansal Tablolar Konusunda Raporlama
Sözleşmeleri

R.E.
Y.Y. 2008

ISQC 1
Finansal Tabloların Denetimi ve Gözden Geçirilmesi ve
Diğer Güvence ve İlişkili Hizmet Sözleşmelerini Yürüten
Denetim Firmaları için Kalite Kontrol

R.E.
Y.Y. 2008

Y.B.: Yenilenme Biçimi R.E.Y.Y.:Revize Edilerek Yeniden Yazılmış
Y.Y.: Yeniden Yazılmış UDS: Uluslararası Denetim Standardı
ISQC: Uluslararası Kalite Kontrol Standardı - International Standard on Quality Control

Kaynak: Nuran CÖMERT, “Uluslararası Denetim Standartlarına Genel Bakış”, KSMMMO 1.
Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, 14-17 Mayıs 2009, Konya

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere standartların neredeyse tamamı yeniden

ele alınarak yazılmıştır.

Uluslararası Denetim Standartlarının hepsi denetim çalışmasının kalitesini

arttırmaya yöneliktir. Bu standartlardan, 220 numaralı Finansal Tabloların Denetiminde

Kalite Kontrol standardı ile 1 numaralı Uluslararası Kalite Kontrol Standardı bu

çalışmanın ana konusunu oluşturduğu için diğerlerine göre ayrı bir öneme sahiptir. Bir

sonraki bölümde, bu standartlar hakkında detaylı açıklamalar yapılacaktır.

2.1.2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Yapılan Düzenlemeler

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan düzenlemeler iki açısından

incelenecektir. Bunlardan birincisi, Amerikan Yetki Belgeli Kamu Muhasebecileri
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Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) tarafından

yapılan düzenlemeler, ikinci ise Sarbanes Oxley (SOX) Yasası ile yapılan

düzenlemelerdir.

2.1.2.1. AICPA Tarafından Yapılan Düzenlemeler

1887 yılında kurulan AICPA, ABD’nin muhasebe alanında faaliyet gösteren en

büyük meslek örgütlerinden biridir. Temel amacı meslek mensuplarının haklarını

korumak, yetki belgesi vermek, mesleğe giriş ve eğitimle ilgili esasları düzenlemek olan

AICPA’nın en önemli görevlerinden birisi de ülke çapında muhasebe uygulamalarına

yön veren genel kabul görmüş muhasebe standartları ile bağımsız denetime ilişkin

denetim ilke ve standartlarını düzenlemektir.102

AICPA temel amacına uygun olarak 1947 yılında Genel Kabul Görmüş Denetim

Standartlarını ( Generally Accepted Auditing Standards - GAAS) oluşturmuştur.

Standartlar, 1972 yılından sonra Denetim Standartları Kurulu ( Auditing Standards  of

Board - ASB) tarafından gözden geçirilerek SAS (Statament on Auditing Standards -

Denetim Standartları Açıklamaları ) adı altında tekrar yayınlanmıştır.103 AICPA

tarafından yayınlanan bu standartlar, birçok ülkede benimsenmiş ve günümüze çok az

değişikliğe uğrayarak gelmiştir. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları on adet

olup, üç başlıkta toplanmıştır. Bu standartlar şunlardır:104

 Genel Standartlar: Çalışma alanı ve raporlama standartlarından istenilen

sonuçların alınabilmesi için gerekli olan ön koşulları kapsar. Mesleki eğitim

ve deneyim standardı, bağımsızlık standardı ve mesleki dikkat ve özen

standartlarından oluşur.

 Çalışma Alanı Standartları: Bu gruba giren standartlar, denetlenecek

işletmede yapılacak çalışmalar hakkında denetçiye yol gösterir. Planlama ve

yardımcıların gözlenmesi standardı, iç kontrol sisteminin incelenmesi ve

değerlenmesi standardı ve kanıt toplama standartlarından oluşur.

102 Özgür ÇATIKKAŞ ve Gürdoğan YURTSEVER, “Türkiye Uygulamaları Açısından Denetim
Komiteleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 81, 2007, s.81
103 Şerafettin SEVİM, Tansel ÇETİNOĞLU ve Niyazi KURNAZ, a.g.e., s.46
104 Seval Kardeş SELİMOĞLU ve Diğerleri, Muhasebe Denetimi, s.10
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 Raporlama Standartları: Genel standartlar ve çalışma alanı standartları

denetim işine yaklaşım biçimini veren standartlar olup, denetlenecek

işletmeyi tanıma ve onun bilgi sistemini kavrama yollarını gösterir.

Raporlama standartları ise, değerlendirmeyle ilgili olan standartları içerir ve

denetlenen işletmenin kendi bilgi sistemiyle ürettiği mali tabloları hakkında

denetçinin bir hüküm vermesine yardımcı olur. Bu standartlar denetçinin

görüşüyle birlikte denetim raporunda neleri, niçin ve nasıl ele alması

gerektiğini belirler. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde uygunluk

standardı, muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı, yeterli açıklama

standardı ve görüş bildirme standartlarından oluşur.

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları denetim kalitesini arttırmaya

yönelik standartlar olsa da, AICPA’nın özellikle kalite kontrol konunda yapmış olduğu

başka düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, bağımsız denetim

firmaları için çıkartmış olduğu Kalite Kontrol Standartları’dır (KKS - Statements on

Quality Control Standard - SQCS). Bağımsız denetim firmaları tarafından uygulanacak

olan bu standartlar ilk kez 1979 yılında AICPA bünyesinde oluşturulmuş olan Kalite

Kontrol Standartları Komitesi (Quality Control Standards Committee - QCSC)

tarafından yayınlaşmıştır.105AICPA’nın teknik komitelerinden bir olan QCSC 1978

yılında kurulmuştur.106 Komite, bağımsız denetim firmaları için kalite kontrol

sistemlerinin geliştirilmesi ve yayınlanması amacıyla kurulmuştur.107 1982 yılına kadar

faaliyetlerini sürdüren komite, 1982 yılında AICPA tarafından lağvedilmiştir.108

Komitenin görevine son verilmesiyle kalite kontrol standartları, AICPA Denetim

Standartları Komitesi tarafından yayınlanmıştır.

AICPA tarafından günümüze kadar yedi tane kalite kontrol standardı

yayınlanmıştır. 1977 yılında yayınlanan ilk standart, ikinci standardın yayınlanmasıyla

yürürlükten kaldırılmıştır. Dört ve altı numaralı standartlar, direkt olarak iki numaralı

105  Larry F. KONRATH, a.g.e.,, s.55
106 David N. RICCHIUTE, Auditing Concepts and Standards, Cincinnati, South- Western Publishing,
1982
107 Walter B, MEIGS, E. John LARSEN ve Robert F. MEIGS, Principles of Auditing, USA, Richard D.
Irwin, 1977, s. 359
108 Jack C. ROBERTSON, Auditing, Chicago, Irwin Inc, 1996, s.17-18
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standartta değişiklik yapmak için çıkartılmıştır. En son çıkartılan yedi numaralı

standartla birlikte, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükteki iki,

üç ve beş numaralı standartlara son verilmiş ve tek başına tüm standartların yerini

almıştır.109 Çıkartılan Kalite Kontrol Standartları şunlardır:

 KKS 1: Bağımsız Denetim için Kalite Kontrol Sistemi (System of Quality

Control for a CPA Firm),

 KKS 2: Bağımsız Denetim Firmasının Muhasebe ve Denetim

Uygulamalarına İlişkin Kalite Kontrol Sistemi (  System of Quality Control

for a CPA Firm Accounting and Auditing Practice),

 KKS 3: Bağımsız Denetim Firmasının Muhasebe ve Denetim

Uygulamasının İzlenmesi (Monitoring a CPA Firm's Accounting and

Auditing Practice)

 KKS 4: KKS 2 için Düzeltme (Amendment to SQCS No. 2)

 KKS 5: Bağımsız Denetim Firmasının Kalite Kontrol Sisteminin Personel

Yönetimi Unsuru - Onaylama İşinde Görevli Olan Uygulamacı İçin Gerekli

Görülen   (The Personel Management Element of a Firm’s System of Quality

Control - Competencies Required by a Practitioner in Charge of an Atttest

Engagement)

 KKS 6: KKS 2 için Düzeltme (Amendment to SQCS No. 2)

 KKS 7: Bağımsız Denetim Firmasının Kalite Kontrol Sistemi (a Firrm’s

System of Quality Control)

AICPA, kalite kontrol standartları çıkartmanın yanında “Denetim Kalitesi

Merkezi” (Center for Audit Quality) ile denetimin kalitesinin sağlanmasına

çalışmaktadır. Denetim Kalite Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri’nde halka açık

109 http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/QC-00020.PDF ve
http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/System_of_Quality_Control_Practice_Aid.pdf,
(Erişim Tarihi 26.02.2010)

http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/QC-00020.PDF
http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/System_of_Quality_Control_Practice_Aid.pdf
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işletmelerin denetimini yapan veya yapmayı amaçlayan denetim firmalarının yüksek

kalitede denetim hizmeti verebilmelerine imkan sağlayacak şekilde programlar

hazırlayan ve faaliyetler yürüten ve gönüllülük esasına dayanan mesleki bir

organizasyonudur.110

2.1.2.2. Sarbanes Oxley Yasası ile Yapılan Düzenlemeler

Denetim ve muhasebe uygulamalarına ilişkin olarak ABD’de 2001 yılının

sonlarında Enron firması ile başlayan ve Worldcom, Xerox gibi dev firmaların hileli

finansal raporlama ve etkisiz denetimler sonrasında gelen iflasları üzerine, sermaye

piyasalarına, şirket yönetimlerine, finansal raporlara ve söz konusu şirketlerin

denetimini yapan bağımsız denetim firmalarına olan güveni çok derin bir şekilde

sarsmıştır. Bu durum sadece ABD piyasaları ile sınırlı kalmamış, gelişen ve gelişmekte

olan tüm piyasaları etkisine almıştır. Bunun üzerine Amerikan sermaye piyasasında

oluşan güven bunalımını aşmak üzere 30 Temmuz 2002 tarihinde “Sarbanes Oxley

Yasası” yürürlüğe girmiştir.111 Bu yasanın yürürlüğe konulmasındaki temel amaç

finansal piyasalarda kaybedilmiş olan güveni yeniden sağlamaktır. 112

SOX yasasına ihtiyaç duyulmasının en önemli nedenlerinden birisi denetim

sisteminde yaşanılan sıkıntılardır. Denetim başarısızlıklarına neden olan dört temel

unsur aşağıdaki gibi sıralanabilir:113

 Art niyetli olmayan, bireysel hataların sebep olduğu denetçi hataları,

 Denetçi sahtekarlıkları,

 Finansal çıkarlardan kaynaklardan aşırı nüfuz,

 Kişisel denetçi-müşteri ilişkisinden kaynaklanan sorunlar

110 http://thecaq.aicpa.org/Memberships/About+the+Center.htm#googtrans/auto/tr
(Erişim Tarihi 26.02.2010)

111 Salih TANRIKULU, “Sarbanes Oxley Kanunu Sonrası Denetçi Bağımsızlığı Konusunda ABD’de
Yapılan Düzenlemelerin Türkiye’ye Yansımaları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 176, Mayıs 2003, s.90
112 Füsun GÖKALP, “Genel Hatları ile Sarbanes Oxley Kanunu ve Türkiye’deki Şirketlere Etkisi”,
Muhasebe ve Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi, Cilt 5, Sayı 14, Ekim 2005, s.107
113 James TACKETT, Fran WOLF ve Gregory CLEYPOOL, “Sarbanes Oxley and Audit Failure: A
Critical Examination”, Managerial Auditing Journal,  Vol. 19, No. 3, 2004, s. 341-342

http://thecaq.aicpa.org/Memberships/About+the+Center.htm#googtrans/
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SOX yasası ile getirilen aşağıdaki düzenlemeler yaşanan bu sıkıntıları önlemek

amacıyla yapılmıştır.114

 Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun (Public Company

Accounting Oversight Board - PCAOB) faaliyetleri,

 Denetim kurulları ile ilgili yeni görevler,

 Yeni suç cezaları ve çıkar sahiplerinin korunması,

 Denetçi danışmanlığının kısıtlanması,

 Yeni finansal raporlamalar ve denetim süreci

SOX, şirket yöneticilerinin sorumlulukları, kamuya açıklanan finansal tabloların

kapsamının genişletilmesi, bu konudaki yönetim, denetim ve gözetim sorumluluklarının

artırılması, şirket yöneticileri ve çalışanları için öngörülen cezai yaptırımlar ve

Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SEC) yetkilerinin genişletilmesi, muhasebe ve

denetim uygulamalarının düzenlenmesi gibi yönetim, denetim ve gözetime ilişkin çok

çeşitli konuları yeniden düzenleyerek disipline etmektir.115  On bir ana başlıktan oluşan

SOX’un, başlıkları aşağıda Tablo 6’da gösterilmiştir.

SOX ile birlikte kurulmuş olan PCAOB’nin kuruluş amacı; yatırımcıların

çıkarlarının korunması, hisse senetleri mali piyasalarda işlem gören şirketler için bilgi

sağlayıcı, doğru, güvenilir ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması alanlarında

kamu çıkarının güçlendirilmesidir.116

114  James TACKETT, Fran WOLF ve Gregory CLEYPOOL, a.g.e., s. 342
115 Tamer AKSOY, “Kurumsal Yönetim Bağlamında Sarbanes Oxley Yasası’nın Bağımsız Denetim
Firmalarına Getirdiği Temel Düzenlemeler”, ASMMMO Bülten Dergisi, Sayı 165, Mart-Nisan 2006, s.7
116 Ayça Zeynep SÜER, “Profesyonel Muhasebe Mesleğinde Enron Skandalı ve Sonrası Gelişmeler”,
İSMMMO 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 16-19 Nisan 2003, s. 6
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Tablo 6: Sarbanes Oxley Yasasının Ana Başlıkları

BAŞLIK NO BAŞLIK ADI

1 Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu

(Public Company Accounting Oversight Board)

2 Denetçi Bağımsızlığı

3 Kurumsal Sorumluluk

4 Kapsamı Genişletilmiş Finansal Bildirimler

5 Finansal Bilgi Kullanıcılarının Çıkarlarının Çatışması

6 Komisyonun Kaynak ve Yetkileri

7 Çalışmalar ve Raporlar

8 Kurumsal ve Cezai Suistimal Sorumluluğu

9 Büro Elemanlarının Suç ve Cezalarının Arttırılması

10 Kurumsal Vergi Beyanı

11 Kurumsal Suistimal ve Sorumluluk

Kaynak: Sarbanes Oxley Act of 2002, One Hundred Seventh Congress of the United States Of

America, H.R. 3763

PCAOB’nin kuruluşu, görevleri ve yetkileri yasanın 101. maddesinde

belirtilmiştir. Buna göre SEC; Merkez Bankaları Başkanları Kurulu Başkanı (Chairman

of the Board of Governors of the Federal Reserve System) ve Hazine Bakanına

danışmak sureti ile Kurul’un üyelerini atamaktadır.

Kurulun, alanında uzman, dürüst ve itibarlı kişiler arasından seçilen ve tam

zamanlı olarak çalışmak üzere atanan beş üyesi bulunmaktadır. Sadece iki tanesi Yetki

Belgeli Kamu Muhasebecisi (Certified Public Accountant - CPA) olabilen bu üyeler,
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PCAOB’daki hizmetleri ile eş zamanlı olarak başka işlerde çalışamazlar, herhangi bir

ticari ya da mesleki iş yapamazlar. Kurul üyelerinin hiç birisi, herhangi bir denetim

firmasına ortak olamaz ve bu şirketlerden belirli emeklilik sosyal yardımları dışında

herhangi bir ödeme kabul edemezler.117

Yasaya göre PCAOB’nin görevleri şunlardır:118

 Halka açık şirketleri denetleme yetkisi vermek üzere denetim firmalarını

kayıt altına almak,

 Denetim raporlarının düzenlenmesine ilişkin denetim, kalite kontrol, etik,

bağımsızlık ve diğer konularda standartlar düzenlemek veya mevcut

standartları benimsemek,

 Denetim firmalarını denetlemek,

 Denetim firmaları veya onlar adına hizmet veren kişilere ilişkin inceleme ve

disiplin soruşturmalarını yürüterek gerekli yaptırımları uygulamak,

 Yatırımcıları koruma ve kamu yararı sağlama amacına yönelik olarak

denetim firmalarında üstün mesleki standartları sağlamak ve denetim

kalitesini yükseltmek için Kurul ya da SEC tarafından gerekli görülen diğer

işlevleri yerine getirmek,

 Denetim firmalarının ve onlar adına hizmet verenlerin, denetim raporlarının

hazırlanması ve ilan edilmesine ve denetçilerin bu amaca yönelik borç ve

yükümlüklülerine ilişkin olarak bu yasaya, Kurul tarafından konulan

kurallara, mesleki standartlara ve menkul kıymetlerle ilgili mevzuata

uymalarını sağlamak,

 Kurul’un bütçesini hazırlamak, faaliyetlerini ve personelini yönetmektir.

117 Alpaslan YILDIRIM, “Denetim Kuruluşları Denetlenebilir mi?”
http://www.stratejikboyut.com/haber/denetim-kuruluslari-denetlenebilir-mi--28532.html, (Erişim Tarihi
27.02.2010)
118 Sarbanes Oxley Act of 2002, Sec. 101

http://www.stratejikboyut.com/haber/denetim-kuruluslari-denetlenebilir-mi--28532.html
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SOX yasası ile birlikte denetim firmalarına bir takım kurallar getirilmiştir.

Yasaya göre denetim firmalarının, denetimini yapmakta olduğu bir şirkete, denetim dışı

hizmetler vermesi yasaklanmıştır. Yasaklanan hizmetler; defter tutulması, finansal

tabloların hazırlanması ve muhasebe kayıtları ile ilgili diğer işler, finansal bilgi

sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması, değerleme hizmetleri, genel yönetim ve

insan kaynakları hizmetleri, iç denetim hizmetleri, menkul kıymet alım satımı, aracılık

yatırım danışmanlığı, yatırım bankacılığı hizmetleri ve denetimle ilgisi olmayan yasal

hizmetlerdir. Bu hizmetler dışında kalan vergi hizmeti gibi denetim dışı bir hizmeti,

müşteri işletmenin denetim komitesinin onayı ile verilebilir.119

Denetim firmasının denetim hizmeti veya denetim dışı hizmetleri verebilmesi

için müşteri işletmenin ön onay vermesi gerekmektedir. Denetim dışı bir hizmetin ön

onaydan muaf tutulması için, denetim dış hizmetin verildiği yılda, denetim dışı

hizmetlerden elde edilen gelirin, müşteri işletmenin ödediği toplam miktarın % 5’inden

fazla olmaması (de-minimis kuralı) gerekir.120

Kayıtlı bir denetim firmasında çalışan bir sorumlu ortak baş denetçinin veya

denetçinin aynı halka açık şirketi beş yıl üst üste denetlemesi mümkün değildir. Ayrıca

denetçi, denetimini yapmış olduğu şirkette CEO (Chief Execcutive Officer), CFO

(Chief Finance Officer) , kontrolör, muhasebe müdürü veya eşiti bir mevkide görev

alırsa, daha önce çalışmakta olduğu denetim firması söz konusu şirketi bir yıl

denetleyemez.121 Denetim firması ile sözleşme yapılması, ilişkinin sürdürülmesi ya da

bitirilmesi konularına karar verilmesine denetim firması ile müşteri şirket değil, denetim

komitesi karar vermektedir.122

119 Sarbanes Oxley Act of 2002, Sec. 201
120 Sarbanes Oxley Act of 2002, Sec. 202
121 Levent ÖZKUL, “ABD Sermaye Piyasalarında Yaşanan Son Gelişmelerin ve ABD’de Yürürlüğe
Giren 2002 Tarihli Sarbanes Oxley Kanunu’nun Türk Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi”,
Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Yeterlilik Etüdü, İstanbul, Nisan 2003, s. 28
122 Özgür Özmen UYSAL, “Sarbanes Oxley Yasası ve Sermaye Piyasası ve Borsa Kurulu’nun (SEC)
Düzenlemeleri Açısından Bağımsız Denetim Olgusu”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül
2004, s.24
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2.1.3. Avrupa Birliği’nde Yapılan Düzenlemeler

Avrupa’da ekonomik birleşme düşüncesi İkinci Dünya Savaşı’ndan önce uzun

bir düşünsel gelişmenin sonucunda oluşmuştur. Ancak, Avrupa ülkeleri arasındaki

düşmanlıklar, aşırı milliyetçilik akımları birleşmeye olanak vermemiştir. İkinci Dünya

Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkelerinin ekonomik ve siyasi olarak çöküntüye uğramaları

Avrupa’nın birleşme düşüncesine güç kazandırmıştır. 1945-1958 yılları arasında

kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ( Organization for European Economic

Co-operation-OECC), Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ( European Coal and Steel

Community - ECSC) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ( European Atomic Energy

Community - EUROTOM ) bu oluşuma öncülük etmişlerdir. 1957 yılında altı Batı

Avrupa Devleti (Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya) arasında

imzalanan ve 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile Avrupa

Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuştur. 1992 yılında Maastrich’te imzalanan Avrupa

Birliği Antlaşması ile ekonomik ve parasal birlik doğrultusunda ilerleyen ve belirli

alanlarda hükümetler arası işbirliğini de içeren Avrupa Birliği (AB) kurulmuştur.123

Günümüzde AB’ye üye yirmi yedi ülke bulunmaktadır.  Türkiye ile birlikte Hırvatistan

ve Eski Yugoslavya’dan ayrılan Makedonya Cumhuriyeti de AB’ye üye olmak için

başvuruda bulunmuştur ve şu anda aday ülke statüsündedir.124

Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerin hukuki ve mali yapılarında uyum sağlanması,

üye ülkelerin faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanması açısından büyük önem

taşımaktadır. Çeşitli alanlarda üye ülkeler arasında uyumlaştırmayı sağlamak amacıyla

hazırlanan yönergelerden dördüncü, yedinci ve sekizinci yönergeler muhasebe sistemi

ile ilgilidir. Dördüncü Yönerge bilanço ilkeleri, mali tabloların hazırlanışı, dönem sonu

işlemleri ilgili esasları düzenlerken, Yedinci Yönerge konsolide finansal tabloların

hazırlanışı ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Sekizinci Yönerge ise muhasebe ile

123 Nüvit OKTAY, Dış Ticarete Giriş, Eskişehir, TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1624,
Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 848,  2005,  s.193
124 http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/index_en.htm, (Erişim Tarihi 28.02.2010)
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ilgili faaliyet ve belgelerin yasal denetimini üstlenecek kişiler ile ilgili esasları

belirlemektedir.125

Avrupa Topluluğu Konseyi, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kuruluş

antlaşmasının 54. maddesinin 3. fıkrasının (g) bendine, Komisyonun önerisine, Avrupa

Parlamentosu’nun görüşüne, Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görüşüne dayanarak 10

Nisan 1984 tarihinde 84/253/EEC Sayılı Konsey Yönergesi ile sekizinci yönergeyi

kabul etmiştir.126

Sekizinci yönergenin amacı, yasal denetçi olarak çalışan kişilerin

gereksinimlerinin karşılanması ve AB’ye üye ülkelerde denetime ilişkin düzenlemelerin

harmonizasyonunun sağlanmasıdır.127 Yönergeye göre, gerçek kişilerin yasal denetim

yapması için aşağıdaki şartları sağlamalıdır:128

 Üniversite giriş seviyesine ulaşmak, bir başka deyişle üniversiteye girebilme

düzeyinde olmak,

 Üniversite giriş seviyesine ulaştıktan sonra teorik öğretim derslerini

tamamlamak, uygulamalı eğitimden geçmek,

 Ülkelerce düzenlenen ve üye ülke mevzuatınca da tanınan, üniversite final

sınavı seviyesindeki mesleki yeterlik sınavını geçmek

Belirtilen mesleki yeterlik sınavının yazılı olan ve teorik bilgiyi ölçen kısmı;

finansal raporlar analizi ve yorumu, genel muhasebe, konsolide tablolar, maliyet ve

yönetim muhasebesi, iç denetim, finansal raporların hazırlanması ile ilgili standartlar ve

bilanço kalemlerinin değerleme yöntemleri ile kar ve zararın hesaplanması yöntemleri,

125 Metin SAĞMANLI ve Çağla ERSEN, “ Avrupa Birliği 8 No’lu Yönergesi Çerçevesinde Denetim
Mesleği ile İlgili Uyumlaştırma Çalışmaları”, Mali Çözüm Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2002, Sayı 59,
s.22
126 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0253:EN:HTML,
(Erişim Tarihi 01.03.2010)
127 Adnan DÖNMEZ, P. Başak BERBEROĞLU ve Ayten ERSOY, “Ülkemiz Bağımsız Dış Denetim
Standartlarının ABD Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları - AB Sekizinci Yönergesi ve
Uluslararası Denetim Standartlarıyla Karşılaştırılması”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,  Sayı 9,
2005 a.g.e., s. 58
128 Tamer AKSOY, “Uluslararası Denetim Standartlarına Geçiş Sürecinde AB Denetim Müktesebatı ve
Yeni AB. 8. Denetim Direktif Tasarısına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası
Dergisi, Eylül 2005, Sayı 3,  s.34

http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
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yasal denetime ilişkin hukuki ve mesleki standartlar konularıyla birlikte denetimle ilgili

olmakla birlikte; şirketler kanunu, icra ve iflas kanunu, vergi mevzuatı, medeni kanun

ve ticaret kanunu, bilgi ve bilgisayar sistemleri, matematik ve istatistik ile finansal

yönetimle ilgi temel ilkeleri konularını kapsamalıdır.129 Teorik bilgilerin uygulamaya

geçirilmesini sağlamak için, en az üç yıl süren ve özellikle mali tablolar ve konsolide

mali tabloların denetimini kapsayan bir eğitimden de geçilmesi gerekmektedir. Bu üç

yılın en az iki yılı üye ülkenin veya diğer ülke kanunlarının yetkili kıldığı kişilerin

yanında çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir.130 Gerçek kişilere, denetim yapma izni

verilmesinde iki istisnai durum bulunmaktadır. Bunlar,131

 Muhasebe, finans ve hukuk alanlarında yeterli deneyim kazanmaya yetecek

15 yıllık mesleki deneyime sahip ve üç yıllık pratik eğitimden geçip mesleki

yeterlik sınavını vermiş veya

 Bu alanlarda 7 yıllık mesleki deneyime sahip üç yıllık pratik eğitimden geçip

mesleki yeterlik sınavını başarmış kişilere, diğer niteliklere sahip olmasalar

bile denetim yapma izni verilmektedir.  Ancak pratik eğitimin devletçe

düzenlenmiş bir program dahilinde yapılması olması gerekmektedir.

Yönergenin 24’üncü maddesinde, AB’ye üye ülkelerin denetimde bağımsızlık

ölçütlerini belirleme konusunda serbest olduklarını belirtmiş, 26’ncı maddede ise

denetim yetkisine sahip olanların denetimlerini bağımsız olarak yürütmedikleri takdirde

üye devletlerce özel yaptırıma tabi tutulacaklarını belirtmiştir.132

AB’ye üye ülkelerin, tüm onaylanmış gerçek kişi denetçilerin ve firma

denetçilerinin isimlerini ve adreslerini, denetim firması adına yasal denetim yapmasına

izin verilen gerçek kişilerin isimlerini ve adreslerini ve denetim firmasının sermayesine

129 Eighth Council Directive, Article 6
130 Eighth Council Directive, Article 8
131 Şerafettin SEVİM, Tansel ÇETİNOĞLU ve Niyazi KURNAZ, ag.e., s.
132 Ali ÇALIŞKAN, “Sekizinci Yönerge Çerçevesinde Avrupa Birliğinde Bağımsız Denetim”, Sayıştay
Dergisi, Ekim-Aralık 2006, Sayı 63, s. 53
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ilişkin bilgileri kamuya duyuracağı ve kolay ulaşabilir bilgiler konusunda gerekli

düzenlemelere gideceği kamuyu aydınlatma başlığı altında hüküm altına alınmıştır.133

Sekizinci yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yönergenin eksikliklerini

gidermek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler yapılış tarihi

itibariyle aşağıda yer almaktadır:134

 24 Temmuz 1996 tarihli AB’de Yasal Denetçilerin Rolü, pozisyonu ve

sorumlulukları Hakkında Yeşil Kitap ( Green Paper-COM/96/338),135

 29 Nisan 1998 tarihli “AB’de Yasal Denetim-Yol Haritası” Başlıklı AB

Tebliği,136

 15 Kasım 2000 tarihli Kalite Güvencesi Hakkında 2001/256/EC Sayılı

Tavsiye Kararı,137

 16 Mayıs 2002 tarihli Yasal Denetçilerin Bağımsızlığı Hakkında

2002/590/EC Sayılı AB Tavsiye Kararı,138

 21 Mayıs 2003 tarihli “AB’deki Yasal Denetçiliği Güçlendirme” Başlıklı,

COM/2004/0286 sayılı AB Tebliği,139

 16 Mart 2004 tarihli “Yıllık ve Konsolide Hesapların Yasal Denetimi

Hakkında” COM/2004/177 Sayılı Yeni AB 8’nci Yönerge Tasarısı,140

133 Tamer AKSOY, “Uluslararası Denetim Standartlarına Geçiş Sürecinde AB Denetim Müktesebatı ve
Yeni AB. 8. Denetim Direktif Tasarısına Karşılaştırmalı Bir Bakış, a.g.e., s.36
134 Ali KIYIM, “1984’ten 2006’ya Avrupa Birliği’nde Yasal (Mali) Denetim: Revize 8. Direktif Neler
Getiriyor”, Mali Çözüm Dergisi, Haziran-Temmuz 2006, Sayı 76, s.150-151
135 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l26035_en.htm,
(Erişim Tarihi 01.03.2010)
136 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0508(01):EN:HTML,
(Erişim Tarihi 01.03.2010)
137 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0256:EN:HTML,
(Erişim Tarihi 01.03.2010)
138 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0590:EN:HTML,
(Erişim Tarihi 01.03.2010)
139 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0286:EN:HTML,
(Erişim Tarihi 01.03.2010)
140 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0177:EN:HTML,
(Erişim Tarihi 01.03.2010)

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l26035_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
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 17 Mayıs 2006 tarihli “Yıllık ve Konsolide Hesapların Yasal Denetimi

Hakkında” 2006/43/EC Sayılı Revize 8’nci Yönerge,141

Revize edilen 8’nci yönerge, bağımsız denetçilerin yükümlülükleri konusunda

açıklık getirmekte, bağımsızlık ve etik konusunda standartlar sağlamakta, denetimin

dışsal kalite değerlendirmesi konusunda koşullar ortaya koymakta, bağımsız denetim

mesleğinin, üçüncü ülke denetçileri de dahil olmak üzere, kamu gözetimini

güçlendirmekte ve AB dahilinde gözetim otoriteleri arasında işbirliğini arttırmaktadır.

Düzenleme ayrıca, AB otoriteleri ile üçüncü ülke otoriteleri arasındaki işbirliği için

zemin oluşturmaktadır.142

Denetimlerde şeffaflığın attırılması için yeni yönerge, denetim firmalarının yıllık

şeffaflık raporu yayınlamasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu raporun,

 Şirketin hukuki yapısı, ortaklık bilgileri ve kalite kontrol sistemi,

 Kalite güvence sisteminin gözden geçirildiği son tarihi,

 Son bir yılda denetlenenlerin listesi ve denetim ücret gelirlerini,

 Sorumlu ortak denetçiye yapılan ödeme bilgilerini içermesi

gerekmektedir.143

2.2. Kalite Kontrol Sistemi ile İlgili Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler

Ülkemizde bağımsız denetimle ilgili düzenleme yapmaya yetkili kurumlar, bu

işin kalitesine ilişkin düzenlemeleri de yapmışlardır. İlgili düzenlemeler aşağıda

başlıklar halinde açıklanmıştır.

2.2.1. Sermaye Piyasası Kurulu Çerçevesinde Yapılan Düzenlemeler

Türkiye’de bağımsız denetimle ilgili yapılan düzenlemeler arasında en önemli

düzenleme, 28 Temmuz 1981 tarihinde kabul edilen ve 2499 sayılı “Sermaye Piyasası

141 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:EN:PDF, (Erişim
Tarihi 01.03.2010)
142 BDDK, Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler/Aralık 2006,  Ankara, 2007, s.108
143 Ali KIYIM, a.g.e., s.153

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
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Kanunu” çerçevesinde kurulmuş olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

gerçekleştirilmiştir. “Sermaye Piyasası Kanunu”nun amacı, tasarrufların menkul

kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını

sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını,

tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir. 144

Sermaye Piyasası Kurulu, söz konusu kanunun 17. maddesi gereğince, bu kanunla

verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine haiz, idari

ve mali özerkliğe sahip bir kurul olup, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere 7

üyeden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

 Sermaye Piyasası Kanunu’nun uygulanması açısından sermaye piyasası

araçlarının, ihracını halka arz ve satışının şartlarını düzenlemek ve

denetlemek,

 İhraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarını kurul kaydına

almak ve kamu yararının gerektirdiği hallerde sermaye piyasası araçlarının

halka arz ve satışını geçici olarak durdurmak,

 Kanuna tabi sermaye piyasası kurumlarının mali bünyeleri ve kaynaklarının

kullanımı ile ilgili standart rasyoları genel olarak ya da faaliyet alanları veya

kurumların türleri itibariyle belirlemek, bu rasyoların yayımlanmasına ilişkin

usul ve esasları düzenlemek,

 Sermaye piyasasında, gerektiğinde elektronik ortamda dahil bağımsız

denetim faaliyetine ilişkin esasları belirlemek; 3568 sayılı kanuna göre

denetlemeye yetkili olanların sermaye piyasasında bağımsız denetleme

faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların, kuruluş şartlarını ve çalışma

esaslarını TÜRMOB ile istişarede bulunarak belirlemek ve bu şartları

taşıyanları listeler halinde ilan etmektir.

Sermaye Piyasası Kurulu, kanunda belirtilen yetkilerine dayanarak bağımsız

denetimle ilgili olarak denetimin kimler tarafından ne şekilde yapılacağına ilişkin

144 Sermaye Piyasası Kanunu, 30.07.1981 Tarihli 17416 Sayılı Resmi Gazete, Madde 1
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esasları ayrıntılı bir şekilde açıklayan tebliğler çıkarmaktadır. Sermaye Piyasası

Kurulu’nun, 13 Aralık 1987 tarih ve 19663 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan

“Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik”, bağımsız

denetimle ilgili olarak yapılan ilk düzenlemedir. Günümüzde 27 Temmuz 2006

tarihinden beri yürürlükte olan tebliğ ise Seri: X, No:22 “Sermaye Piyasasında

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”dir. Bu tebliğ ile birlikte Sermaye

Piyasası Mevzuatı, Uluslararası Standartlar ile uyumlu hale getirilmiştir. Tebliğ

kapsamında yer alan düzenlemeler bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

2.2.2. 3568 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler ile TÜRMOB’un Çalışmaları

Türkiye’de muhasebe ve denetim mesleğiyle ilgili en önemli yasal düzenleme,

13 Haziran 1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Kanunu”dur. 145 Bu kanunun amacı; işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve

güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde

denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin

istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek

üzere “serbest muhasebeci mali müşavirlik” ve “yeminli mali müşavirlik” meslekleri ve

hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin

kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları

düzenlemektir.

Kanunun 2’nci maddesine göre serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin

konusu, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; (a) 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; (b) muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe,

finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu

konularda müşavirlik yapmak ile  (c) aynı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme,

145 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 13.01.1989 Tarihli 20914
Sayılı Resmi Gazete, Madde 1, (26.07.2008 Tarihli 26948 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5786 Sayılı
Kanun’la güncelleştirilmiştir.)
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tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş

vermek, rapor benzerlerini düzenlemek, tahkim bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak

olarak belirlenmiştir. Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu ise, yukarıda sayılan

(b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12’nci maddesine göre

çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmak olarak belirlenmiştir.

Ayrıca yeminli mali müşavirlerin muhasebe ile ilgili defter tutması, muhasebe bürosu

açması ve muhasebe bürolarına ortak olması yasaklanmıştır.

Türkiye’de bağımsız denetim yapma yetkisi, 3568 sayılı kanun ile serbest

muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir ruhsatını almış kişilere

verilmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak da bu kanun, bağımsız denetçinin sahip

olması gereken niteliklere ilişkin düzenlemeler getirerek, bağımsız denetim yapacak

kişilerin asgari niteliklerini belirlemiştir. Hem serbest muhasebeci mali müşavirlerin

hem de yeminli mali müşavirlerin eğitim düzeyi (hangi okullardan mezun olmaları

gerektiği), gireceği sınav ve yapmaları gereken zorunlu staj yükümlükleri ile uymaları

gereken kurallar bu kanunla açıkça belirtilmiştir.

Kanunla birlikte kurulmuş olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), aynı zamanda serbest muhasebeci

mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere ait bütün odaların birliğidir. TÜRMOB,

tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur ve merkezi

Ankara’dadır. Kanunun 29’uncu maddesinde birliğin görevleri belirtilmiştir. Buna göre

birliğin görevleri; mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, meslek

mensuplarının menfaatlerini, meslek ahlak, düzen ve geleneklerini korumak, odaları

ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş bildirmek, odalar arasında çıkacak

mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını

belirlemek, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak, milli ve

milletlerarası mesleki kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara

katılmak, Maliye Bakanlığı’nca verilecek görevleri yerine getirmek, kanunlarla verilen

diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi makamlara istenen bilgi ve

görüşleri vermektir.
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TÜRMOB, kanunun kendisine tanıdığı yetki çerçevesinde, muhasebe ve denetim

konularında önemli düzenlemeler yaparak mesleği geliştirmeye çalışmaktadır. Bu

düzenlemelerden bir tanesi de Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun

(TMUDESK) kurulmasıdır. TMUDESK, TÜRMOB tarafından 9 Şubat 1994 tarihinde

denetlenmiş finansal tabloların sunumunda ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli,

karşılaştırabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin

gelişmesi ve benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal

muhasebe standartları ile muhasebe meslek mensuplarının, denetim faaliyetlerini

disiplinli yürütebilmeleri için ulusal denetim standartlarını saptamak ve yayınlamak

üzere kurulmuştur.146

TMUDESK çalışmalarında, Ulusal Muhasebe Standartlarının saptanmasında iki

ilke benimsemiştir. Bunlarda birincisi; saptanan muhasebe standartlarının Uluslararası

Muhasebe Standartları ile uyumlu olması; ikincisi ise, Türk ekonomisi ve işletmelerin

yapısı ve gereksinimlerini göz önünde bulundurmasıdır. 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle

TMUDESK tarafından hazırlanan 19 adet muhasebe standardı yayınlanmıştır.147

Yayınlanan bu standartların yasal olarak uygulanma zorunluluğu bulunmadığı için,

işletmeler tarafından çok yaygın bir şekilde uygulanmamıştır.

TMUDESK’in çalışmaları 7 Mart 2002 tarihinde, 2499 sayılı “Sermaye Piyasası

Kanunu”na 18 Aralık 1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunla eklenen EK-1’inci madde

uyarınca kurulan, idari ve mali özerkliği bulunan Türkiye Muhasebe Standartları

Kurulu’na (TMSK) aktarılmıştır.148

TÜRMOB’un yapmış olduğu bir başka önemli düzenleme de Türkiye Denetim

Standartları Kurulu’nu (TÜDESK) kurmasıdır. TÜDESK, 3568 sayılı “Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”na göre meslek

ruhsatı sahibi olan meslek elemanlarının denetim faaliyetleri ile başka kanunlarla

verilen denetim işlemlerinin disiplinli bir şekilde yürütebilmesi için Uluslararası

146 Ahmet BAŞPINAR, a.g.e, s.50
147 Hüseyin FIRAT, “Globalleşmenin Ülkemiz Muhasebe Mesleğine Yarattığı Fırsatlar”, İSMMMO 6.
Muhasebe Denetimi Sempozyumu,  16-19 Nisan 2003,
148 Yahya ARIKAN, “TÜRMOB 19. Olağan Genel Kuruluna Giderken Türk Muhasebe Mesleğinin
Dünyadaki ve Ülkemizdeki Yeri”, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Sayı 88, 2008, s.20
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Denetim Standartlarını saptaması ve yayınlaması amacıyla TÜRMOB tarafından 22

Ocak 2003 tarihinde kurulmuştur. TÜDESK, kurulduktan sonra ilk olarak IFAC’a bağlı

olarak çalışan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB)

tarafından hazırlanarak yayınlanan Uluslararası Denetim Standartları’nın tercümesini

yapmış ve 2008 yılında TÜRMOB tarafından yayınlanmıştır.149

2.2.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Çerçevesinde Yapılan

Düzenlemeler

Bankalar, para ve sermaye piyasasının en önemli kurumları arasında yer

almaktadır. Temel olarak tasarrufları değerlendikleri ve ekonomide ayrı bir öneme sahip

oldukları için özel kanunlar ile kurulur ve özel kanunlarla yürütülürler. “Sermaye

Piyasası Kanunıu”nun 50’nci maddesinin (a) bendinde de açıklandığı gibi, bankalar ve

sigorta şirketleri kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları

konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 23 Haziran 1999 tarihli

23734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 3’üncü

maddesinin (1) fıkrası ile Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın, Kanunda

gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanması

sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence altına

alınmasını yemin etmek ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri

kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.

Kurulun Başkanı ve Kurul üyeleri 23 Mart 2000 tarihi itibariyle atanmış ve Kurul

faaliyetlerine 31 Ağustos 2000 tarihinde başlamıştır.150

Kurulun bankaların denetimi ile ilgili olmak üzere çıkarmış olduğu iki

yönetmelik bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanan, “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek

Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik”, ikincisi ise

“Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve

149 Adnan DÖNMEZ, ve Diğerleri, a.g.e., s. 64
150http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Stratejik_Plan/90StratejikPlan.pdf, (Erişim
Tarihi 17.02.2010)

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Stratejik_Plan/90StratejikPlan.pdf


71

Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”tir. Bu

yönetmeliklerle ilgili açıklamalar bir sonraki bölümde yapılmıştır.

2.2.4. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Çerçevesinde Yapılan

Düzenlemeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik piyasalarının düzenlenmesi

amacıyla 3 Mart 2001 tarihli 24335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4268 sayılı

Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla Kurul’a doğal

gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarının da düzenlenmesi görevi

verilmiştir.

Türkiye’de petrol, doğal gaz, elektrik gibi enerji ve enerji kaynaklarının serbest

rekabet koşulları içinde üretilmesi, dağıtımı, satışı konularında yetkili ve tarafsız kurul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’dur. Bu kurul değişik enerji konularında lisans

vermekte, bu lisans sahibi olmayanlar enerji piyasasında faaliyet gösterememektedirler.

Makro ekonomi içindeki temel ağırlığı dikkate alınarak bu kurumlara özel bir

düzenleme ve denetleme sistemi öngörülmüştür. Bu düzenleme ve denetlemeler EPDK

tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle elektrik ve doğal gaz ile ilgili lisans alan

kurum ve kuruluşlar 3 Mart 2003 tarih ve 25248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

“Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim

Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” ile bağımsız denetim kapsamına

girmiş bulunmaktadır.151 Bu yönetmelikle ilgili olarak gerekli açıklamalar bir sonraki

bölümde yapılmıştır.

2.2.5. Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılan Düzenlemeler

Sermaye piyasasının önemli kurumlarından biri de sigorta ve reasürans

şirketleridir. Bankalar ve enerji piyasası kurumları gibi sigorta ve reasürans şirketlerinin

de özel kanunları bulunmaktadır. Türkiye’de 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu,

sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetlerini düzenlemektedir. Hazine müsteşarlığı, bu

kanundan aldığı yetkiyle ilk defa 4 Haziran 1996 tarih ve 22656 sayılı Resmi Gazete’de

151 Hasan KAVAL, a.g.e., s. 48-49
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“Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik”i yayınlamıştır. Bu yönetmelikle, sigorta ve

reasürans şirketlerinde bağımsız dış denetim zorunlu hale getirilmiştir.152

Hazine Müsteşarlığının çıkarmış olduğu diğer bir yönetmelik, “Sigortacılık

Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”tir. 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934

Resmi Gazete’de her iki yönetmeliğinde en son hali yer almıştır. “Sigortacılık Bağımsız

Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”’e göre; kuruluş ve denetçi, kaliteli bir denetim

çalışması gerçekleştirmek için azami gayret göstermek, aşağıda belirtilen denetim

kalitesini sağlayacak ve koruyacak ilkeleri uygulamak zorundadır;

 Mesleki Gereklilikler: Kuruluşun ve denetçinin, bağımsızlık, dürüstlük,

tarafsızlık, gizlilik ve profesyonel davranış ilkelerine uygun davranması,

 Mesleki Yeterlilik: Kuruluşun ve denetçinin, sorumluluklarını doğru bir

şekilde yerine getirebilmesi için gerekli teknik bilgiye ve mesleki yeterliliğe

sahip olması,

 Görev Dağılımı: Denetim çalışmasının gerekli düzeyde teknik bilgi, mesleki

yeterlilik ve beceriye sahip olan denetim elemanları tarafından

gerçekleştirilmeleri,

 Yönlendirme: Denetimin istenen kalitede olabilmesini ve denetim sonunda

tam ve doğru bir görüş bildirilmesini teminen, yapılan işin her seviyede

gözden geçirilmesi ve denetçinin görevleri konusunda yönlendirilmesi,

 Görüş Alma: Mesleki sır olgusunun göz önünde tutulması ve şirketin adının

belirtilmemesi kaydıyla, gerekli görülen durumlarda, konuyla ilgili deneyimi

ve bilgisi olan kişilerden görüş alınması

 Görev Kabulü ve Devamlılık: Yeni görev kabulü için veya gelecek

dönemlerde denetime devam edilebilmesi için değerlendirme yapılması,

yapılacak değerlendirmede kuruluşun durumunun özellikle bağımsızlık

152 Hasan KAVAL, a.g.e., s. 48
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ilkelerine uygunluk ve verilecek hizmetin kapsam ve boyutu yönünden

değerlendirilmesi

 İzleme: Kalite kontrol yöntemlerinin yeterliliği ve işlevselliğinin

izlenmesi153

2.2.6. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yapılacak Olan Düzenlemeler

1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret

Kanunu’nda (TTK) değişen ve gelişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, günümüze

kadar çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Ancak yapılan bu değişiklikler ekonomik ve

sosyal ihtiyaçları karşılama konusunda yeterli olmamıştır. Bu nedenle yeni bir Türk

Ticaret Kanunu oluşturmak için çalışmalara başlanmış ve Türk Ticaret Kanunu

Komisyonu oluşturulmuştur. Prof. Dr. Ünal Tekinalp başkanlığında faaliyet gösteren

Komisyon’da, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku,

Taşıma Hukuku, Deniz Hukuku ve Sigorta Hukuku alt komisyonları kurulmuş, bu

komisyonlar kendi başkanlarının ve üyelerinin katılımıyla sayısız toplantılar yapmış ve

1999 yılında başlanan çalışmalar 2005 yılının Şubat ayında tamamlanarak Adalet

Bakanlığına teslim edilmiştir. 2005 yılında Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hakkında çeşitli üniversiteler, münferit olarak bazı

öğretim üyeleri, barolar ve çeşitli kuruluşlar görüş bildirmişlerdir. 6 kitap ve 1535

maddeden oluşan tasarı, halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmektedir.154

Tasarı denetim alanında önemli değişiklikler getirmektedir. Bu değişiklikler ile

yapılan denetim çalışması ve bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak rapor şüphesiz

daha kaliteli olacaktır. Tasarı ile gelecek yeni düzenlemeler şöyledir:

153 Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik, 12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 Resmi
Gazete, Madde 9
154 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Anonim Ortaklıklar Alanında Getirdiği Yenilikler, Deloitte CEO Serisi,
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Anonim%20Ortakl%C4%B1klar%20Alan%C4%B1nda
%20Getirdi%C4%9Fi%20Yenilikler.pdf (Erişim Tarihi 22.02.2010)

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Anonim%20Ortakl%C4%B1klar%20Alan%C4%B1nda
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 Tasarıya göre, anonim şirketler ve şirketler topluluğu ile limited şirketlerin

finansal tabloları denetçi tarafın Uluslararası Denetim Standartlarına göre

denetlenecektir.155

 Denetçinin denetiminden geçmemiş, finansal tablolar ile yönetim kurulunun

yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. Başka bir deyişle

finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporunun mutlaka denetimden geçmiş

olması gerekmektedir.156

 Denetleme, denetim mesleğinin gerekleri ile meslek etiğine ve Uluslararası

Denetim Standartlarına uygun olarak özenle yapılacaktır.157

 Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali

müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve

küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri

veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler.158

 YMM, SMMM Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve bunların pay sahiplerinden

biri; YMM, SMMM, Bağımsız Denetleme Kuruluşunun veya onun pay

sahibinin yanında çalışanlar veya bunların mesleği yürüttüğü kişiler;

 Denetlenecek şirkette pay sahibi ise,

 Denetlenecek şirketin yöneticisi, çalışanıysa veya 3 yıl içinde bu sıfatı

taşımışsa,

 Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin veya bir ticari

işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi ya da

sahibi ise veya bunlarda %20’den fazla paya sahipse,

155 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, md. 397/1 ve md. 635
156 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, md. 397/2
157 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, md. 398/1
158 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, md. 400/1
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 Son 5 yıl içinde denetçilik mesleğinde elde ettiği gelirin %30’undan

fazlasını denetlenecek şirkete denetçilik veya danışmanlık işinden elde

etmişse ve bunu cari yılda elde etmesi bekleniyorsa, denetçi olamaz.159

 Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için

görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu

vermişse, o denetçi en az iki yıl değiştirilir.160

 Denetçi denetleme yaptığı şirkete vergi danışmanlığı ve denetimi dışında,

danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketiyle de yapamaz.161

Ülkemizde halka açık şirketlerin bağımsız denetimi konusunda alınan mesafeler

ve deneyimlerin bu düzenlemelere bir katkısı olduğu açıktır. Ancak AB’de, ABD’de ve

uluslararası arenada son yıllarda bağımsız denetim ile ilgili olarak yaşanan gelişmeler

hiç şüphesiz Türkiye uygulamalarını da etkileyecektir. Bu nedenle şirketlerin denetimi

konusunu halka açık şirketler ve sermaye piyasası kurumları, halka açık olmayan

şirketler kamu çıkarına faaliyet gösteren kurum ve işletmeler ve diğer şirketler açısından

farklı başlıkta ele alınıp yeniden düzenlemek özellikle Avrupa Komisyonu’nun 28 Eylül

2005 tarihli 78/660/EECand 83/349/EEC sayılı Yönergelerde değişiklik yapan Sekizinci

Yönerge’sini (Company Law Diretive) esas almak ve etkili bir kuruma denetim

gözetimi (oversight) fonksiyonu yükleyecek bir düzenlemeye gitmek yararlı

olacaktır.162

159 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, md. 400/1
160 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, md. 400/2
161 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, md. 400/3
162 Nuran CÖMERT DOYRANGÖL, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında İç Denetim ve İç Kontrol,
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makaleler/tttkicdenetimnuran
comertmakale.pdf, s.2, (Erişim Tarihi 30.06.2010)

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makaleler/tttkicdenetimnuran
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3. BAĞIMSIZ DENETİMDE KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN

SPK, BDDK, EPDK DÜZENLEMELERİ İLE 220 NUMARALI

ULUSLARARASI DENETİM STANDARDI VE ISQC 1 KALİTE

KONTROL STANDARDI AÇISINDAN İNCELENMESİ

3.1. SPK Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında

Tebliğe Göre Kalite Kontrol Sistemi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ve şuan da yürürlükte olan tebliğ,

Seri: X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında

Tebliğ”dir. Bu tebliğ ile birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı, Uluslararası Standartlar ile

uyumlu hale getirilmiştir.

Seri: X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında

Tebliğ”’in dördüncü kısmında, kalite kontrol sistemi ile düzenlemeler yer verilmiştir.

Bu kısmın amacı, finansal tabloların bağımsız denetimi dahil, finansal bilgilere ilişkin

olarak yapılan bağımsız denetimin kalitesinin kontrolüne ilişkin ilke, usul ve esasları

belirlemekte ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından verilen bağımsız denetim

hizmet kalitesinin yüksek olmasını teminen, bağımsız denetim kuruluşu tarafından

geliştirilen kalite kontrol yöntemlerinin, sorumlu ortak baş denetçi gözetiminde

uygulanmasına ilişkin hükümleri kapsar.163 Bu kısım; bağımsız denetim ekibi ve

sorumlulukları, bağımsız denetim hizmetinin üstlenilmesi ve yürütülmesi ve gözetim

olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Aşağıda şematik olarak gösterilen bu süreç

başlıklar halinde açıklanmıştır.

163 Seri: X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”, 4. Kısım, md.
1-2,
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m

Şekil 4: SPK Mevzuatına Göre Kalite Kontrol Süreci

Bağımsız Denetim
Ekibinin

Sorumlulukları

Denetim Hizmetinin
Üstlenilmesi ve

Yürütülmesi
Gözetim

Sorumlu Ortak

Baş Denetçi

Liderlik

Etik İlkeler

Bağımsızlık

Müşteriyle Denetim
İlişkisinin

Başlatılması

İlişkinin
Sürdürülmesi

Özellik Arz Eden
Denetimler

Faaliyetin
Yürütülmesi

Danışma

Görüşlerdeki
Farklılıklar

Denetim Kalitesinin
Kontrolü

Bağımsız
Denetim
Firması
Gözetim
Sistemi

Oluşturmalı

Sorumlu Ortak
Baş Denetçi

Gözetim
Sonuçlarını

Değerlendirmeli



78

3.1.1. Bağımsız Denetim Ekibi ve Sorumlulukları

Bağımsız denetim ekibi, bağımsız denetimin kalitesinin sağlanmasında

sorumlu ortak baş denetçinin liderlik sorumlulukları, etik ilkeler ve bağımsızlık

başlıklarından oluşan bölümde, bu başlıklara ilişkin açıklamalar bulunmaktadır. Bu

açıklamalara göre bağımsız denetimle görevlendirilen bağımsız denetim ekibi;

 Bağımsız denetim sırasında uygun kalite kontrol yöntemlerini kullanır,

 Bağımsızlıkla ilgi bağımsız denetim kuruluşunun kalite kontrol sisteminin

çalışmasını teminen gerekli bilgileri verir,

 Sürekli eğitim, bilgi paylaşımı, yasal ve hukuki düzenlemeler ile kuruluşun

kalite kontrol sisteminin gözetimi nedeniyle, aksi iddia edilmedikçe,

kuruluşun sistemine güven duyar.164

Sorumlu ortak baş denetçi, görevli olduğu her bağımsız denetim işinde, bağımsız

denetimin genel kalitesi konusunda sorumluluğu üstlenerek, gerek yaptığı işler ve

gerekse bağımsız denetim ekibine yaptığı açıklamalar yoluyla bağımsız denetimin her

aşamasında diğer bağımsız denetçilere, bağımsız denetimin kalitesi konusunda örnek

olmak zorundadır. Yapılan işler ve açıklamalarla ilgili olarak, sorumlu ortak baş

denetçi; mesleki standartlara, yasal ve hukuki düzenlemelere uygun iş yapmanın,

bağımsız denetim kuruluşunun kalite kontrol politika ve yöntemlerinden gerekli

olanları kullanmanın, gerçeği yansıtan bağımsız denetim raporu düzenlemenin önemini

ve bağımsız denetim işi yapılırken kalitenin işin özü olduğu hususunu özellikle

vurgular.165

Sorumlu ortak baş denetçi ekipte yer alan bağımsız denetçilerin, etik ilkelere

uyumunu gözetir. Temel nitelikteki etik ilkeler; dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik-

mesleki özen-titizlik, güvenirlik ve mesleki davranıştır.166

164 a.g.e., md. 4
165 a.g.e., md. 5
166 a.g.e., md. 6
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Sorumlu ortak baş denetçi, yapılan bağımsız denetimle ilgili olarak

bağımsızlığın sağlandığına dair bir sonuca ulaşmak zorundadır. Bu amaçla sorumlu

ortak baş denetçi;

 Bağımsız denetim kuruluşundan veya gerekiyorsa Kuruluşun içinde yer

aldığı ve lisans anlaşmaları nedeniyle ilişkide bulunduğu diğer bağımsız

denetim kuruluşlarının oluşturduğu gruptan gerekli bilgileri alarak

bağımsızlığı tehdit eden koşulları ve ilişkileri tespit ederek değerlendirir.

 Bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlıkla ilgili politika ve usullerine

ilişkin tespit edilmiş bir ihlal var ise, bunları değerlendirerek bağımsız

denetim çalışmasında bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olup

olmadığını belirler.

 Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumları gerekli önlemleri alarak ortadan

kaldırır veya kabul edilebilir bir düzeye indirir, çözümlenemeyen konuları

bağımsız denetim kuruluşuna bildirir.

 Bağımsızlık ile ilgili konularda varılan sonuçlar ve bu sonuçları destekleyen

bağımsız denetim kuruluşu yönetimi ile yapılan tartışmaları yazılı hale

getirir.167

Sorumlu ortak baş denetçi ortadan kaldırılmayan veya etkisi azaltılmayan

bağımsızlığı tehdit eden bir durum tespit ettiğinde, bağımsız denetim kuruluşu ile

görüşerek bağımsızlığı tehdit eden faaliyet veya işlemin iptal edilmesi veya bağımsız

denetimden çekilmek üzere gerekli süreçlerin başlatılması gibi önlemlerin alınmasını

sağlamak ve konuya ilişkin tartışmaları ve ulaşılan sonuçları yazılı hale getirmek

zorundadır. 168

3.1.2. Bağımsız Denetim Hizmetinin Üstlenilmesi ve Yürütülmesi

Müşteri ile bağımsız denetim ilişkisinin başlatılması, devam ettirilmesi ve

özellik arz eden bağımsız denetimler, bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesi,

danışma, görüşlerdeki farklılıklar ve bağımsız denetim kalitesinin kontrolü

başlıklarından oluşan bölümde, bu başlıklara ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

167 a.g.e., md. 7/1
168 a.g.e., md. 7/2
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Sorumlu ortak baş denetçi, müşterinin kabulü, müşteriyle olan ilişkinin devamı

ve özellik arz eden bağımsız denetimlerle ilgili gerekli usul ve esasların izlendiğinden

emin olmak ve ulaşılan sonuçların yazılı hale getirilmesini sağlamak zorundadır.

Müşterinin kabulü ve ilişkinin devamına ilişkin karar sürecini başlatmış olmasa bile,

verilen en son kararın uygun olup olmadığını tespit eder.169

Bağımsız denetim ekibinin belirlenmesi ve göreve başlaması sırasında sorumlu

ortak baş denetçinin, grup olarak bağımsız denetim ekibinin, uygun yetenek ve

yeterlilikte olduğu ve süresi içinde bağımsız denetim standartlarına, yasal ve hukuki

düzenlemelere uygun olarak bağımsız denetim işini bitirebileceği ve gerçeği yansıtan

bağımsız denetim raporu düzenleyebileceği hususlarında tereddüdü bulunmaması

gerekir.170 Genel olarak bağımsız denetim ekibinden beklenen yetenek ve yeterlilikler

aşağıda sıralandığı gibidir:171

 Alınan uygun eğitim ve bağımsız denetimlere iştirak yolu ile benzeri

nitelikte ve zorluktaki bağımsız denetim işini anlamak ve gerçekleştirmek

hususunda deneyime,

 Bağımsız denetim standartları ile hukuki ve yasal düzenlemeler konusunda

yeterli bilgiye,

 İlgili bilgi teknolojileri dahil uygun düzeyde teknik bilgiye,

 Müşterinin faaliyette bulunduğu sektör hakkında yeterli bilgiye

 Mesleki karar verme yeteneğine,

  Bağımsız denetim kuruluşunun kalite kontrol politika ve yöntemlerini

kavrama yeteneğine sahip olmayı gerektirir.

Sorumlu ortak baş denetçi, bağımsız denetim faaliyetinin bağımsız denetim

standartları ile yasal ve hukuki düzenlemelere uygun olarak yapılması sürecinde,

169 a.g.e., md. 8/1,2
170 a.g.e., md. 9/1
171 a.g.e., md. 9/2
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yönlendirme, gözetim ve verimlilikle ilgili hususlardan ve bağımsız denetim raporunun

gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından sorumludur.172

Sorumlu ortak baş denetçinin, bağımsız denetim raporu nihai hale gelmeden

bağımsız denetime ilişkin çalışma kağıtlarını incelemek ve ekiple konuları tartışmak

suretiyle varılan sonuçları ve bağımsız denetim raporunu destekleyecek yeterlilikte

bağımsız denetim kanıtı toplandığı hususundan emin olması gerekir.173

Sorumlu ortak baş denetçi;

 Ekipteki bağımsız denetçilerin zor ve hassas konularda gerekli danışma

hizmetini aldıklarından emin olmak,

 Bağımsız denetim sırasında gerek ekip içinden gerekse ekip dışından ve

bağımsız denetim kuruluşu dışından uygun şekilde, gerekli bilgiye sahip

kişilerden fikir danışıldığına kanaat getirmek,

 Danışmanın sonucu, içeriği ve kapsamından tatmin olmak ve sonuçları yazılı

hale getirerek danışılan kişi ile uzlaşmış olmak ve

 Danışılan husus ile ilgili uzlaşılan sonucun uygulamaya geçirilmiş

olduğundan emin olmak zorundadır.174

İşletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetiminde sorumlu ortak baş

denetçi; kontrolörün atandığından emin olmak, bağımsız denetim kalitesinin kontrolü

aşamasında ortaya çıkanlar dahil olmak üzere bağımsız denetim esnasında ortaya çıkan

önemli hususları kontrolör ile tartışmak ve bağımsız denetim kalitesinin kontrolü

tamamlanana kadar bağımsız denetim raporunu bitirmemek zorundadır. Böyle bir

kontrolün gerekli olmadığı bağımsız denetimin başlangıç aşamalarında da, sorumlu

ortak baş denetçinin muhtemel kontrol ihtiyacını fark etme sorumluluğu vardır.175

172 a.g.e., md. 10/1
173 a.g.e., md. 10/7
174 a.g.e., md. 11/1
175 a.g.e., md. 13/1,3
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Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü, ekip tarafından alınan önemli kararlar

ile bağımsız denetim raporunun oluşumunda ulaşılan sonuçların tarafsız bir

değerlendirmesi olup, sorumlu ortak baş denetçi ile tartışmayı, bağımsız denetim

raporunun uygun olup olmadığı göz önüne alınarak finansal bilgilerin gözden

geçirilmesini içerir. Bunun yanı sıra kontrol sırasında seçilen önemli kararlara ilişkin

çalışma kağıtlarının incelemesi de yapılır. Kontrolün kapsamı, bağımsız denetim işinin

karmaşıklığına ve bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtmama riskine göre değişir.

Kontrolün varlığı sorumlu ortak baş denetçinin sorumluluğunu azaltmaz.176

Finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin kontrol aşağıdaki hususları

içerir.177

 Bağımsız denetim ekibinin özellik arz eden bağımsız denetim işleriyle ilgili

olarak bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığı konusundaki

değerlendirmeleri,

 Bağımsız denetim sırasında tespit edilen önemli riskler, bağımsız denetim

ekibinin değerlendirmeleri ve cevapları da dahil olmak üzere risk

değerlendirmeleri,

 Önemlilik ve önemli riskler konusunda alınan kararlar, görüş farklılıkları

nedeniyle danışma gerektiren durumlarda, bu hizmetten yararlanılıp

yararlanılmadığı ve ulaşılan sonuçlar,

 Bağımsız denetim sırasında tespit edilen düzeltilmiş ve düzeltilmemiş

yanlışlıkların niteliği ve önemi,

 İşletme yönetimine, yönetimden sorumlu kişilere veya diğer düzenleyici

otoritelere iletilecek hususlar,

 Gözden geçime için seçilen çalışma kağıtlarının önemli kararları ve ulaşılan

sonuçları gösterir nitelikte olup olmadığı,

176 a.g.e., md. 13/4
177 a.g.e., md. 13/5
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 Bağımsız denetim raporlarının uygunluğu

Finansal tabloların bağımsız denetiminin kalite kontrolüne ilişkin olarak

yukarıda belirtilen hususların tamamı veya bir kısmı, finansal bilgilerin bağımsız

denetiminin kalite kontrolüne ilişkin incelemede de aranır.178

3.1.3. Gözetim

Son bölüm olan üçüncü bölümde ise, bağımsız denetim kuruluşlarının kalite

kontrol sisteminin gözetimi üzerinde durulmuştur. Buna göre, bağımsız denetim

kuruluşları, yaptıkları bağımsız denetim kalitesinin kontrolünü sağlayacak yeterli,

etkili işleyen ve uygulama kolaylığı bulunan politika ve yöntemleri makul bir güvence

verecek şekilde sağlayan bir gözetim sistemi kurmak zorundadırlar. Sorumlu ortak baş

denetçi, gözetim sonuçlarını bağımsız denetim kuruluşu tarafından veya lisans

anlaşması yaptığı kuruluşun iç sirküleriyle belirlenen yöntemlere uygun olarak

değerlendirir.179

Bağımsız denetim kuruluşunun kalite kontrol sistemindeki eksiklikler belirli

bir bağımsız denetim işinin, bağımsız denetim standartlarına ve mevzuata uygun

yapılmadığı veya bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtmadığı anlamına

gelmez.180

3.2. BDDK Mevzuatına Göre Kalite Kontrol Sistemi

Esasen bankacılık mevzuatında ve diğer mevzuatlarda yer alan düzenlemeler

SPK düzenlemeleriyle paralellik göstermekte ancak biraz daha teknik ayrıntıya yer

verilmektedir. “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların

Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik”in 13 maddesinde kalite ile

ilgili hükümlere yer verilmiştir. Buna göre; yetkili denetim kuruluşu, bağımsız

denetçilerin mesleki ilkelere, ilgili düzenlemelere, kendisi tarafından belirlenen kalite

güvencesi ilke ve uygulamalarına uygunluğunu ve hazırlanan bağımsız denetim

178 a.g.e., md. 13/6
179 a.g.e., md. 14/1,2
180 a.g.e., md. 14/4
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raporlarının gerçek durumu yansıttığını teyit edecek bir kalite güvencesi sistemi

kurmakla yükümlüdür.181

BDDK mevzuatına göre kalite güvencesi sistemi süreci aşağıdaki Şekil 5’te

gösterilmiştir.

Şekil 5: BDDK Mevzuatına Göre Kalite Güvence Sistemi Süreci

181 “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri
Hakkındaki Yönetmelik”, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete,  md. 13/1

Yönetim Kurulu,
2 Sorumlu Ortak Baş
denetçiyi kalite
kontrolden sorumlu
olmak üzere
görevlendirir.

Kalite Kontrolden Sorumlu Ortak Baş
Denetçinin Sorumluluğu

 Kalite Kontrol Sisteminin İşletilmesi
 KKS etkililiğinin sürekli izlenmesi
 Kalite güvence standartlarının yazılı

hale getirilmesi
 Bağımsız denetçilerin KGS’lere

erişiminin sağlanması
 Kalite güvencesine ilişkin ulusal ve

uluslararası gelişmelerin takibi
 KGS’nin güncellenmesi ve

denetçilere duyurulması
 Mesleki ilkelere ve yasalara

uygunluğu zedeleyecek olağan ve
olağan dışı durumlar için önlemler
alınması

Kalite Güvence
Sistemi Gözden

Geçirme Komitesi
(3 yıllık finansal
kuruluş denetiminde
deneyimi olan 3
denetçiden oluşur)

 Bazı denetim dosyalarını seçerek test
edilmesi

 Uygun denetim standartlarına uyum
 Bağımsızlık ve tarafsızlık
 Kaynak tahsisinin yeterliliği ve

denetim ücretinin karşılaştırılması
 Bu kapsamdaki politika ve

uygulamalara uyum konusunda
internet sayfasından bilgi verilmesi
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Yetkili denetim kuruluşunun yönetim kurulunca seçilecek iki sorumlu ortak baş

denetçi, kalite güvencesi sisteminin sağlıklı biçimde işlemesi ve bu sistemin

etkililiğinin sürekli olarak izlenmesini sağlamak üzere görevlendirilir. Kalite

güvencesine ilişkin standartların yazılı hale getirilmesi, bağımsız denetçilerin söz

konusu standartlara erişiminin sağlanması, kalite güvencesine ilişkin ulusal ve

uluslararası gelişmelerin takip edilmesi olabilecek değişiklikler doğrultusunda

standartların güncellenmesi ve bağımsız denetçilere duyurulması, denetim sırasında

mesleki ilkelere ya da yasal düzenlemelere uygunluğu zedeleyebilecek olağan ve

olağanüstü durumlar için önlemler oluşturulması bu ortakların sorumluluğundadır.182

Kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasından ve işleyişinden de sorumlu

olmak üzere görevlendirilen sorumlu ortak baş denetçilere, kalite güvence sisteminin

gözden geçirilmesini sağlamak üzere, Kanunda tanımlanan kredi kuruluşları veya

finansal kuruluşlarda asgari üç yıllık bağımsız denetim tecrübesine sahip ve bağımsız

denetçi unvanını haiz bulunan üç kişilik bir komite oluşturulur. Bu kapsamdaki sorumlu

ortak baş denetçiler ve komite üyeleri bağımsız denetim sürecinde yer aldıkları bankalar

ile ilgili kalite güvencesi değerlendirmesine katılamazlar. Kalite güvencesi sisteminin

gözden geçirilmesinin kapsamı, bazı denetim dosyalarının seçilerek test edilmesini ve

uygun denetim standartları ve bağımsızlık ilkelerine uyumun, tahsis edilen kaynakların

nitelik ve niceliği ile ödenen denetim ücretinin karşılaştırılmasını içerir. Bu kapsamdaki

politika ve uygulamalara ilişkin yetkili denetim kuruluşunun internet sayfasında bilgi

verilir.183

Kalite güvencesine ilişkin politikalar belirlenirken aşağıdaki uygulamalar

dikkate alınır:184

 Bağımsız denetim görevindeki tüm personel mesleki sorumluluklarını yerine

getirirken bağımsız, dürüst ve tarafsız olmalı, gizlilik ve profesyonel

davranış ilkelerine uygun davranmalı, mesleki yeterlik, güvenilirlik, özen ve

titizliğe sahip olmalıdır.

182 a.g.e., md. 13/2
183 a.g.e., md. 13/3,5
184 a.g.e., md. 13/4
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 Herhangi bir bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak hazırlanmış çalışma

kağıtları ile denetim sonucunu etkileyen bilgileri içeren evrak, yetkili

denetim kuruluşu tarafından en az beş yıl süre ile saklanmalıdır.

 İstihdam edilecek bağımsız denetçiler mesleki sorumluluklarını yerine

getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve eğitime sahip olmalı,

3568 sayılı Kanuna göre belirlenen sürekli mesleki eğitim de dahil olmak

üzere düzenli ve sürekli olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır.

 Bağımsız denetim ekibindeki bağımsız denetçiler, denetim sona erdiğinde

sorumlu ortak baş denetçi tarafından görev raporu düzenlenmesi suretiyle

değerlendirilmelidir.

 Meslek ilkelerine ya da yasal düzenlemelere uygunluğu tehlikeye

düşürebilecek bir durumun varlığı halinde, kalite güvencesi sisteminden

sorumlu olmak üzere görevlendirilen sorumlu ortak baş denetçiler

bilgilendirilmelidir.

3.3. EPDK Düzenlemeleri

EDPK tarafından çıkartılan 3 Mart 2003 tarih ve 25248 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan “Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız

Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” ile elektrik ve doğal gaz

ile ilgili lisans alan kurum ve kuruluşlar bağımsız denetim kapsamına girmiş

bulunmaktadır.

Yönetmelik kapsamında bağımsız denetim yapacak kuruluşların 2499 sayılı

“Sermaye Piyasası Kanunu” ile bu Kanuna dayanarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve

tebliğler uyarınca bağımsız denetim yetkisi almış olmaları şarttır. Denetim yapmak

isteyen kuruluşlar, talep edilecek belgelerle EDPK’ya başvururlar. Gerekli koşulları

sağlayan bağımsız denetim kuruluşlarına Kurul kararı ile denetlenen nezdinde bağımsız

denetim yapma yetkisi verilir. Bağımsız denetim yapma yetkisi verilen bağımsız

denetim kuruluşlarına bu yetkilerini gösteren birer belge verilir. Kurul, bu belgelere

yıllık vize şartı koymaya ve tespit edeceği miktarlarda başvuru ve yıllık vize ücreti



87

getirmeye yetkilidir. Kuruldan bağımsız denetim yapma yetkisi alan kuruluşların

unvanları Resmi Gazete’de yayımlanır ve/veya Kurum internet sayfasında duyurulur.185

Bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılan denetimin geçerli olabilmesi için;

yönetmelikte belirtilen ilke, usul ve esaslar ile genel kabul görmüş denetim ilke ve

kurallarına uygun olarak yapılmış olması zorunludur. Yapılacak bağımsız denetimlerde,

bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2499 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu”

ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan bağımsız denetime ilişkin mevzuat hükümleri ile

uluslararası denetim standartları uygulanacaktır.186

3.4. Uluslararası Kalite Kontrol Standardı 1’e (ISQC 1) göre Kalite

Kontrol187

IAASB tarafından ilk kez 1994 yılında çıkarılan standart, finansal tabloların ve

diğer güvence ve ilgili hizmetler sözleşmelerinin denetimini ve gözden geçirmelerini

yapan bir denetim firmasının kalite kontrol sistemleri hakkındaki sorumlulukları ile

olarak açıklamalarda bulunmaktadır. Standart en son 15 Aralık 2009 tarihinde “Açıklık

Projesi” kapsamında düzenlenerek güncellenmiştir.

Bu standart, kalite kontrol sisteminin unsurları, firmadaki kalite konusunda

yöneticinin sorumlulukları, ilgili etik ilkeler, müşteri firma ile olan ilişkiler, insan

kaynakları, denetimin performansı ve gözetim konularını toplamda yüz otuz dört madde

ile açıklamaktadır. Standartta yer alan bu konular, aşağıda başlıklar halinde

açıklanmıştır.

3.4.1. Standarda İlişkin Giriş Açıklamaları

Bu Uluslararası Kalite Kontrol Standardı, finansal tabloların ve diğer güvence ve

ilgili hizmetler sözleşmelerinin denetimini ve gözden geçirmelerini yapan bir denetim

185 Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca
Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik,  3 Mart 2003 tarih ve 25248 sayılı Resmi Gazete, Madde 6
186 Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca
Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik,  3 Mart 2003 tarih ve 25248 sayılı Resmi Gazete, Madde 20 ve 24
187 Bu standardın çevirisinde, TÜRMOB (Yayın No:339) tarafından çıkartılan Uluslararası Denetim ve
Güvence Standartları 2008’den yararlanılmıştır.
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firmasının kalite kontrol sistemleri hakkındaki sorumlulukları ile ilgilidir. Bu standart,

IFAC Etik Kuralları ile birlikte okunmalıdır.188

Belirli sözleşme türlerinde kullanılan kalite kontrol yöntemleri ile ilgili firma

personelinin sorumluluklarına dair ek standartlar ve rehberlik, Uluslararası Denetim ve

Güvence Standartları Kurulu’nun (IAASB) diğer bildirilerinde mevcuttur. Örneğin 220

Numaralı Finansal Tabloların Denetiminde Kalite Kontrol Standardı, finansal tabloların

denetiminde kalite kontrol yöntemleri ile ilgilidir.189

ISQC bütün denetim firmalarına uygulanır. ISQC ile uyum sağlamak için

bireysel denetim firmaları tarafından geliştirilen politika ve yöntemler; firmanın çalışma

özellikleri, büyüklüğü ve bir ağın parçası olup olmaması gibi çeşitli faktörlere göre

değişecektir.190

Denetim firması uygun güvence sağlamak, denetim firmasının ve personelinin

mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uymasını sağlamak, denetim

firması ve sözleşme ortakları tarafından yayınlanan raporların bu koşullar altında uygun

olmasını sağlamak için tasarlanmış bir kalite kontrol sistemini kurmak zorundadır.191

3.4.2. Standarda İlişkin Tanımlar

Rapor Tarihi: Rapor tarihi için denetçi tarafından seçilen tarihtir.

Sözleşmenin Belgelendirilmesi: Yapılan işin, elde edilen sonuçların,

uygulayıcının verdiği kararların (çalışma tabloları gibi terimler bazen kullanılır) kaydı.

Özel bir sözleşme için belgeleme, bir sözleşme dosyasında toplanır.

Sorumlu Ortak Baş Denetçi: Bağımsız denetim firmasında pay sahibi olup baş

denetçi unvanına sahip ve bağımsız denetim çalışmasını kuruluş adına kendi kişisel

sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya

yetkili gerçek kişidir.

188 IFAC, Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, International
Standard on Quality Control 1 - Quality Control for Firms That Perform Audits and Reviews of Financial
Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements, md. 1, s. 38
189 a.g.e., md. 2, s.38
190 a.g.e., md. 4, s.38
191 a.g.e., md. 11, s.39
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Bağımsız Denetimin Kalite Kontrolü: Bir ortağın, firmadan başka bir kişinin,

dışardan ehli bir kişinin ya da bu özelliklere sahip kişilerden oluşan bir grubun, yeterli

ve uygun deneyime sahip yetkili bir kişinin, rapor yayınlanmadan önce denetim

ekibinin verdiği önemli kararları ve rapor düzenlemeleri sırasında verdikleri kararları

tarafsız olarak değerlendirilmesidir.

Kalite Kontrol Denetçisi: Denetim raporu yayınlanmadan önce denetim

ekibinin verdiği önemli kararları ve rapor düzenlemeleri sırasında verdikleri kararları

tarafsız olarak değerlendirmesini yapan; firmanın ortağı, firmadan başka bir kişi,

dışardan ehli bir kişi, bu özelliklere sahip kişilerden oluşan bir grup, ya da yeterli ve

uygun deneyime sahip yetkili bir kişidir.

Denetim Ekibi: Denetim firması tarafından bu sözleşmeyle ilgili olarak

sözleşme yapılan uzmanlarında dahil olmak üzere bir denetimi gerçekleştiren tüm

personeldir.

Denetim Firması: Serbest çalışan, ortaklık, anonim şirket ya da muhasebe

meslek mensuplarının işletmesidir.

Kontrol: Tamamlanan sözleşmeler bağlamında, denetim firmasının kalite

kontrol kuralları ve yöntemleri ile uyumluluğunun kanıtını sağlamak için denetim

ekipleri tarafından düzenlenmiş yöntemlerdir.

İzleme: Tamamlanmış sözleşmelerin seçiminin belli aralıklarla denetlenmesi

dahil olmak üzere denetim firmasının kalite kontrol sisteminin sürekli göz önüne

alınmasını ve değerlendirilmesini kapsayan yöntemdir. Denetim firmasının kalite

kontrol sistemini etkili bir şekilde çalıştıran makul güvenceyi elde etmesini mümkün

kılmak için tasarlanmıştır.192

192 a.g.e., md. 11, s.39
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3.4.3. Standartta Yer Alan İlkeler

3.4.3.1. Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları

Kalite kontrol yöntemleri ve kuralları belgelendirilmeli ve denetim firması

personeline iletilmelidir.193 Kalite kontrol sisteminin unsurları, aşağıdaki unsurlardan

her birine hitap eden yöntemleri ve kuralları içerir:194

 Firmadaki kalite konusunda yönetimin sorumluluğu

 İlgili etik ilkeler

 Müşteri ilişkilerinin ve özel sözleşmelerin kabulü ve sürekliliği

 İnsan kaynakları

 Denetim performansı

 İzleme

Kalite kontrol sisteminin unsurları aşağıdaki Şekil 6’da gösterilmiştir.

3.4.3.2. Firmadaki Kalite Konusunda Yöneticinin Sorumluluğu

Denetim firması, kalitenin sözleşmeleri yerine getirmekte önemli olduğu

bilincini firmada yükseltmek için tasarlanan politika ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu tür

politika ve yöntemler; firmanın genel müdürü ( ya da dengi)  ya da eğer uygunsa

firmanın yönetim kurulunun firmanın kalite kontrol sistemleri için sorumluluk

üstlenmesini öngörür.195

193 a.g.e., md. 17, s.42
194 a.g.e., md. 16, s.42
195 a.g.e., md. 18, s.42
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Şekil 6: ISQC 1’ Göre Kalite Güvence Sisteminin Unsurları

Denetim
Firması

Yönetiminin
Sorumluluğu

Etik
İlkeler

Müşteri ile
Sözleşme

Yapılması ve
Sürdürülmesi

Denetim
Performansı

İnsan
Kaynakları

Gözetim

KKS’den sorumlu olan
kişiler yeterli ve uygun
deneyime sahip olmalı

Kaliteyi artırıcı politika ve
yöntemler oluşturulmalı ve

personele iletilmeli

Dürüstlük Tarafsızlık Mesleki Yeterlik

Azami Mesleki
Özen

Sır
Saklama

Mesleki
Davranış

Müşteri için yeterli kaynak, zaman ve
yetkinliklere sahip olunmalı

Müşterinin dürüst
olduğu düşünülmeli

Müşteri etik
ilkelere uymalı

Kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi

Sözleşme ortağı
ile tartışma

Finansal tabloların
gözden geçirilmesi

Raporun
İncelenmesi

İşe alma TerfiÜcret

Yetenek ve yeterlilik Performans Değerlendirme

Personel ihtiyaçları

KKS’nin mesleki standartlara ve yasalara uygunluğu

KKS’nin izlenmesinin sonuçlarını senede en az 1 kez
yönetim kuruluna iletme
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Denetim firmasının genel müdürü ya da ortakların yönetim kurulu tarafından

denetim firmasının kalite kontrol sisteminin yürütülmesinden sorumlu olarak tayin

edilen kişi ya da kişiler, yeterli ve uygun deneyime, yeteneğe ve bu sorumluluğu

üstlenmek için gerekli yetkiye sahip olmalıdır.196

3.4.3.3. İlgili Etik İlkeler

Denetim firması, personelinin ilgili etik ilkelere uyacağına dair makul güvence

sağlamak amacıyla, politikalar ve yöntemler oluşturmalıdır.197

Denetim firması, personelinin ve diğerlerinin bağımsızlık gerekliliklerine tabi

olduğuna dair uygun güvenceyi sağlamak amacıyla ve IFAC kurallarında belirtilen

bağımsızlık ilkesini, ulusal etik kuralları sürdürmek için düzenlenmiş politika ve

yöntemleri oluşturmalıdır. Bu tür politika ve yöntemler aşağıdakileri sağlamalıdır:198

 Bağımsızlık koşullarını personele ve ona bağlı olan diğer çalışanlara

iletilmesi,

 Bağımsızlığı tehdit eden koşulların belirlemesini, değerlendirilmesi ve

koruyucu tedbirler alarak uygulayarak bu tehlikelerin yok edilmesi ya da

makul bir düzeye indirilmesi amacıyla uygun davranışlar sergilenmesini ya

da gerekli hallerde görevden çekilmesini sağlamalıdır.

Denetim firması, yılda en az bir defa olmaz üzere, IFAC etik ilkelerine ve ulusal

etik kurallara göre bağımsız olmak isteyen tüm denetim firması personelinden

bağımsızlık hakkında politika ve yöntemlere uygunluğunun yazılı onayını almalıdır. 199

Buna göre denetim firması,

 Güvence sözleşmesi için uzun zaman aynı personel kullanıldığında

oluşabilecek tehlikeyi makul bir seviyeye indirmekte korumalara duyulan

ihtiyacı belirlemek için ölçüt koyan politikalar ve yöntemler oluşturacaktır.

196 a.g.e., md. 19, s.42
197 a.g.e., md. 20, s.43
198 a.g.e., md. 21, s.43
199 a.g.e., md. 24, s. 44
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 IFAC Etik ilkelerine ve daha kısıtlayıcı olan ulusal etik kurallarına uygun

olan bir zamandan sonra, sorumlu ortak baş denetçinin rotasyonunu isteyerek

kayıtlı işletmelerin finansal tabloların bütün denetimleri için politikalar ve

yöntemler oluşturacaktır.200

3.4.3.4. Müşteri İlişkilerinin ve Özel Sözleşmelerin Kabulü ve Sürekliliği

Denetim firması, sözleşmeleri ve ilişkileri sadece aşağıdaki koşullar

gerçekleştiği takdirde devam ettireceğini ya da üstleneceğini açıklayan ve kendisine

makul güvence sağlamak amacıyla düzenlenen, müşteri ilişkilerinin ve özel

sözleşmelerin kabulü ve sürekliliği için politikalar ve yöntemler belirlemelidir.201

 Sözleşme yapılacak müşteri için yeterli kaynak, zaman ve yetkinliklere

sahipse,

 Müşteri etik ilkelere uyabilirse,

 Müşterinin dürüst olduğu düşünülüyorsa ve müşterinin dürüst olmadığına

dair elinde bir bilgi yoksa

Denetim firması gerekli görürse yeni bir müşteri ile bir sözleşme yapmadan

önce, mevcut bir sözleşmeyi devam ettirmek konusunda karar verirken ya da mevcut bir

müşteri ile yeni bir sözleşmenin kabulünü düşünürken, bu tür bilgiyi elde edebilir.

Konular aydınlatıldığında denetim firması kabul etmeye ya da müşteri ilişkisini veya

belli sözleşmeyi devam ettirmeye karar verirse konuların nasıl çözümlendiğini

belgelemelidir.202

Eğer denetim firması sözleşmenin kabul edilmemesine neden olacak bir bilgi

edinirse, bu bilgi daha önceden mevcutsa sözleşmenin ve müşteriyle ilişkinin devamı

hakkında politikalar ve yöntemler aşağıdakilerin dikkate alınmasını içerir:203

200 a.g.e., md. 25, s. 44
201 a.g.e., md. 26, s. 44
202 a.g.e., md. 27, s. 45
203 a.g.e., md. 28, s. 45
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 Denetim firmasının, düzenleyici makamlara ya da görevlendirmeyi yapan

kişi ya da kişilere rapor vermesi için bir gereklilik olup olmadığı da dahil, bu

durumlarda uygulanacak mesleki ve yasal sorumluluklar

 Sözleşmeden ya da hem sözleşmeden hem de müşteriyle ilişkiden

çekilmenin olasılığını içerir.

3.4.3.5. İnsan Kaynakları

Denetim firması, mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun

sözleşmeleri gerçekleştirmede gerekli etik ilkeler için yeterliliğe, sorumluluğa ve

yetkiye sahip personelinin olmasını, makul güvence sağlayacak ve denetim firmasının

ve ortaklarının koşullara uygun raporlar vermesini sağlayacak politika ve yöntemler

belirlemelidir.204

Denetim firması, her bir sözleşme için, sorumlu ortak baş denetçiye sorumluluk

verecektir. Denetim firması aşağıdakileri kapsayan politika ve yöntemler oluşturacaktır:

 Sorumlu ortak baş denetçinin kimliğinin ve rolünün, müşteri işletmenin üst

yönetimine önemli ve ilgili yöneticilerine iletilmesi,

 Sorumlu ortak baş denetçinin görevini yerine getirmek için uygun yeteneğe,

yeterliliğe, yetkiye ve zaman sahip olduğu,

 Sözleşme ortağının sorumluluklarının açıkça belirlenmesi ve bunun sorumlu

ortak baş denetçiye iletilmesi.205

Ayrıca denetim firması, gerekli yeteneklere, yeterliliklere ve zamana sahip

uygun kişileri, mesleki standartlara, yasalar ve düzenleyici kurallara uygun bir şekilde

sözleşmeleri yerine getirmesi için ve denetim firmasının ya da sözleşme ortaklarının

şartlara uygun raporlar sunmasını mümkün kılması için uygun personeli atamalıdır. 206

204 a.g.e., md. 29, s. 45
205 a.g.e., md. 30, s. 45-46
206 a.g.e., md. 31, s. 46
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3.4.3.6. Denetim Performansı

Denetim firması, sözleşmelerin mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici

kurallara uygun olarak yapılmasını ve denetim firması ya da diğer sözleşme ortağının

koşullara uygun raporlar sunmasını sağlayacak politika ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu

politika ve yöntemler, sözleşme performansının kalitesini destekleyen uyumla ilgili

konuları gözetim ve denetim sorumluklarını içerir.207

Denetim firması, makul güvence ile kendisine;

 Zor ve tartışmalı konularda yer alacak uygun bir danışmanı,

 Uygun bir danışmanın yer almasını sağlamak için yeterli kaynakların mevcut

olmasını,

 Bu tür danışmanların yapısının ve faaliyet alanının belgelenmesini,

 Danışmanlardan çıkan kararların belgelenmesini ve uygulanmasını

sağlayacak politika ve yöntemleri oluşturmalıdır.208

Denetim firması, uygun sözleşmeler için, denetim ekibi tarafından verilen

önemli kararların ve raporu hazırlamada kullanılacak olan kararların tarafsız bir

değerlendirmesini yapacak bir kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi gerektirecek

politika ve yöntemler oluşturacaktır. Bu tür politika ve yöntemler:209

 Halka açık işletmelerin finansal tablolarının tüm denetimleri için bir kalite

kontrol gözden geçirme sözleşmesi gerektirecektir.

 Bir kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesinin uygulanıp

uygulanmamasına karar vermek için finansal tabloların, diğer güvence ve

ilgili hizmet sözleşmelerinin denetimleri ve gözden geçirilmeleri

değerlendirilecektir ölçütünü koyacaktır.

207 a.g.e., md. 32, s. 46
208 a.g.e., md. 34, s. 46
209 a.g.e., md. 35, s. 47
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 Yukarıdaki maddeye göre oluşturulan ölçütü karşılayan tüm sözleşmeler için

kalite kontrol gözden geçirme sözleşmelerini gerektirecektir.

Denetim firması aşağıdakilerin oluşturulmasını sağlayan politika ve yöntemler

oluşturmalıdır:210

 Kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesinin yapısı, zamanı ve boyutu,

 Kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesinin uygunluğu için ölçüt,

 Kalite kontrol gözden geçirme sözleşmesi için belgeleme gerekleri

Kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesi, genellikle sözleşme ortağı ile

tartışmayı, finansal tabloların ve diğer konuların gözden geçirilmesini, raporun uygun

olup olmadığının düşünülmesini içerir. Ayrıca, sözleşme ekibinin yaptığı önemli

yargılar ve vardıkları sonuçlarla ilgili olarak seçilmiş çalışma tablolarının gözden

geçirilmesini de içerir. Gözden geçirmenin boyutu, sözleşmenin karmaşıklığına ve

raporun koşullara uygun olmaması riskine bağlıdır.211

Halka açık işletmelerin finansal tablolarının denetiminde kalite kontrol gözden

geçirme sözleşmesi, aşağıdakilerin dikkate alınmasını içerir.212

 Belirli bir sözleşme ile ilgili olarak denetim ekibi tarafından denetim

firmasının bağımsızlığının değerlendirilmesi,

 Düşünce farklılıklarını ya da zor ve tartışmalı konuları ve danışmalardan

elde edilen kararları içeren konular hakkında uygun danışma eyleminin

yapılıp yapılmadığı,

 Gözden geçirilmek için seçilen çalışma tablolarının, önemli yargılar ve

alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmayı yansıtıp yansıtmadığı

210 a.g.e., md. 36, s. 47
211 a.g.e., md. 37, s. 47
212 a.g.e., md. 38, s. 47-48
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Denetim firmasının politikaları ve yöntemleri, kalite kontrol sözleşmesinin

gözden geçirilmesini yapan kişilerin atanmasına değinecektir ve uygunluklarını,

 Görevini yerine getirmesi için gerekli teknik özellikler ve gerekli deneyim

yetkisi ile

 Tarafsızlığını tehlikeye atmaksızın kalite kontrol sözleşmesini gözden

geçiren kişiye danışabilinen seviye ile ölçecektir.213

Denetim firması, kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesinin

belgelenmesi sürecinde şu hususları belgelendirmelidir.214

 Denetim firmasının belirlemiş olduğu kurallara uygun bir şekilde gözden

geçirildiği,

 Kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesi işleminin, rapor

yayınlanmadan önce yapıldığı,

Denetim firması, danışılan konularla ilgili sözleşme ekibi içinde, sorumlu ortak

baş denetçi ile denetim kalite kontrolünü gözden geçiren arasında, oluşan farklı

düşüncelerle ilgilenecek ve bu durumları çözecek politikalar ve yöntemler oluşturup,

varılan sonuçları belgeleyecek ve uygulayacaktır.215

Bu tür politika ve yöntemler, fikir anlaşmazlıklarının erken bir aşamada

belirlenmesini sağlar, sırayla atılacak adımlar için rehberlik sunar ve farklı düşünce

sorununun çözülmesiyle ilgili belgeleme ve varılan kararların uygulanmasını ister.

Rapor sorun çözülene kadar yayınlanmayacaktır.216

213 a.g.e., md. 39, s. 48
214 a.g.e., md. 42, s. 48
215 a.g.e., md. 43, s. 48
216 a.g.e., md. 44, s. 48
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Denetim firması, sözleşme raporlarının bitirilmesinden sonra denetim ekiplerinin

son sözleşme dosyalarının toparlanmasını zamanında tamamlaması için, denetim

ekipleri için politika ve yöntemler oluşturacaktır.217

Denetim firması, sözleşme belgesinin gizliliğini, saklanmasını, bütünlüğünü,

erişebilirliğini ve geri alınabilirliğini sürdürmek için düzenlenmiş politika ve yöntemler

oluşturacaktır.218

Denetim firması, denetim firmasının ihtiyaçlarını karşılamak içim yeterli bir süre

boyunca ya da yasa ve yönetmelikler tarafından istenen süre boyunca sözleşme

belgesinin tutulmasıyla ilgili kurallar ve yöntemler oluşturacaktır.219

3.4.3.7. İzleme

Denetim firması, makul bir güvence sağlayacak şekilde kalite kontrol

sistemleriyle ilgili politikaların ve yöntemlerin uygulamada uygun ve yeterli olduğunu,

uyumlu ve etkili çalıştığını belirten kurallar ve yöntemler oluşturmalıdır. Bu tür kurallar

ve yöntemler denetim firmasının kalite kontrol sisteminin sürekli değerlendirilmesini

ve belli aralıklarla seçilen sözleşmelerin denetlemesini içermelidir.220

Denetim firması, izleme sürecinin sonunda not edilmiş mevcut eksikliklerin

etkisini değerlendirecektir ve:

 Denetim firması kontrol sisteminin, mesleki standartlara, yasalara ve diğer

düzenlemelere uygunluk sağlaması ve denetim firması ve sözleşme ortakları

tarafından yayınlanan raporların koşullara uyması için yeterli olduğunu

belirtmeyen örnekler olup olmadığını belirleyecektir.

 Onların çabuk giderilmesi gereken, tekrarlayıcı, bütün sisteme etki eden ve

diğer önemli eksiklikler olup olmadığını belirleyecektir.221

217 a.g.e., md. 45, s. 49
218 a.g.e., md. 46, s. 49
219 a.g.e., md. 47, s. 49
220 a.g.e., md. 48, s. 49
221 a.g.e., md. 49, s. 49-50
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Denetim firması, izleme sürecinin sonucunda not edilmiş eksiklikleri ve uygun

çözüm için verilen tavsiyeleri ilgili sözleşme ortaklarına ve diğer uygun personele

iletecektir.222

İzleme yöntemlerinin ile raporun uygun olmayacağına ya da yükümlülüğün

sergilenmesi süresince yöntemlerin çıkarıldığına sonucuna ulaşıldığında, denetim

firması mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uyum göstermek için

başka hangi eylemin uygun olacağına karar verecektir.223

Denetim firması en az yılda bir kez olmak üzere, kalite kontrol sistemlerinin

izlenmesinin sonuçlarını; sözleşme ortaklarına, denetim firmasındaki diğer uygun

kişilere, genel müdüre ya da ortakların yönetim kuruluna iletecektir.  Bu tür bir iletme,

denetim firmasını ve yukarıdaki bireyleri, sorumlulukları ve görevleri doğrultusunda,

gerekli eylemleri gerçekleştirmeleri için harekete geçirecektir. İletilen bilgiler;

 Yapılan izleme yöntemlerinin tanımını,

 İzleme yöntemlerinden çıkan kararları,

 Bütün sisteme etki eden, tekrarlayıcı, diğer önemli eksikliklerin tanımını ve

bu eksiklikleri gidermek ya da düzeltmek için yapılan eylemlerin tanımını

içerecektir.224

İzleme yöntemlerini gerçekleştiren kişilerin, denetim firmasının kalite kontrol

sistemine uygunluğunu denetlemesine imkan verecek süre kadar ya da yasa veya

yönetmelikler tarafından istenirse daha uzun bir süre, denetim firması bu belgeleri bir

süre elinde tutacaktır.225

3.4.4. Standarda İlişkin Diğer Açıklamalar

Kalite kontrol yöntemleri ve kuralları belgelenmeli ve denetim firması

personeline iletilmelidir. Bu tür bir iletişim, kalite kontrol kurallarını ve yöntemlerini

222 a.g.e., md. 50, s. 50
223 a.g.e., md. 52, s. 50
224 a.g.e., md. 53, s. 50
225 a.g.e., md. 58, s. 51
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ve başarılmak için tasarlanan amaçları açıklar. Her bireyin kalite için sorumlu olduğu

mesajını, bu kural ve yöntemlere uymasının beklendiği mesajını taşır. Ek olarak

denetim firması, kalite kontrol sistemi üzerine personelden geri bildirim almanın

önemini bilir. Denetim firması, bundan dolayı kalite kontrolü hakkındaki düşüncelerini

ve görüşlerini bildirmeleri için personelini teşvik eder.226

Küçük firmaların politika ve yöntemlerinin belgelendirilmesi ve iletişimi, büyük

firmalara göre daha az resmi ve kapsamlı olabilir.227

Denetim firmasının yönetimi ve sunduğu örnekler denetim firmasının içyapısını

önemli derecede etkiler. İçyapının kalitesinin yükselmesi, sürekli ve istikrarlı işlerin

yapılmasına ve denetim firmasının kalite kontrol politikalarını ve yöntemlerini ve

aşağıda belirtilen maddelere duyulan gereksinimi vurgulayan denetim firması

yönetiminin bütün kademelerinden gelen mesajlara bağlıdır:

 Mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun çalışma ve

sergileme,

 Koşullara uygun rapor sunma

Bu tür işler ve mesajlar, yüksek kaliteli çalışmayı ödüllendiren ve ona itibar

eden bir yapıyı (kültürü) ifade eder. Eğitim seminerleriyle, toplantılarla, resmi ya da

resmi olmayan söyleşmelerle, haber bültenleriyle, kısa toplantılarla bu tür mesajlar

iletilebilir. Denetim firmasının iç belgelendirmesinde, eğitim materyallerinde ve ortak

ya da çalışanların onay yöntemlerinde bulunur. Denetim firmasının düşüncesi kalitenin

başarılmasının önemini destekleyecek ve güçlendirecektir.228

Müşteri işletmenin dürüstlüğüyle ilgili olarak, denetim firması aşağıdaki

hususlar hakkında inceleme yapmalıdır:229

 Müşterinin esas sahiplerinin, esas yönetiminin, idaresiyle görevli kişilerin ve

ilgili tarafların kimlik ve iş unvanları,

226 a.g.e., md. A2, s. 52
227 a.g.e., md. A3, s. 52
228 a.g.e., md. A4, s. 52-53
229 a.g.e., md. A19, s. 56-57
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 Müşterinin işlerinin türü, ticari faaliyetleri,

 Müşterinin esas sahiplerinin, esas yönetiminin, idareyle yükümlü kişilerin

finansal tabloların yorumlanması ve iç denetim yapısı konularına karşı

tutumları ile ilgili bilgi,

 Denetim firması ücretini mümkün olduğunca düşürmekle ilgilenip

ilgilenmediği,

 Faaliyet alanında uygunsuz bir sınırlamanın belirtileri,

 Müşterinin kara para aklama ya da başka suçlara karışmış olabileceğine dair

belirtiler,

 Denetim firmasının görevlendirilmesi için sebepler ve önceki denetim

firmasının yeniden görevlendirilmemesinin sebebi

Müşterinin dürüstlüğüyle ilgili bilginin boyutu, genellikle müşteriyle devam

eden ilişkiler sırasında genişleyecektir.

Denetim firması bu tür konularla ilgili bilgileri aşağıda belirtilenler yardımıyla

sağlayabilir:230

 IFAC Etik İlkelerine göre müşteriye şu anda ya da önceden mesleki

muhasebe hizmetleri sağlayanlarla iletişimler ve diğer üçüncü taraflarla

görüşmelerle,

 Denetim firmasının personelinin ya da bankacı, hukuk müşaviri gibi üçüncü

taraflarının soruşturulması,

 İlgili veri tabanlarının geçmişinin araştırılması

Bir müşteri ile ilişkiye devam edilip edilmemesi hakkında karar verme, şu anki

ya da önceki sözleşmeler sırasında ortaya çıkan önemli konuların ilişkisinin devam

ettirilip ettirilmemesi hakkında, onların imalarının dikkate alınmasını gerektirir.

230 a.g.e., md. A20, s. 57
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Örneğin, müşteri iş faaliyetlerini, denetim firmasının gerekli bilgiye ve uzmanlığa sahip

olmadığı bir alanda genişletmeye başlamış olabilir.231

Bir sözleşmeden ya da hem sözleşmeden hem de müşteriyle ilişkiden çekilme

üzerine politika ve yöntemler aşağıdakileri içeren konulara hitap eder.232

 Müşteri yönetiminin uygun bir kademesiyle ve idareden sorumlu kişilerle,

denetim firması tarafından sergilenecek ilgili gerçeklere ve koşullara

dayanan davranışla ilgili görüşme,

 Eğer denetim firması geri çekilmenin uygun olduğuna karar verirse, müşteri

yönetiminin uygun kademesiyle ve idareden sorumlu kişilerle sözleşmeden

ya da hem sözleşme hem de müşteriyle ilişkiden geri çekilme hakkında ve

çekilmenin nedenleri hakkında tartışma,

 Denetim firmasının alanda kalması için mesleki, yasal ve düzenleyici bir

kural olup olmadığını ya da denetim firmasının sözleşmeden ya da hem

sözleşme hem de müşteri ilişkisinden çekilmesiyle ve bunun nedenleriyle

ilgili olarak düzenleme kurumlarına rapor verip vermeyeceğini düşünme,

 Önemli konuların, danışmanların ve kararların belgelenmesi

İnsan kaynakları ile ilgili politika ve yöntemler; işe alma, performans

değerlendirme, yetenekler, yeterlilik, kariyer geliştirme, terfi, ücret ve personel

ihtiyaçlarının tahmini konularına hitap eder. Bu konulara hitap ederek denetim

firmasının sözleşmeleri için istenen bireylerin kişi sayılarının ve özelliklerinin tespit

edilmesini mümkün kılar. Denetim firmasının işçi alma yöntemleri, denetim firmasının

işlerini gerçekleştirmek için, gerekli yetenek ve yeterliliklerini geliştirme kapasitesine

sahip, dürüst bireylerin alınmasında denetim firmasına yardımcı olacaktır.233

231 a.g.e., md. A21, s. 57
232 a.g.e., md. A22, s. 57-58
233 a.g.e., md. A24, s. 58
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Çeşitli yöntemlerle yetenek ve yeterliliklerin geliştirilmesi; mesleki eğitim,

eğitimde dahil olmak üzere sürekli mesleki gelişim, iş deneyimi ve daha deneyimli

personelle (denetim ekibinin diğer üyeleriyle) çalışmayı içerir.234

Denetim firması personelinin yeterliliğinin sürekliliği, personelin bilgi ve

yeteneklerini korudukları mesleki gelişmenin devamlılığının derecesine bağlıdır.

Bundan dolayı denetim firması, politika ve yöntemlerinde denetim firması personelinin

tüm kademelerinde sürekli eğitime duyulan ihtiyacı vurgular ve personelin istenen

yetenek ve yeterliliğini geliştirmesini ve korumasını sağlamak için gerekli eğitim

kaynaklarını ve yardımı sunar. Teknik ve eğitim kaynakları her hangi bir nedenden

dolayı olmadığında, denetim firması kaliteli uzman bir kişi kullanabilir.235

Denetim firmasının, başarı değerlendirme, ücret ve terfi yöntemleri; yeterliliğin,

devamlılığının ve etik ilkeler için taahhütlerin geliştirilmesi ve sürekliliğin devamı için

tanınma ve ödül sağlayan yöntemlerdir. Özellikle,

 Performans ve etik ilkeleriyle ilgili denetim firmasının beklentileri hakkında

personeli bilgilendirir.

 Başarı, ilerleme ve kariyer geliştirmeyle ilgili personele bilgi verir.

 Daha yüksek pozisyonlara gelmenin, performans kalitesine ve etik kurallara

bağlı olduğuna ve denetim firmasının politikaları ve yöntemlerine

uymamanın disiplinsel bir suç olduğuna dair personelini bilinçlendirir.236

Denetim firmasının koşulları ve büyüklüğü performans değerlendirme

yönteminin yapısını etkileyecektir. Küçük denetim firmaları, daha az resmi olan

personel performans değerlendirme metotları uygulayabilirler.237

Politikalar ve yöntemler iş yoğunluğunu ve sözleşme ortaklarının hazır

bulunmasını izlemek için sistemler içerir. Böylece kişiler sorumluluklarını yerine

getirmek için yeterli zaman sahip olacaklardır.238

234 a.g.e., md. A25, s. 58
235 a.g.e., md. A26-27, s. 59
236 a.g.e., md. A28, s. 59
237 a.g.e., md. A29, s. 59
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Denetim firması, çalışanlarının yetki ve yeterliliklerini değerlendirmek için

yöntemler oluşturacaklardır. Denetim ekiplerini değerlendirmede ve gerekli denetimin

seviyesini belirlemede düşünülen yeterlilik ve yetenekler aşağıdaki hususları içerir:239

 Uygun eğitim ve katılımlarla benzer yapının sözleşmelere dair bilgi ve pratik

deneyim,

 Mesleki standartlar, denetim ve yasal gerekler hakkında bilgi,

 İlgili bilgi teknolojisinin bilgisini de içeren gerekli teknik bilgi,

 Müşterinin çalıştığı iş kolu hakkında bilgi,

 Mesleki yargıda bulunabilme yeteneği,

 Denetim firmasının kalite kontrol politikaları ve yöntemleri hakkında bilgi

Denetim firması, politikaları ve yöntemleri aracılığıyla sözleşme performansının

kalitesinde istikrar sağlamak için araştırma yapar. Bu, genellikle yazılı ya da elektronik

el kitaplarıyla, yazılım araçlarıyla, standartlaşmış belgeleme yöntemleriyle, sanayi ya da

belli konularda rehberlik materyalleri ile gerçekleştirilir. Aranan koşullar şunları

içerir:240

 Denetim ekipleri yapacakları işin amaçları hakkında bilgi edinmek için

sözleşme hakkında nasıl talimat alacakları,

 Uygulanabilir sözleşme standartları ile uyumluluk sağlamak için yöntemler,

 Denetimini, personel eğitiminin ve birlikte çalışma yöntemleri,

 Yapılan işin, verilen önemli kararların, yayınlanan rapor şeklindeki gözden

geçirilmesinin yöntemleri,

238 a.g.e., md. A30, s. 59
239 a.g.e., md. A31, s. 59-60
240 a.g.e., md. A32, s. 60
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 Gözden geçirme işleminin zamanının, boyutunun ve yapılan işin

belgelenmesi,

 Şu andaki politika ve yöntemlerin uygulanması için yöntemler

Ekip çalışması ve eğitimi, denetim ekibinin daha az deneyimli üyelerine,

belirlenen işin amaçlarını anlamalarına yardım etmek için gereklidir.241

Denetim aşağıdakileri içerir:242

 Sözleşmenin ilerleyişinin izlenmesi,

 Denetim ekibi üyelerinin bireysel yetenek ve yeterliliklerine göre, işlerini

yerine getirmek için yeterli zamana sahip olup olmadıkları, talimatları

anlayıp anlamadıkları, planlanan yaklaşıma göre işin yapılıp yapılmadığı,

 Sözleşme süresince yükselen önemli konulara hitap etmek, onların

önemlerini kavramak ve planlanan yaklaşımını uygun şekilde değiştirmek,

 Sözleşme süresince, daha deneyimli denetim ekibi üyeleri tarafından

danışılacak ve dikkate alınacak konuları belirleme işlerini içerir.

Gözden geçirme işlemini yapanlar ise aşağıdaki maddelerin yapılıp

yapılmadığına bakarlar:243

 İşin mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara göre yapılıp

yapılmadığına,

 Daha fazla değerlendirme isteyen önemli konuların oluşup oluşmadığına,

 Gerekli danışmaların olup olmadığına, kararların belgelenip

belgelenmediğine ve uygulanıp uygulanmadığına,

241 a.g.e., md. A33, s. 60
242 a.g.e., md. A34, s. 60-61
243 a.g.e., md. A35, s. 61
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 Yapılan işin yapısının, zamanının ve boyutunun gözden geçirilmesine gerek

olup olmadığına,

 Yapılan işin, ulaşılan sonuçları destekleyip desteklemediğine ve uygun bir

şekilde belgelenip belgelenmediğine,

 Elde edilen delilin yeterli olup olmadığına ve raporu desteklemek için uygun

olup olmadığına,

 Sözleşme yöntemlerinin amacının başarılıp başarılmadığına bakılır.

Danışmalar, zor ya da tartışmalı konuları çözmek için denetim firması dışından

ya da içinden uzman kişilerle uygun mesleki bir seviyede yapılan tartışmaları içerir.244

Danışma, şirketin ortak deneyimini ve teknik uzmanlığını kullandığı kadar

uygun araştırma kaynaklarını da kullanır. Danışma, kalitenin yükseltilmesine yardımcı

olur ve mesleki yargının kullanılmasını geliştirir. Denetim firması, danışmanın bir güç

olarak görüldüğü bir kültür oluşturmak için çabalar ve personelini zor ve tartışmalı

konularda ona danışması için teşvik eder.245

Diğer meslek mensupları ile yapılan etkili bir danışma; teknik, etik ve diğer

konularla ilgili tavsiye alabilmek için danışılan konuların bütün gerçekliği ile

sunulmasını gerekli kılar. Danışma yöntemleri, danışmanın denetim firması içindeki

(uygun olduğunda denetim firması dışındaki) bilgili, öncelikli ve deneyimli kişilerle,

önemli teknik, etik konular ve başka konular üzerine yapılmasını ve danışmalardan

çıkan sonuçların belgelenmesi ve uygulanmasını gerektirir.246

Diğer meslek mensuplarıyla zor ve tartışmalı konularla ilgili yapılan

danışmaların belgelendirilmesi hem danışma arayan kişi hem de danışılan kişi

tarafından kararlaştırılır. Danışmanın yapıldığı konu, alınan kararlarla birlikte

danışmanın sonuçları, bu kararların alınmasındaki temel ve sonuçların nasıl

244 a.g.e., md. A36, s. 61
245 a.g.e., md. A37, s. 61
246 a.g.e., md. A38, s. 61
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uygulanacağının anlaşılmasını mümkün kılmak için belgeleme tam ve detaylı

olmalıdır:247

Danışmaya ihtiyaç duyan bir denetim firması, örneğin uygun iç kaynakları

olmayan bir denetim firması; diğer denetim firmaları, mesleki ve denetim kurulları,

ilgili kalite kontrol hizmetleri sunan ticari organizasyonlar tarafından sunulan

danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu tür hizmetler için anlaşma yapmadan

önce denetim firması, bu dış tedarikçinin bu amaç için yeterince iyi olup olmadığını

dikkate alır.248

Bir denetim firmasının, kayıtlı şirketlerin finansal tablolarının denetimleri

dışındaki hangi sözleşmelerin kalite kontrol gözden geçirme yükümlülüğüne tabi

olacağına karar verirken düşündüğü ölçütler,249

 Sözleşmenin yapısını ve kamu yararını da içeren boyutu,

 Bir sözleşmede ya da sözleşme ekibindeki risklerin ve beklenmedik

durumların belirlenmesi,

 Yasaların ya da yönetmeliklerin kalite kontrol gözden geçirme yükümlülüğü

isteyip istemediğidir.

Bağımsız denetimin kalite kontrolünün boyutu, denetim işinin zorluğuna,

müşteri şirketin halka açık bir şirket olup olmadığına ve bağımsız denetim raporunun

şartlara uygun olamayacağı riskine dayanır. Bağımsız denetimin kalite kontrolünün

olması sorumlu ortak baş denetçinin sorumluluklarını azaltmaz.250

Kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesini yapan kişilerin teknik

vasıfları üzerine politikalar ve yöntemler, görevin yerine getirilmesi için gerekli teknik

uzmanlığa, deneyime ve yetkiye hitap edecektir. Yeterli ve uygun teknik uzmanlığının,

deneyimin ve yetkinin anlamı sözleşmenin koşullarına göre değişir. Halka açık

işletmelerin finansal tablolarının denetiminde kalite kontrol sözleşmesinin gözden

247 a.g.e., md. A39, s. 62
248 a.g.e., md. A40, s. 63
249 a.g.e., md. A41, s. 63
250 a.g.e., md. A44, s. 63
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geçirilmesini yapan kişi, halka açık işletmelerin finansal tablolarının denetimlerinde bir

denetim sözleşmesi ortağı gibi davranacak kadar yeterli, uygun deneyime ve yetkiye

sahip kişidir.251

Denetim firması kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesini yapan

kişinin tarafsızlığını korumak için politika ve yöntemler düzenler. Örneğin, kalite

kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesini yapan kişi,

 Sözleşme ortağı tarafından seçilmez,

 Gözden geçirme süresi dışındaki zamanlarda sözleşmelerde yer almaz,

 Denetim ekibi için kararlar vermez,

 Gözden geçirenin tarafsızlığını tehdit edecek diğer düşüncelere tabi

değildir.252

Sözleşme ortağı, sözleşme süresince sözleşmesinin gözden geçirilmesini yapan

kişiye danışabilir. Bu tür bir danışma, sözleşmenin gözden geçirilmesini yapan kişinin

vazifesini görevini yerine getirmekteki uygunluğunu tehlikeye atmayacaktır. Uygulayıcı

ve küçük denetim firmaları, kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesini

gerektiren sözleşmeler belirlendiklerinde denetim firmasındaki vasıflı kişilerle anlaşma

yapılabilir. Ya da bazı uygulayıcı ya da küçük denetim firmaları, kalite kontrol

sözleşmesinin gözden geçirilmesini kolaylaştıracak başka denetim firmalarını

kullanmak isteyebilirler. Denetim firması ehliyetli denetim firması dışından bir kişiye

anlaştığında, denetim firması bu konuyla ilgili maddelere uyacaklardır.253

Yöntemler, fikir anlaşmazlıklarının erken bir aşamada belirlenmesini sağlar,

sırasıyla atılacak adımlar için rehberlik sunar ve farklı düşünce sorununun çözülmesiyle

ilgili belgeleme ve varılan kararların uygulanmasını ister. Sözleşmenin kalite

kontrolünü gözden geçirmek için dışardan bir kişiyle çalışan bir denetim firması

düşünce farklılıklarının oluşabileceğini bilir ve bu farklılıkları başka bir denetim

251a.g.e., md. A47-48, s. 63-64
252 a.g.e., md. A49, s. 64
253 a.g.e., md. A50, s. 64
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firmasına, profesyonele ve denetim kuruluna danışarak çözmek için yöntemler

oluşturur.254

Yasa ya da yönetmelik, sözleşmenin özel türleri için son sözleşme tablolarının

toparlanmasının ona göre tamamlanacağı zaman kısıtlamaları isteyebilir. Yasa ya da

yönetmelikle istenilen bu tür zaman kısıtlamaları olmadığında denetim firması,

sözleşmelerin yapısına uygun olarak zaman kısıtlamaları belirler. Bu zaman

kısıtlamaları son sözleşme dosyalarının toparlanmasının zamanında yapılmasını belirtir.

Bir denetim durumunda, örneğin bu zaman kısıtlaması genellikle denetçinin raporundan

sonraki altmış günden fazla bir süre değildir.255

Bir işletmenin aynı konu bilgisi ile ilgili, iki ya da daha fazla farklı rapor

yayınlandığında, son sözleşme dosyalarının toparlanması için zaman kısıtlamalarıyla

ilgili politika ve yöntemler sanki ayrı sözleşmeymiş gibi her iki rapora da hitap

edecektir. Denetim firmasının, birleştirme amacı için finansal bilginin bileşenleri

üzerine denetçinin raporunu yayınlaması ve sonraki bir tarihte de aynı finansal bilgi

hakkında denetçinin raporunu kanuni amaçla yayınlaması üzerine böyle bir durum

oluşabilir.256

İlgili etik ilkeler denetim firmasının personeli için bir sözleşme oluşturur. Bu

sözleşmeye göre, açıklanmasına dair özel müşteri yetkisi ya da kanuni veya mesleki

yükümlülüğü izin vermediği sürece denetim firması personeli, sözleşme belgesinde

bulunan bilginin gizliliğine her zaman dikkat edecektir. Özel yasa ya da yönetmelikler,

özellikle bir kişi ile ilgili bilgi söz konusu olduğunda müşteri gizliliği için denetim

firması personeline ek sözleşmeler verebilir.257

Eğer sözleşme belgesi basılı, elektronik ortamda ya da başka bir araçta ise

denetim firmasının bilgisi olmaksızın değiştirme, ekleme ya da çıkarma yapılabilineceği

için ya da tamamen kaybolup zarar görebileceği için bilginin bütünlüğü, erişebilirliği,

geri alınabilirliği tehlike altında alabilir. Bundan dolayı denetim firması, sözleşme

254 a.g.e., md. A52-53, s. 65
255 a.g.e., md. A54, s. 65
256 a.g.e., md. A55, s. 65
257 a.g.e., md. A56, s. 65
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belgesi için uygun kontroller düzenler ve uygular. Bu kontrollerin amaçları aşağıdaki

gibidir:258

 Sözleşme belgesinin kim tarafından ve ne zaman oluşturulduğunun,

değiştirildiğinin ve gözden geçirildiğinin belirlenmesini mümkün kılmak,

 Sözleşmenin tüm aşamalarında özellikle bilgi diğer denetim ekipleriyle

paylaşıldığında ya da internet aracılığıyla diğer taraflara iletildiğinde bilginin

bütünlüğünü korumak,

 Sözleşme belgesine izinsiz değişiklikleri engellemek

 Sözleşmelerini yerine getirmek için gerekli olduğunda denetim ekibi ya da

diğer yetkili taraflar tarafından sözleşme belgesine ulaşılmasını sağlamaktır.

Sözleşme belgesinin gizliliği, saklanması, bütünlüğü, erişebilirliği ve geri

alınabilirliğini korumak için denetim firmasının düzenlediği ve uyguladığı kontroller

şunlardır:259

 Elektronik ortamdaki sözleşme belgesine ulaşmayı kısıtlamak için sözleşme

denetim ekibi üyeleri arasında bir şifrenin kullanılması,

 Elektronik ortamdaki sözleşme belgesi için uygun aşamalarda sözleşme

süresince uygun güvenlik rutinleri,

 Sözleşmenin başında ekibin üyelerine sözleşme belgesinin uygun bir şekilde

dağıtılması ve yükümlülüğün sonunda toplanması için yöntemler,

 Düzenli dağıtımı ve gizli depolamayı mümkün kılarak sözleşme belgesinin

basılı nüshasına ulaşımı kısıtlamak için yöntemlerdir.

Orijinal belge, sözleşme dosyalarına eklenmek için elektronik olarak taranabilir.

Bu durumda denetim firması, denetim ekiplerinin aşağıdakileri yapması için uygun

yöntemleri uygular:260

258 a.g.e., md. A57, s. 66
259 a.g.e., md. A58, s. 66



111

 Elle imzalar, bakılması gereken notlar ve açıklayıcı notlarla birlikte orijinal

belge kağıdının tüm içeriğini yansıtan taranmış kopyalar oluşturmak,

 Taranmış kopyaları sözleşme dosyalarına eklemek,

 Taranmış dosyaların gerektiği gibi erişilebilir ve basılabilir olmasını

mümkün kılmak

Denetim firması yasal, nizami ya da diğer nedenlerden dolayı taranmış orijinal

belgeyi elde tutup tutmamayı düşünür.

Sözleşme belgesinin tutulması için denetim firmasının gerekliliği ve bu tür bir

tutmanın süresi sözleşmenin yapısına ve koşullara göre değişecektir. Örneğin önemli,

devam eden konuların gelecekteki sözleşmeler için raporlanmasını sözleşme belgesinin

isteyip istememesi gibi. Tutma süresi ise başka diğer faktörlere göre değişebilir.

Örneğin, yerel yasal ve yönetmeliğin, belirli türde sözleşmeler için belli tutma süresi

isteyip istemediği ya da özel ya da düzenleyici gerekler olmadığında yargıda genel

olarak kabul edilen tutma sürelerinin olup olmaması gibi.261

Denetim sözleşmelerinin belli durumunda, tutma süresi genellikle denetçinin

raporundan ya da grup denetçinin raporundan sonraki beş yıldan az değildir.262

Sözleşme belgesinin tutulması hakkında denetim firmasının kabul ettiği

yöntemler aşağıdakileri içermektedir:263

 Tutma süresi boyunca, zamanla teknoloji ilerleyebileceğinden ya da

değişebileceğinden özellikle elektronik belgeleme durumunda sözleşme

belgesinin yeniden ele geçirilmesini ya da ona ulaşmayı mümkün kılmak,

 Sözleşme dosyaları tamamlandıktan sonra sözleşme belgesine yapılan

değişikliklerin, eğer gerekirse kaydını sağlamak,

260 a.g.e., md. A59, s. 66-67
261 a.g.e., md. A60, s. 67
262 a.g.e., md. A61, s. 67
263 a.g.e., md. A62, s. 67
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 Yetkili dış tarafları, kalite kontrol ya da diğer amaçlar için özel sözleşme

belgesine ulaşmasını ve onu gözden geçirmesini mümkün kılmaktır.

Yasa ya da yönetmelik tarafından aksi belirtilmedikçe, sözleşme belgesi denetim

firmasının mülkiyetindedir. Denetim firması kendi takdirine göre, sözleşme belgesini

parça parça ya da bazı kısımlarını çıkararak müşteriler için mevcut hale getirebilir.

Ancak böyle bir açıklama, yapılan işin sağlamlığını zayıflatmadığı sürece ya da

güvence sözleşmeleri durumunda denetim firmasının ya da denetim firması personelinin

bağımsızlığını kötü etkilemediği sürece yapılabilir.264

Kalite kontrol politikalarına ve yöntemlerine uygun bir denetim aşağıdaki

maddelerin değerlendirilmesini sağlamalıdır:265

 Mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara bağlılık,

 Kalite kontrol sistemlerinin uygun bir şekilde tasarlanıp etkili bir şekilde

uygulanıp uygulanmadığı,

 Denetim firması ya da sözleşme ortakları tarafından yayınlanan raporların

koşullara uygun olması için denetim firması kalite kontrol politika ve

yöntemlerinin uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının

değerlendirilmesidir.

Kalite kontrol sisteminin sürekli dikkate alınması ve değerlendirilmesi

aşağıdaki konuları kapsamaktadır.266

 Aşağıdakilerin analizini,

 Mesleki standartlardaki, yasalardaki ve düzenleyici kurallardaki yeni

gelişmeleri ve onların gerektiği zaman denetim firmasının politikalarında

ve yöntemlerinde nasıl yansıtıldığının analizini,

264 a.g.e., md. A63, s. 67
265 a.g.e., md. A64, s. 67-68
266 a.g.e., md. A65, s. 68
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 Bağımsızlık üzerine politika ve yöntemlerle uyumun yazılı onayının

analizini,

 Eğitim dahil olmak üzere sürekli mesleki gelişimin analizini,

 Müşteri ilişkilerinin ve özel sözleşmelerin kabulüyle ilgili kararların

analizini,

 Sistemde yapılan gelişmelerin ve alınan düzeltici eylemlerin belirlenmesini,

denetim firmasının eğitimle ilgili politikalarına ve yöntemlerine

geribildiriminin de eklenmesini,

 Sistemi anlama ya da ona uyma seviyesindeki zayıflığın denetim

firmasındaki ilgili personele iletimi,

 Kalite kontrol politikalarına ve yöntemlerine gerekli değişimlerin zamanında

yapılabilmesi için uygun denetim firması personeli tarafından işin takibini

kapsar.

Tamamlanmış sözleşmelerin seçiminin denetimi genellikle periyodik olarak

yapılır. Denetim için yapılmış sözleşmeler, her bir sözleşme ortağı için üç yıldan fazla

bir zamana yayılmayan en az bir sözleşme içerir. Denetim periyodunun düzenlendiği

konu, bireysel sözleşmelerin seçiminin zamanlamasını içerir ve bu aşağıda verilen pek

çok faktöre göre değişir:267

 Denetim firmasının büyüklüğü,

 Ofislerin sayısı ve coğrafik yeri,

 Önceki izleme yöntemlerinin sonuçları,

 Personel ve ofislerin sahip olduğu yetkililiğin derecesi (örneğin, bireysel

ofislerin kendi denetimlerini yönetmekle yetkili olup olmadıkları ya da

onları sadece merkez ofisin yönetip yönetemeyeceği)

267 a.g.e., md. A66, s. 68
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 Denetim firması uygulamasının ya da organizasyonun yapısı ve

karmaşıklığı,

 Denetim firması müşterileri ile ya da belli sözleşmelerle ilgili riskler

Denetim işlemi bireysel sözleşmelerin seçimini içerir ve bazıları sözleşme

ekibine ön bildiri yapılmaksızın seçilebilir. Sözleşmeleri denetleyenler yükümlülüğün

yerine getirilmesinde ya da kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesinde

bulunmazlar. Denetim firması, denetimlerin faaliyet alanını belirlemede, denetim

firması dışındaki bağımsız bir denetim programının kararlarını ya da faaliyet alanını

dikkate alır. Ancak denetim firması dışındaki bağımsız bir denetim programı denetim

firmasının kendi iç denetim programının vekili gibi davranamaz.268

Belirlenmiş eksiklerin, ilgili sözleşme ortaklarının dışındaki kişilere

raporlanması özel sözleşmelerin belirtilmesini içermez. Böyle bir belirtme, sözleşme

ortaklarının dışındaki bireylerin sorumluluklarının düzenli yerine getirilmesi için gerekli

olmadığı sürece olabilir.269

Şikayet ve suçlamalar (anlamsız olanlar hariç) denetim firması içinden ya da

dışından olabilir. Denetim firması personeli, müşteriler ve diğer üçüncü taraflar

tarafından yapılabilir. Sözleşme denetim ekibi üyeleri ve denetim firmasının diğer

personeli tarafından duyulmuş olabilir.270

Denetim firması, şikayet ve suçlamaları, oluşturulan politikalara ve yöntemlere

göre araştırır. Soruşturma, denetim firmasındaki yeterli, uygun deneyime ve yetkiye

sahip fakat sözleşmede yer almayan bir kişi tarafından incelenmesini ve hukuk

danışmanının olmasını da gerektirir.271

268 a.g.e., md. A67, s. 69
269 a.g.e., md. A69, s. 69
270 a.g.e., md. A70, s. 69
271 a.g.e., md. A71, s. 69
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Küçük denetim firmaları ve uygulayıcı soruşturmayı gerçekleştirmek için uygun

nitelikli dışardan bir kişinin ya da başka bir denetim firmasının hizmetlerini

kullanabilir.272

Kalite kontrol sisteminin her bir öğesinin işleyişini kanıtlayan belgelemenin

biçimini ve içeriğini hazırlarken dikkate alınacak faktörler şunlardır:273

 Denetim firmasının büyüklüğü ve ofisinin sayısı,

 Personelin ve ofisin sahip olduğu yetkilerin derecesi

Belgelemenin biçimine denetim firması karar verecektir. Örneğin, büyük

denetim firmaları, bağımsız onaylar, başarı değerlendirmeleri ve denetim

soruşturmalarının sonuçları gibi konuları belgelemek için elektronik veritabanları

kullanabilir.

İzleme ile uygun belgelendirme aşağıdakileri içerir:

 Denetlenecek olan tamamlanmış sözleşmelerin seçimi için gerekli yöntemler

dahil olmak üzere izleme yöntemlerini belirler.

 Aşağıdaki hususların değerlendirilmesini raporlar.

 Mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara katılmanın

değerlendirilmesini,

 Kalite kontrol sisteminin uygun bir şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını ve

etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının değerlendirilmesini,

 Denetim firması ve sözleşme ortakları tarafından yayınlanan raporların

koşullarla uygun olması için, denetim firmasının kalite kontrol

politikalarının ve yöntemlerinin uygun bir şekilde uygulanıp

uygulanmadığının değerlendirilmesini raporlar.

272 a.g.e., md. A72, s. 70
273 a.g.e., md. A73, s. 70
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 Not edilen eksiklikleri belirler, onların etkilerini değerlendirir, başka hangi

eylemin gerekli olduğunu ya da gerekli olup olmadığını belirlemek için

temeli oluşturur.274

3.5. 220 Numaralı Finansal Tabloların Denetiminde Kalite Kontrol

Standardı

 IAASB tarafından ilk kez 1994 yılında çıkarılan standart, finansal tablo

denetçileri için kalite kontrol yöntemleri ile ilgili olarak denetçinin belirli

sorumlulukları ile ilgili açıklamalarda bulunmaktadır. Standart en son 15 Aralık 2009

tarihinde “Açıklık Projesi” kapsamında düzenlenerek yeniden yazılmıştır.

Bu standart kalite kontrol sistemi, denetim kalitesinde liderliğin

sorumlulukları, ilgili etik ilkeler, müşteri ilişkileri, denetim ekibinin görevlendirilmesi,

denetimin yerine getirilmesi konularını toplamda altmış madde ile açıklamaktadır.

Standartta yer alan bu konular, aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.

3.5.1. Standarda İlişkin Giriş Açıklamaları

IFAC tarafından yayınlanan, 220 Numaralı Finansal Tabloların Denetiminde

Kalite Kontrol Standardı, finansal tablo denetçileri için kalite kontrol yöntemleri ile

ilgili olarak denetçinin belirli sorumlulukları ile ilgilenir.275

Kalite kontrol sistemleri, politika ve yöntemler denetim firmasının

sorumluğundadır. ISQC 1’e göre, denetim firmasının kalite kontrol sistemi kurma ve

bunu sürdürme zorunluluğu bulunmaktadır, kalite kontrol sistemi ile makul bir

güvence sağlamak için; denetim firması ve çalışanlarının mesleki standartlara, yasalara

ve düzenleyici kurallara uygun davranması gerekmekte ve denetim firmasının raporu,

kurallara uygun olması gerekmektedir.276

Bağımsız denetim ekibi denetim firmasının kalite kontrol sistemine ilişkin

olarak, kalite kontrol yöntemlerini uygulamak ve kalite kontrol sisteminin

274 a.g.e., md. A74, s. 70
275 IFAC, Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, International
Standard on Auditing 220 - Quality Control for an Audit of Financial Statements, md. 1, s.132
276 a.g.e., md. 2., s.132
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çalışmasını sağlayan gerekli bilgileri verme sorumluğu bulunmaktadır.   Denetim

firması tarafından aksi belirtilmedikçe, denetim ekibinin kalite kontrol sistemine

güven duyması gerekmektedir.277

Denetçinin amacı, kendisine makul güvence sağlayan kalite kontrol

yöntemlerini gerçekleştirmektir. Bunun için, denetçi mesleki standartlara, yasalara ve

düzenleyici kurallara uygun davranmalı ve denetçinin raporu kurallara uygun

düzenlenmelidir.278

3.5.2. Standarda İlişkin Tanımlar

Sorumlu Ortak Baş Denetçi: Denetçinin şirket adına düzenlenen raporundan

ve mesleki standartlar, yasalar ve düzenleyici kurallar bakımından uzman olan, yapılan

denetimden ve denetimin performansından sorumlu olan ortaktır.

Bağımsız Denetimin Kalite Kontrolü: Bağımsız denetim ekibinin önemli

nitelikteki kararları ile bağımsız denetim raporu oluşturulurken ulaşılan sonuçların,

bağımsız denetim raporu tamamlanmadan önce tarafsız bir şekilde değerlendirilmesine

ilişkin süreçtir. Bu süreç, sadece borsada işlem gören şirketlerin denetimlerini ve

denetim firmasının gerekli görmesi durumunda diğer şirketlerin denetimini

kapsamaktadır.

Kalite Kontrol Denetçisi: Bağımsız denetimin kalite kontrolüne ilişkin gözden

geçirme işlemini yapan, sorumlu ortak baş denetçiyi, diğer bağımsız denetçileri veya bu

kişilerin oluşturduğu bir ekibi ifade eder.

Denetim Ekibi: Denetimi gerçekleştiren bütün ortakları, denetçileri ve denetim

usullerini gerçekleştirmek için denetim firması tarafından işe alınan bireyleri ifade eder.

Denetim Firması:   Bir sorumlu ortak baş denetçisi olan, profesyonel

muhasebecilere sahip tüzel kişiliği olan kuruluştur.

277 a.g.e., md. 3-4, s.132
278 a.g.e., md. 6, s.132
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Uygunluk Denetimi: Tamamlanmış bağımsız denetimlere ilişkin olarak,

denetim firmasının kalite kontrol politikaları ve yöntemlerine uygunluğunun, denetim

ekibi tarafından tespit edilmesine yönelik yöntemlerdir.

Listelenmiş Kuruluş: Borsada işlem gören şirketlerdir.

Gözlem: Denetim firmasının kalite kontrol sisteminin etkili bir şekilde

işlediğinin makul bir güvenceyle temin etmek için, tasarlanmış ve tamamlanmış işlerin

seçiminin periyodik denetimini içeren, bağımsız denetim firmasının kalite kontrol

sisteminin değerlendirilmesini kapsayan bir süreçtir.279

3.5.3. Standartta Yer Alan İlkeler

Bu standartta yer alan ilkeler aşağıda başlıklar halinde açıklanmış ve Şekil 7’de

gösterilmiştir.

3.5.3.1. Denetimde Kalite İçin Liderlik Sorumlulukları

Sorumlu ortak baş denetçi, her denetim faaliyetinde kalitenin tam olarak

sağlanabilmesi için sorumluluk almalıdır.280

3.5.3.2. İlgili Etik İlkeler

Denetim faaliyeti süresince sorumlu ortak baş denetçi, denetim ekibi üyelerinin

etik ilkelere uyumunu gözlemler ve gerekli görmesi durumunda araştırmalar yaparak

hazırda bulunur. Eğer denetim firmasının kalite kontrol sistemine göre, sorumlu ortak

baş denetçi veya denetim ekibinin ilgili etik ilkelere uymadığını belirten aksi bir durum

olursa, sorumlu ortak baş denetçi firmadaki diğer denetçilerle müzakere ederek uygun

gerekli işlemlere karar vermelidir.281

279 a.g.e., md. 7, s.133-134
280 a.g.e.,md. 8, s.134
281 a.g.e., md. 9-10, s.135
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Şekil 7: 220 No’lu Standartta (ISA 220) Yer Alan İlkeler
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Sorumlu ortak baş denetçi, yapılan bağımsız denetimle ilgili bağımsızlık

ilkelerine uygun davranıldığına dair bir sonuca varmalıdır. Buna göre sorumlu ortak baş

denetçi şunları yapmalıdır:282

 Bağımsızlığa tehdit oluşturan durumları ve ilişkileri belirlemek ve

değerlendirmek için müşteri şirketten gerekli bilgileri alır,

 Bağımsız denetim firmasının bağımsızlıkla ilgili olan politika ve yöntemlere

ait belirlenmiş bir ihlal varsa, bunları değerlendirerek bağımsız denetim

faaliyetinde bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olup olmadığı belirler.

  Sorumlu ortak baş denetçi ortadan kaldırılmayan veya makul düzeyde

olmayan, bağımsızlığı tehdit eden bir durum tespit ederse; yasalara uygun

olarak, bağımsızlığı tehdit eden faaliyet veya işlemin iptal edilmesi için veya

bağımsız denetim faaliyetinden geri çekilmek için gerekenleri yapmalıdır.

Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde derhal bağımsız denetim

firmasına gerekli bilgilendirme yapılmalıdır.

3.5.3.3. Müşteri İlişkileri, Denetim Hizmetinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi

Sorumlu ortak baş denetçi, müşterinin kabulü ve müşteri ile olan ilişkinin

devamlılığı,  müşteri ilişkilerinin ve denetim faaliyetinin takip edildiğinin ve gerekli

usullere göre olarak yapıldığından emin olmalı ve ulaşılan sonuçların uygun olduğunu

belirtmelidir. Eğer sorumlu ortak baş denetçi, denetim faaliyetinin kabulüne ilişkin

etkileyen bir bilgiye ulaşırsa, bu durumu derhal bağımsız denetim firmasına iletmelidir.

Bunun sonucunda, bağımsız denetim firması gereken önlemi almış olacaktır.283

3.5.3.4. Denetim Ekibinin Görevlendirilmesi

Sorumlu ortak baş denetçi, bir bütün olarak denetim ekibinin iki husus

konusunda gerekenleri yapmak için uygun beceri ve yeteneklere sahip olduğu

konusunda tatmin olmalıdır. Bunlardan birincisi, denetim faaliyetinin mesleki

standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun bir biçimde yapılması, diğeri ise

282 a.g.e., md. 11, s.135
283 a.g.e., md. 12-13, s.135
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düzenlenmesi gereken durumlarla uygunluk içerisinde olan bir rapor

oluşturulmasıdır.284

3.5.3.5. Denetimin Yerine Getirilmesi

Sorumlu ortak baş denetçi, mesleki standartlar, yasalar ve düzenleyici kurallara

uygunluk içerisinde olan denetim hizmetinin yönetimi, gözetimi ve performansı ile

şartlara uygun olarak hazırlanan denetim raporunun sorumluluğunu almalıdır. 285

Sorumlu ortak baş denetçi, bağımsız denetim firmasının denetim ilkeleri ve

yöntemleriyle uygunluk içerisinde gerçekleştirilen denetim faaliyetinden sorumludur.

Sorumlu ortak baş denetçi, bağımsız denetim raporu hazırlandığı tarihte veya bu

tarihten önce, denetimle ilgili çalışma kağıtlarını kontrol etmeli ve denetim ekibiyle

görüşmeler neticesinde ulaşılan sonuçları ve bağımsız denetim raporunu destekleyecek

yeterlilikte, denetim kanıtı toplandığından emin olmalıdır.286

Sorumlu ortak baş denetçi; denetim ekibindeki denetçilerin zor ve tartışmalı

konularda gerekli danışma hizmeti aldıklarından, bağımsız denetim faaliyeti sırasında

hem ekip bünyesinde hem de ekip dışından ve bağımsız denetim firması dışından makul

bir seviyede, gerekli bilgiye sahip kişilere danışıldığından,  bu danışmanın sonucu

olarak içeriğinden ve kapsamından tatmin olmak ve danışma sonucu çıkartılan sonucun

uygulandığından emin olmak zorundadır.287

Halka açık işletmelerin bağımsız denetiminde ve bağımsız denetim firmasının

gerekli görmesi durumunda diğer şirketlerin denetiminde sorumlu ortak baş denetçi; bir

kalite kontrol denetçisinin görevlendirildiğinden emin olmalı, kalite kontrol denetçisi

ile bağımsız denetim kalite kontrolü esnasında ortaya çıkan ve bağımsız denetim

sırasında ortaya çıkan önemli konuları tartışmalı ve bağımsız denetim kalite kontrolü

tamamlanana kadar bağımsız denetim raporunu bitirmemek zorundadır.288

284 a.g.e., md. 14, s.136
285 a.g.e., md. 15, s.136
286 a.g.e., md. 16-17, s. 136
287 a.g.e., md. 18, s. 136-137
288 a.g.e., md. 19, s. 137
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Kalite kontrol denetçisi, denetim ekibi tarafından alınan önemli kararlar ile

bağımsız denetim raporu hazırlanırken ulaşılan sonuçların tarafsız bir

değerlendirmesinin yapmalıdır. Bu değerlendirme, sorumlu ortak baş denetçi ile önemli

konuların tartışılmasını, finansal tablolardan elde edilen bilgilerin ve bağımsız denetim

raporunun kontrolünü, denetim ekibinin yaptığı önemli değerlendirmeler ve ulaştığı

sonuçlarla ilgi olarak çalışma kağıtlarının kontrolü ve bağımsız denetim raporu

oluşturulurken elde edilen sonuçların ve bağımsız denetim raporunun uygun olup

olmadığının değerlendirilmesi içerir.289

Finansal tabloların bağımsız denetiminde kalite kontrol denetçisinin göz

önünde bulundurması gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Bunlar, denetim

ekibinin bağımsız denetim işiyle ilgili olarak bağımsız denetim firmasının

bağımsızlığını değerlendirmesi, görüş farklılıkları veya diğer zor ve tartışmalı konularda

gerekli olan danışmanın yapılıp yapılmadığı ve çalışma kâğıtlarının önemli

değerlendirmelerle ilgili olarak yapılan denetimi yansıtıp yansıtmadığı ve ulaşılan

sonuçları destekleyip desteklemediğidir.290

Danışılan kişilerle veya sorumlu ortak baş denetçi ve kalite kontrol denetçisi ile

denetim ekibi arasında görüş farklılıkları oluşursa, denetim ekibi bağımsız denetim

firmasının farklı görüşlerin çözümünde uyguladığı politika ve yöntemleri

uygulamalıdır.291

Denetçinin çalışma kağıtları aşağıdaki hususları içermelidir.292

 İlgili etik ilkelere uygun olarak tanımlanmış konular ve bu konuların nasıl

çözümlendirildiği,

 Denetim işini içeren bağımsızlık ilkeleriyle uyum içinde olan sonuçlar ve bu

sonuçları destekleyen denetim firması ile ilgili olan tartışmalar,

289 a.g.e., md. 20, s. 137
290 a.g.e., md. 21, s. 137
291 a.g.e., md. 22, s. 138
292 a.g.e., md. 24, s. 138
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 Müşteri ilişkileri ve denetim işlerinin kabulü ve devamlılığına dair ulaşılan

sonuçlar,

 Denetim faaliyeti süresince yapılan danışmalar

Kalite kontrol denetçisi, denetlediği denetim işiyle ilgili olarak; bağımsız

denetim firmasının kalite kontrol politikalarına göre gereken işlemleri yerine getirmiş,

denetimini rapor tarihinden önce tamamlamış olduğunu belgelendirmelidir.293

3.5.3.6. Standarda İlişkin Diğer Açıklamalar

ISQC 1 veya en azından zorunlu olan ulusal ilkeler, denetim faaliyeti işin

bağımsız denetim firmasının bir kalite kontrol sistemi kurma ve bu sistemi devam

ettirme sorumluluğu ile ilgilenir. Kalite kontrol sistemi aşağıdaki unsurlara hitap eden

politikaları ve yöntemleri içermelidir:294

 Bağımsız denetim firmasında kalite için liderlik sorumlukları,

 İlgi etik ilkeler,

 Müşteri ilişkileri, denetim işinin kabulü ve devam ettirilmesi,

 İnsan kaynakları,

 Denetim performansı,

 Gözetim,

Bir kalite kontrol sistemi kurmak ve oluşturmak için bağımsız denetim

firmasının sorumluluklarıyla ilgili olan ulusal ilkeler, yukarıda belirtilen unsurları

içerdikleri takdirde ISQC 1 kadar etkili olacaktır ve ISQC 1’e koyulan ilkelerin

amaçlarını gerçekleştirmek için uygulanacaktır.

Bağımsız denetim firması ya da diğer kişiler tarafından sağlanan bilgiler aksini

iddia etmedikçe, denetim ekibi şirketin kalite kontrolüne güvenebilir. Örnek olarak;

293 a.g.e., md. 25, s. 138
294 a.g.e., md. A1, s. 139
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elemanların işe alımları ve resmi eğitimleri sonunda elemanların yeterliliği, bağımsızlık

bilgilerinin birikimi ve iletişimi, kabul ve devamlılık sistemleri boyunca müşteri

ilişkilerinin sürdürülmesi, gözetme süresi boyunca yasalara ve düzenleyici kurallara

bağlılık verilebilir.295

Sorumlu ortak baş denetçinin çalışmaları ve her bir denetim işi için toptan kalite

sorumluluğu alan denetim ekibi üyelerine uygun mesajları şunları vurgulamalıdır:296

 Denetim kalitesin önemi için,

 Mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uyum gösteren bir

denetim yapmak,

 Bağımsız denetim firmasının kalite kontrol politikaları ve yöntemleriyle

uygulanabilir olarak uyum sağlamak,

 Şartlara uyacak bir biçimde bağımsız denetim raporunu düzenlemek,

 Denetim faaliyetini yerine getirirken kalitenin gerekli olduğu gerçeği

IFAC tarafından yayınlanan “Code of Ethics for Professional Accounts -

(Profesyonel Muhasebeciler için Etik Kodlar)”,  profesyonel etiklerinin temel

prensiplerini ortaya koyar. Bu kodlar; güvenilirlik, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve tam

sorumluluk, sır saklama ve mesleki davranış konularını içermektedir.297

Sorumlu ortak baş denetçi, koruyucuların yok edemediği ya da uygun bir

seviyeye indirgeyemediği denetim işine ilişkin bağımsızlığa yönelik bir tehdit

belirleyebilir. Bu durumda tehdit yaratan etkiyi yok edebileceği uygun hareketi

uygulamalı, ya da geri çekilmenin yasalara göre mümkün olduğunda geri çekilmeyi

belirlemek için bağımsız denetim firmasındaki ilgili kişi ya da kişilere bu durumu

bildirmelidir.298

295 a.g.e., md. A2, s. 139
296 a.g.e., md. A3, s. 139-140
297 a.g.e., md. A4, s. 140
298 a.g.e., md. A6, s. 141
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ISQC 1, var olan bir işi devam ettirmeye karar verirken ve var olan bir

müşteriyle yeni bir işin kabulü düşünülürken, ya da yeni bir müşteri ile bir işin

kabulünden önce, bağımsız denetim firmasının müşteri şirketin gerekli koşullarda

olduğu bilgisini elde etmelidir. Aşağıdaki bilgiler, müşteri ilişkilerinin kabulü ve

devamlılığına dair ulaşılan sonuçların ve denetim için uygun olup olmadığına karar

verirken sorumlu ortak baş denetçiye yardımcı olur:299

 Müşteri işletmenin sahiplerinin doğruluğu, üst düzey yöneticileri ve diğer

görevli kişiler,

 Denetim ekibinin, denetim faaliyetinin yerine getirmek için yeterli kabiliyete

sahip olup olmadığı, zaman ve denetim kaynakları için gerekli imkanlara

sahip olup olmadığı,

 Bağımsız denetim firması ve denetim ekibinin ilgili etik ilkelerle uyum

içinde olup olmadığı,

 Müşteri olacak firmanın şuan ki ya da önceki denetimi sırasında ortaya çıkan

önemli hususların ve bunların etkilerinin dahil edilmesi

Sorumlu ortak baş denetçi, mesleki standartlara ve yasalara uygun olarak

denetim sözleşmesini gerçekleştirmek ve uygun bir denetim raporu hazırlamak için;

denetim ekibinin uygun yeteneklere, yeterliliğe ve zamana sahip olduğundan emin

olmalıdır. Denetim ekibinden beklenen uygun yeterlilik ve yetenekler aşağıdaki

hususları içerir:300

 Uygun eğitim ve katılımlara benzer yapıda ve güçlükte denetim sözleşmeleri

ile ilgili bilgi ve pratik deneyim,

 Mesleki standartlar ve yasalar hakkında bilgi,

 İlgili bilgi teknolojisini içeren uygun, yeterli teknik bilgi

299 a.g.e., md. A8, s. 141
300 a.g.e., md. A11, s. 142
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 Müşterinin faaliyet gösterdiği endüstri hakkında bilgi,

 Mesleki yargılama ve uygulama kabiliyeti,

 Bağımsız denetim firmasının kalite kontrol politikaları ve yöntemleri

hakkında bilgi sahibi olma,

Denetim ekibinin açıklamaları, denetim ekibi üyelerini aşağıdaki gibi

durumlarda bilgilendirmeyi kapsar:301

 İlgili etik ilkelerle uyum ihtiyacını içeren sorumlulukları ve ISA 200

(Uluslararası Standartlara Göre Yürütülen Denetimin ve Bağımsız

Denetçinin Genel Amaçları)’ün gerektirdiği gibi mesleki bir şüphecilikle

denetimi planlama ve gerçekleştirme,

 Birden fazla ortağın, denetim işinin yönetimine katıldığı durumlarda, ayrı

ayrı ortakların sorumluluğu,

 Yerine getirilmiş iş amaçları,

 Riskle ilgili konular,

 Ortaya çıkacak problemler,

 Denetim performansına ayrıntılı yaklaşım

Denetim ekibinin üyeleri arasındaki görüşmelerde,  az tecrübeli ekip üyeleri,

fazla tecrübeli ekip üyelerine sorular yöneltmekte ve bunun sonucunda denetim ekipleri

arasında uygun bir iletişim sağlanmış olmaktadır.

Uygun ekip çalışması ve eğitimi, denetim ekibindeki az tecrübeli elemanların

seçilen işin tarafsızlığını açık bir şekilde anlamaları için yardımcı olmaktadır.302

301 a.g.e., md. A13, s. 143
302 a.g.e., md. A14, s. 143
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Gözetim; denetim işi sürecini takip etme; denetim ekibi üyelerinin işlerini

yapmak için yeterli zamanlarının olup olmadığı, talimatları anlayıp anlamadıkları ve

denetimin planlanan yaklaşım ile uygunluk içerisinde yapılıp yapılmadığını, denetim

ekibinin bireysel yeterlilik ve kabiliyetlerini değerlendirme, denetim faaliyeti sırasında

oluşan önemli meselelerin ele alınması, önemli olanlarının değerlendirilmesi ve

planlanan yaklaşımların uygun biçimde değiştirilmesi, denetim faaliyeti sırasında daha

fazla deneyimli ekip üyeleri tarafından danışma değerlendirme konularının saptanması

gibi konuları içermektedir.303

ISQC 1’e göre bağımsız denetim firmasının, denetim sorumluluğu politikaları ve

yöntemleri az tecrübeli ekip üyelerinin işinin, daha fazla tecrübeli ekip üyeleri

tarafından denetlendiği temeline dayanarak saptanır.304 Denetim faaliyeti, aşağıdakilerin

göz önünde bulundurulmasından oluşur:305

 Denetimin mesleki standartlar, yasalar ve düzenleyici kurallara uygun olarak

yapılıp yapılmadığı,

 Önemli meselelerin daha fazla değerlendirme için ortaya çıkıp çıkmadığı,

 Uygun fikir alış verişlerin olup olmadığı ve nihai kararların belgelendirilip

belgelendirilmediği ve bunların uygulanıp uygulanmadığı,

 Özellik, zaman ve yapılan işin boyutunun gözden geçirilmesine  ihtiyaç olup

olmadığı,

 Yapılan denetimin, ulaşılan sonuçları destekleyip desteklemediği ve uygun

bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı,

 Elde edilen kanıtın, bağımsız denetim raporunu desteklemek için yeterli ve

uygun olup olmadığı,

 Denetim yöntemlerinin hedeflerinin gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediği

303 a.g.e., md. A15, s. 143
304 a.g.e., md. A16, s. 144
305 a.g.e., md. A17, s. 144
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Denetim sırasında, uygun zamanlarda sorumlu ortak baş denetçi tarafından

aşağıdaki denetimler, bağımsız denetim raporu tarihinde veya öncesinde sorumlu ortak

baş denetçinin memnuniyeti esasında önemli meselelerin çözülmesini sağlar:306

 Özellikle denetim sırasında saptanan zor ve tartışmalı konularla alakalı olan

kritik değerlendirme alanları,

 Önemli riskler,

 Sorumlu ortak denetçinin önemli olduğunu düşündüğü diğer konular.

Muhasebe veya denetim alanında uzmanlaşmış bir bilirkişi ile denetim ekibinin

bir üyesinin kullanıldığı yerde, yönetim, denetim ve bu denetim ekibinin çalışmalarının

denetimi aşağıdaki konuları kapsayabilir.307

 Bu üyeyle ve onun işinin özelliği, alanı ve amaçlarıyla hemfikir olma, bu

üye ve iş ekibinin diğer üyeleri arasındaki iletişimin zamanlamasının ve

büyüklüğünün ilgili görevleri,

 Bu üyenin tespitleri ve sonuçlarının ilgisini ve uygunluğunu içeren, üyenin

çalışmasının yeterliliğini ve diğer denetim kanıtlarıyla uygunluğunu

değerlendirme,

Bağımsız denetim firması içinde veya firma dışında önemli, teknik, etik ve diğer

hususlardaki etkili fikir alış verişleri; tavsiye sağlanmasına imkan sağlayacak şekilde

olan tüm ilgili bilgiler sunulduğunda ve uygun bilgi,  kıdem ve deneyime sahip

olunduğunda gerçekleştirilebilir. 308

Denetim ekibi için, bağımsız denetim firmasının bazı kaynakları sağlama

hususunda eksik olduğunda firma dışına danışmak uygun olabilir. Diğer bağımsız

denetim firmaları, mesleki ve düzenleyici kuruluşlar veya ilgili kalite kontrol

306 a.g.e., md. A18, s. 144
307 a.g.e., md. A20, s. 145
308 a.g.e., md. A21, s. 145
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hizmetleri sunan ticari organizasyonlar danışma servislerinin avantajını

kullanabilirler.309

Bağımsız denetimin kalite kontrolünün boyutu, denetim işinin zorluğuna,

müşteri şirketin halka açık bir şirket olup olmadığına ve bağımsız denetim raporunun

şartlara uygun olamayacağı riskine dayanır. Bağımsız denetim kalite kontrolünün

olması sorumlu ortak baş denetçinin sorumluluklarını azaltmaz.310

ISQC 1, bağımsız denetim firmasının kalite kontrol sistemi ile ilgili olarak

politikalar ve yöntemlerin amacına uygun, yeterli ve etkili bir şekilde işlediğini makul

bir güvence sağlamak için tasarlanmış bir gözetim sürecinin oluşturulmasını

gerektirmektedir.311

Denetim faaliyetini etkileyebilecek eksiklikleri göz önünde bulundururken

sorumlu ortak baş denetçi, bu eksiklikleri düzeltmek için bağımsız denetim firmasının

aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığını dikkate alır.312

Bağımsız denetim firmasının kalite kontrol sistemindeki bir eksiklik, belli bir

denetim faaliyetinin mesleki standartlar, yasalara ve düzenleyici kurallara uyum içinde

yapılmadığını ya da bağımsız denetim raporunun uygun olmadığını göstermez.313

Detaylı veya tartışmalı hususlar içeren denetimlerde, diğer mesleklerden

danışmanlık alınması durumunda, çalışma kağıtları; danışmanın gerekli olduğu konu ve

alınan tüm kararları içeren danışma sonuçları, bu kararların temeli ve nasıl

uygulandıklarının anlaşılmasına katkı sağlar.

309 a.g.e., md. A22, s. 145
310 a.g.e., md. A27, s. 146
311 a.g.e., md. A32, s. 147
312 a.g.e., md. A33, s. 148
313 a.g.e., md. A34, s. 148
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3.6. SPK, BDDK ve EPDK Düzenlemeleri ile 220 Nolu UDS ve ISQC 1

Standartlarının Karşılaştırılması

EPDK düzenlemelerinde, bağımsız denetimin genel hatlarıyla nasıl yapılması

gerektiği ve denetim sözleşmesi hakkında bilgiler verilmiş, kalite kontrol sisteminden

bahsedilmemiştir. EPDK düzenlemesine göre, bağımsız denetim kuruluşu tarafından

yapılan denetimin geçerli olabilmesi için; yönetmelikte belirtilen ilke, usul ve esaslar ile

genel kabul görmüş denetim ilke ve kurallarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Yapılacak bağımsız denetimlerde, yönetmelikte belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak

2499 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu” ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan bağımsız

denetime ilişkin mevzuat hükümleri ile uluslararası denetim standartlarının

uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle EPDK’ya tabi kuruluşların denetiminde

bağımsız denetim firmaları, kalite kontrol sistemi ile ilgili olarak SPK Tebliğleri ile

220 Numaralı UDS’de yer alan hükümleri uygulayacaklardır.

BDDK Düzenlemelerinde, kalite kontrol sistemi yerine kalite güvencesi

sistemi ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Kalite güvencesi sisteminde yer alan

hükümlerle 220 Numaralı UDS’de yer alan hükümlerden bazısı benzerlik

göstermektedir. 220 Numaralı UDS’de yer alan birçok husus yönetmelikte

bulunmamaktadır. Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak sırasıyla, 3568

sayılı Kanun uyarınca ilgili meslek kuruluşunca belirlenen ilkeler ve standartlar ile

uluslararası denetim standartlarında ve Avrupa Birliği düzenlemelerinde belirlenen

hususlar uygulanır.

SPK’nın 22 Numaralı Tebliğinin bağımsız denetim kalitesinin kontrolü

başlıklı dördüncü kısmında yer alan hükümler ise birebir olarak 220 Numaralı UDS ile

benzerlik göstermektedir.

ISQC 1’de bulunan maddelerin birçoğu 220 Numaralı UDS ile benzerlik

göstermektedir. Ancak ISQC 1 de yer alıp da diğer düzenlemelerde yer almayan

hususlar da bulunmaktadır. Diğer düzenlemelerde bulunmayan bu maddeler şunlardır:

 Denetim firması tasarlanmış politika ve yöntemleri, bağımsızlık koşullarının

çiğnendiğinin bildirileceğine dair denetim firmasına makul güvence
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sağlamak, denetim firmasının uygun tavırları almasını ve bu durumları

çözmesini veya çözmeyi mümkün kılmak için oluşturmalıdır.(md.23)

 Denetim firması, yılda en az bir defa olmaz üzere, IFAC etik ilkelerine ve

ulusal etik kurallara göre bağımsız olmak isteyen tüm denetim firması

personelinden bağımsızlık hakkında politika ve yöntemlere uygunluğunun

yazılı onayını almalıdır.(md.24)

 Denetim firması, mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara

uygun sözleşmeleri gerçekleştirmede gerekli etik ilkeler için yeterliliğe,

sorumluluğa ve yetkiye sahip personelinin olmasını, makul güvence

sağlayacak ve denetim firmasının ve ortaklarının koşullara uygun raporlar

vermesini sağlayacak politika ve yöntemler belirlemelidir.(md. 29)

 Denetim firması, gerekli yeteneklere, yeterliliklere ve zamana sahip uygun

kişileri, mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun bir

şekilde sözleşmeleri yerine getirmesi ve denetim firmasının ya da sözleşme

ortaklarının şartlara uygun raporlar sunmasını mümkün kılması için uygun

personeli atamalıdır.(md. 31)

 Kalite kontrol sözleşmesinin gözden geçirilmesi, genellikle sözleşme ortağı

ile tartışmayı, finansal tabloların ve diğer konuların gözden geçirilmesini,

raporun uygun olup olmadığının düşünülmesini içerir. Gözden geçirmenin

boyutu, sözleşmenin karmaşıklığına ve raporun koşullara uygun olmaması

riskine bağlıdır.(md. 37)

 Denetim firması, danışılan konularla ilgili sözleşme ekibi içinde, sorumlu

ortak baş denetçi ile denetim kalite kontrolünü gözden geçiren arasında,

oluşan farklı düşüncelerle ilgilenecek ve bu durumları çözecek politikalar ve

yöntemler oluşturup, ulaşılan sonuçları belgeleyecek ve

uygulayacaktır.(md.43)

 Denetim firması, sözleşme belgesinin gizliliğini, saklanmasını, bütünlüğünü,

erişebilirliğini ve geri alınabilirliğini sürdürmek için düzenlenmiş politika ve

yöntemler oluşturacaktır.(md. 46)

 Denetim firması, denetim firmasının ihtiyaçlarını karşılamak içim yeterli bir

süre boyunca ya da yasa ve yönetmelikler tarafından istenen süre boyunca
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sözleşme belgesinin tutulmasıyla ilgili kurallar ve yöntemler

oluşturacaktır.(md. 47)

 İzleme yöntemlerinin ile raporun uygun olmayacağına ya da yükümlülüğün

sergilenmesi süresince yöntemlerin çıkarıldığına sonucuna ulaşıldığında,

denetim firması mesleki standartlara, yasalara ve düzenleyici kurallara uyum

göstermek için başka hangi eylemin uygun olacağına karar

verecektir.(md.52)

 Denetim sözleşmelerini tutma süresi, genellikle denetçinin raporundan ya da

grup denetçinin raporundan sonraki beş yıldan az olmamalıdır.(md. A61)

Tablo 7’de SPK ve BDDK düzenlemelerinin 220 numaralı UDS ve ISQC 1 ile

benzerlik gösteren maddeleri gösterilmiştir.
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Tablo 7: UDS 220 ve ISQC 1 Standartlarının SPK ve BDDK Düzenlemeleri İle Karşılaştırılması

UDS 220 ISQC 1 SPK 22 NO’LU TEBLİĞİ BDDK YÖNETMELİĞİ

Denetim firmasının kalite kontrol sistemi
kurma ve sürme zorunluluğu
bulunmaktadır.

Denetim firması uygun güvence
sağlamak, denetim firmasının ve
personelinin mesleki standartlara,
yasalara ve düzenleyici kurallara
uymasını sağlamak, denetim firması ve
sözleşme ortakları tarafından
yayınlanan raporların bu koşullar
altında uygun olmasını sağlamak için
tasarlanmış bir kalite kontrol sistemini
kurmak zorundadır.

Kuruluşun kalite kontrol sisteminin
gözetimi, bağımsız denetim kuruluşu
tarafından, kalite kontrol sisteminin
etkili bir şekilde işlediğine dair makul
bir güvencenin sağlanması amacıyla,
tamamlanmış bağımsız denetimlerle
ilgili periyodik olarak yapılan kalite
kontrolleri de dahil, devamlı olarak
uygulanan kalite kontrol yöntemlerinin
işleyişinin izlenmesini ifade eder.

Yetkili denetim kuruluşu, bağımsız
denetçilerinin mesleki ilkelere, ilgili
düzenlemelere, kendisi tarafından
belirlenen kalite güvencesi ilke ve
uygulamalarına uygunluğunu ve
hazırlanan bağımsız denetim
raporlarının gerçek durumu yansıttığını
teyit edecek bir kalite güvencesi sistemi
kurmakla yükümlüdür.

Sorumlu ortak baş denetçi, her denetim
faaliyetinde kalitenin tam olarak
sağlanabilmesi için sorumluluk
almalıdır.

Denetim firmasının genel müdürü ya da
ortakların yönetim kurulu tarafından
denetim firmasının kalite kontrol
sisteminin yürütülmesinden sorumlu
olarak tayin edilen kişi ya da kişiler,
yeterli ve uygun deneyime ve yeteneğe
ve bu sorumluluğu üstlenmek için
gerekli yetkiye sahip olmalıdır.

Sorumlu ortak baş denetçi görevli
olduğu her bağımsız denetim işinde,
bağımsız denetiminin genel kalitesi
konusunda sorumluluğu üstlenerek,
gerek yaptığı işler ve gerekse bağımsız
denetim ekibine yaptığı açıklamalar
yoluyla bağımsız denetimin her
aşamasında diğer bağımsız denetçilere
bağımsız denetimin kalitesi konusunda
örnek olmak zorundadır.

Kalite güvencesine ilişkin standartların
yazılı hale getirilmesi, bağımsız
denetçilerin bu standartlara erişiminin
sağlanması, kalite güvencesine ilişkin
ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip
edilmesi, olabilecek değişikliklere göre
standartların güncellenmesi ve
bağımsız denetçilere duyurulması,
kalite kontrol denetçisi olan sorumlu
ortak baş denetçinin
sorumluluğundadır.

Denetim faaliyeti mesleki standartlar,
yasalara ve düzenleyici kurallara uygun
bir biçimde yapılmalıdır.

Denetim firması, sözleşmelerin mesleki
standartlara, yasalara ve düzenleyici
kurallara uygun olarak yapılmasını ve
denetim firması ya da diğer sözleşme
ortağının koşullara uygun raporlar
sunmasını sağlayacak politika ve
yöntemler oluşturmalıdır.

Yapılan işler ve açıklamalarla ilgili
olarak sorumlu ortak baş denetçi;
mesleki standartlara, yasal ve hukuki
düzenlemelere uygun iş yapmanın
önemini özellikle vurgular.

Yetkili denetim kuruluşları, ortakları,
yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
yöneticileri ve istihdam ettikleri
bağımsız denetçiler, 3568 sayılı Kanun
ve TÜRMOB tarafından belirlenen
ilkeler ile uluslararası denetim
standartlarında benimsenen meslek
ilkelerine uymakla yükümlüdürler.
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Kalite kontrol denetçisi, denetim ekibi
tarafından alınan önemli kararlar ile
bağımsız denetim raporu hazırlanırken
ulaşılan sonuçların tarafsız bir
değerlendirmesini yapmalıdır.

Kalite kontrol denetçisi, rapor
yayınlanmadan önce denetim ekibinin
verdiği önemli kararları ve rapor
düzenlemeleri sırasında verdikleri
kararları tarafsız olarak değerlendirir.

Bağımsız denetimin kalitesinin
kontrolü; bağımsız denetim raporu
tamamlanmadan önce, bağımsız
denetim ekibinin önemli nitelikteki
kararları ile bağımsız denetim raporuna
ilişkin ulaştıkları sonuçların tarafsız bir
şekilde değerlendirilmesine ilişkin
süreci ifade eder.

X

Bağımsız denetim ekibi kalite kontrol
yöntemlerini uygulamak ve kalite
kontrol sisteminin çalışmasını sağlayan
gerekli bilgileri, denetim firmasına
verme sorumluluğu bulunmaktadır.

 X

Bağımsız denetimle görevlendirilen
bağımsız denetim ekibi; bağımsız
denetim sırasında uygun kalite kontrol
yöntemlerini kullanır ve bağımsızlıkla
ilgili bağımsız denetim kuruluşunun
kalite kontrol sisteminin çalışmasını
teminen gerekli bilgileri verir.

Bağımsız denetçiler, kalite güvence
sisteminden sorumlu olmak üzere
görevlendirilecek sorumlu ortak baş
denetçileri bilgilendirmekle
yükümlüdürler.

Denetim firmasında, denetimin kalite
kontrolüne ilişkin gözden geçirme
işlemini yapan, kalite kontrol denetçisi
ya da denetçileri bulunmalıdır.

Kalite kontrol denetçisi; bir ortağın,
firmadan başka bir kişinin, dışardan
ehli bir kişinin, bu özelliklere sahip
kişilerden oluşan bir grubun, yeterli ve
uygun deneyime sahip yetkili bir
kişinin, rapor yayınlanmadan önce
denetim ekibinin verdiği önemli
kararları ve rapor düzenlemeleri
sırasında verdikleri kararları tarafsız
olarak değerlendirmesidir.

Kontrolör; bağımsız denetimin
kalitesinin kontrolüne ilişkin gözden
geçirme işlemini yapan, gerekli
deneyim ve yetkiye sahip sorumlu
ortak baş denetçiyi, diğer bağımsız
denetçileri veya bu kişilerin
oluşturduğu bir grubu ifade eder.

Kalite güvencesi sisteminin
oluşturulmasından ve işleyişinden de
sorumlu olmak üzere görevlendirilen
sorumlu ortak baş denetçilerce, kalite
güvence sisteminin gözden geçirilmesi
sağlamak üzere, bankalarda asgari üç
yıllık bağımsız denetim tecrübesine
sahip ve bağımsız denetçi unvanını haiz
bulunan üç kişilik bir komite
oluşturulur.

Sorumlu ortak baş denetçi, müşterinin
kabulü ve müşteri ile olan ilişkinin
devamlılığı,  müşteri ilişkilerinin ve
denetimin gerekli usullere göre olarak
yapıldığından emin olmalı ve ulaşılan
sonuçların uygun olduğunu belirtmelidir.

Denetim firması sözleşmeleri ve
ilişkileri, müşteri firma belli koşulları
gerçekleştirdiği takdirde devam
ettireceğini ya da üstleneceğini
açıklayan makul güvenceyi, ona
sağlamak için düzenlenmiş olan
müşteri ilişkilerinin ve özel
sözleşmelerin kabulü ve sürekliliği için
politikalar ve yöntemler belirlemelidir.

Sorumlu ortak baş denetçi, müşterinin
kabulü, müşteriyle olan ilişkinin
devamı ve özellik arz eden bağımsız
denetimlerle ilgili gerekli usul ve
esasların izlendiğinden emin olmak ve
ulaşılan sonuçların yazılı hale
getirilmesini sağlamak zorundadır.

X
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Mesleki standartlar, yasalar ve
düzenleyici kurallara uygunluk
içerisinde olan denetim hizmetinin
yönetimi, gözetimi ve performansı ile
şartlara uygun olarak hazırlanan denetim
raporu, sorumlu ortak baş denetçinin
sorumluluğundadır.

Denetim firması, kalitenin sözleşmeleri
yerine getirmekte önemli olduğu
bilincini firmada yükseltmek için
tasarlanan politika ve yöntemler
oluşturmalıdır. Bu tür politika ve
yöntemler; firmanın genel müdürü ( ya
da dengi)  ya da eğer uygunsa firmanın
yönetim kurulunun firmanın kalite
kontrol sistemleri için sorumluluk
üstlenmesini ister.

Sorumlu ortak baş denetçi, bağımsız
denetim faaliyetinin bağımsız denetim
standartları ile yasal ve hukuki
düzenlemelere uygun olarak yapılması
sürecinde, yönlendirme, gözetim ve
verimlilikle ilgili hususlardan ve
bağımsız denetim raporunun gerçeği
yansıtacak şekilde hazırlanmasından
sorumludur.

Kalite güvencesine ilişkin standartların
yazılı hale getirilmesi, bağımsız
denetçilerin bu standartlara erişiminin
sağlanması, kalite güvencesine ilişkin
ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip
edilmesi, olabilecek değişikliklere göre
standartların güncellenmesi ve
bağımsız denetçilere duyurulması,
denetim sırasında mesleki ilkelere ya
da yasal düzenlemelere uygunluğu
zedeleyebilecek olağan ve olağanüstü
durumlar için önlemler oluşturulması
kalite kontrol denetçisi olan sorumlu
ortak baş denetçinin
sorumluluğundadır.

Kalite kontrol denetçisi, denetlediği
denetim işiyle ilgili olarak; bağımsız
denetim firmasının kalite kontrol
politikalarına göre gereken işlemleri
yerine getirmiş, denetimini rapor
tarihinden önce tamamlamış olduğunu
belgelendirmelidir.

Kalite kontrol sözleşmesinin gözden
geçirilmesinin belgelenmesi sürecinde,
gözden geçirilmenin denetim
firmasının istediği kurallara göre rapor
yayınlanmadan önce yapıldığına dair
belgeler istenecektir.

Bağımsız denetimin kalitesinin
kontrolü; bağımsız denetim raporu
tamamlanmadan önce, bağımsız
denetim ekibinin önemli nitelikteki
kararları ile bağımsız denetim raporuna
ilişkin ulaştıkları sonuçların tarafsız bir
şekilde değerlendirilmesine ilişkin
süreci ifade eder

X

Bağımsız denetim firması,
sorumluluklarını gereken özenle yerine
getirebilecek teknik, standart ve mesleki
yetkililiğe sahip denetim elemanları
görevlendirilmelidir.

Denetim firması, gerekli yeteneklere,
yeterliliklere ve zamana sahip uygun
kişileri, mesleki standartlara, yasalara
ve düzenleyici kurallara uygun bir
şekilde sözleşmeleri yerine getirmesi
için ve denetim firmasının ya da
sözleşme ortaklarının şartlara uygun
raporlar sunmasını mümkün kılması
için uygun personeli atayacaktır.

Genel olarak bağımsız denetim
ekibinden beklenen yetenek ve
yeterlilikler; bağımsız denetim
standartları ile hukuki ve yasal
düzenlemeler konusunda yeterli
bilgiye, ilgili bilgi teknolojileri dahil
uygun düzeyde teknik bilgiye,
müşterinin faaliyette bulunduğu sektör
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadır.

İstihdam edilecek bağımsız denetçiler
mesleki sorumluluklarını yerine
getirebilecek niteliklere ve yeterli
mesleki bilgi ve eğitime sahip olmalı,
3568 sayılı Kanuna göre belirlenen
sürekli mesleki eğitim de dahil olmak
üzere düzenli ve sürekli olarak hizmet
içi eğitime tabi tutulmalıdır.

Danışma gerektiren alanlar ve uzmanlığa
ihtiyaç duyulan durumlar tanımlanmalı,
danışma veya diğer karmaşık ya da
beklenmedik hususlarda denetçiler

Danışma, şirketin ortak deneyimini ve
teknik uzmanlığını kullandığı kadar
uygun araştırma kaynaklarını da
kullanır. Danışma, kalitenin

Sorumlu ortak baş denetçi, danışma
gerektiren hususları belirlemek,
bağımsız denetim sırasında daha
kıdemlilerle konuyu görüşmek, ekipteki

Bağımsız denetçinin uzmanlığının
bulunmadığı konularda dışarıdan görüş
alınmasına yönelik talebinin ilgili
sorumlu ortak baş denetçi tarafından



136

yetkili kaynakları kullanmaya teşvik
edilmelidir.

yükseltilmesine yardımcı olur ve
mesleki yargının kullanılmasını
geliştirir. Denetim firması, danışmanın
bir güç olarak görüldüğü bir kültür
oluşturmak için çabalar ve personelini
zor ve tartışmalı konularda ona
danışması için teşvik eder.

bağımsız denetçilerin zor ve hassas
konularda gerekli danışma hizmetini
aldıklarından emin olmak zorundadır.

uygun görülmesi halinde, yetkili
denetim kuruluşunun yönetim
kurulunca, bu talebin geçerliliği
değerlendirilir. Uygun görülmesi
halinde, tecrübesi ve bağımsızlık
ilkesine uygunluğu dikkate alınarak,
talep edilen konu hakkında görüşü
alınacak ya da çalışma yaptırılacak bir
uzman belirlenir.

Denetçi mesleki standartlara, yasalara ve
düzenleyici kurallara uygun davranmalı
ve denetçinin raporu bu kurallara uygun
düzenlenmelidir.

Denetim firması, sözleşmelerin mesleki
standartlara, yasalara ve düzenleyici
kurallara uygun olarak yapılmasını ve
denetim firması ya da diğer sözleşme
ortağının koşullara uygun raporlar
sunmasını sağlayacak politika ve
yöntemler oluşturmalıdır.

Sorumlu ortak baş denetçinin, grup
olarak bağımsız denetim ekibinin,
uygun yetenek ve yeterlikte olduğu ve
süresi içinde bağımsız denetim
standartlarına, yasal ve hukuki
düzenlemelere uygun olarak bağımsız
denetim işini bitirebileceği ve gerçeği
yansıtan bağımsız denetim raporu
düzenleyebileceği hususlarında
tereddüdü bulunmaması gerekir.

Bağımsız denetim raporu; BDDK
Yönetmeliği, TMS ve TFRS’ye uygun
olarak düzenlenmelidir.

Bağımsız denetim raporunu desteklemek
için yeterli ve uygun denetim kanıtları
toplanmalıdır.

Denetim firması, belgelendirmenin
yapılmasını sağlayacak politikalar ve
yöntemler oluşturmalıdır. Bu
belgelendirme kalite kontrol sisteminin
her öğesinin çalışmasıyla ilgili kanıt
sunacaktır.

Sorumlu ortak baş denetçinin, bağımsız
denetim raporu nihai hale gelmeden
bağımsız denetime ilişkin çalışma
kağıtlarını incelemek ve ekiple konuları
tartışmak suretiyle varılan sonuçları ve
bağımsız denetim raporunu
destekleyecek yeterlilikte bağımsız
denetim kanıtı toplandığı hususundan
emin olması gerekir.

Makul güvence, finansal tabloların bir
bütün olarak nitelik ve nicelik
bakımından önemlilik arz eden ölçüde
yanlış beyan içermediğine dair bir
sonuca ulaşılması için yeterli denetim
kanıtı toplanmasıdır. Bu esas bağımsız
denetimin her aşamasında dikkate
alınır.

Bağımsız denetimin kalite kontrolünün
boyutu, denetim işinin zorluğuna,
müşteri şirketin halka açık bir şirket olup
olmadığına ve bağımsız denetim
raporunun şartlara uygun olamayacağı
riskine dayanır.

Bağımsız denetimin kalite kontrolünün
boyutu, denetim işinin zorluğuna,
müşteri şirketin halka açık bir şirket
olup olmadığına ve bağımsız denetim
raporunun şartlara uygun olamayacağı
riskine dayanır.

Bağımsız denetim kalitesinin
kontrolünün kapsamı, bağımsız
denetim işinin karmaşıklığına ve
bağımsız denetim raporunun gerçeği
yansıtmama riskine göre değişir.

Bağımsız denetçi, finansal tablolarda
açıklanan veya banka yönetimince
beyan edilen hususlara ilişkin olarak iç
kontrol de dahil olmak üzere bankanın
faaliyet koşulları ve finans sektörü ile
ilişkileri hakkında bilgi edinmek
suretiyle risk değerlendirmesi yapmak
için banka yönetimi, bankanın finansal
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raporlama ve iç kontrolden sorumlu
birimi, hukuk birimi ve bankadaki ilgili
diğer yetkililer ile görüşür veya analitik
inceleme tekniklerini uygulayabilir ya
da inceleme ve gözlemlerde
bulunabilir. Bankanın büyüklüğü,
faaliyetlerinin karmaşıklığı ve bağımsız
denetçinin o bankadaki denetim
tecrübesine göre bu tekniklerin türü,
zamanlaması ve kapsamı değişebilir.

Bağımsız denetim kalite kontrolünün
olması sorumlu ortak baş denetçinin
sorumluluklarını azaltmaz.

Bağımsız denetim kalite kontrolünün
olması sorumlu ortak baş denetçinin
sorumluluklarını azaltmaz.

Bağımsız denetim kalitesinin
kontrolünün varlığı, sorumlu ortak baş
denetçinin sorumluluğunu azaltmaz.

X

Sorumlu ortak baş denetçi, denetim
faaliyetini etkileyebilecek eksiklikleri
düzeltmek için bağımsız denetim
firmasının aldığı önlemleri, bu denetimin
içeriğinde yeterli olup olmadığını
belirlemelidir.

X

Sorumlu ortak baş denetçi, gözetim
sonuçlarında yer alan eksikliklerinin
bağımsız denetimi etkileyip
etkilemediğini ve duruma çözüm için
bağımsız denetim kuruluşu tarafından
alınan önlemlerin yeterli olup
olmadığını değerlendirir.

Bağımsız denetçi, finansal tabloların
maddi test teknikleri uygulanarak
doğruluğunun araştırılmasında ne
dereceye kadar güvenilir kontrol
mekanizmalarının oluşturulduğunu
veya kontrol açısından hangi önemli
eksikliklerin bulunduğunu belirleyerek
iç kontrol sisteminin ön
değerlendirmesini yapar.

Bağımsız denetim firmasının kalite
kontrol sistemi ile ilgili olarak makul bir
güvence sağlamak için, politikalar ve
yöntemlerin amacına uygun, yeterli ve
etkili bir şekilde işleyen tasarlanmış bir
gözetim sürecini oluşturulması
gerektirmektedir.

Denetim firması, kalite kontrol
sistemleriyle ilgili politikaların ve
yöntemlerin uygulamada uygun ve
yeterli olduğunu, uyumlu ve etkili
çalıştığını, makul bir güvence ile ona
sağlayacak kurallar ve yöntemler
oluşturmalıdır. Bunlar, denetim
firmasının kalite kontrol sisteminin
sürekli bir değerlendirmesini ve
tamamlanmış sözleşmelerin seçiminin
periyodik denetlemesini içermelidir.

Bağımsız denetim kuruluşları,
yaptıkları bağımsız denetimin
kalitesinin kontrolünü sağlayacak
yeterli, etkili işleyen ve uygulama
kolaylığı bulunan politika ve
yöntemleri makul bir güvence verecek
şekilde sağlayan bir gözetim sistemi
kurmak zorundadırlar.

Kalite güvencesi sisteminin gözden
geçirilmesinin kapsamı, bazı denetim
dosyalarının seçilerek test edilmesini ve
uygun denetim standartları ve
bağımsızlık ilkelerine uyumun, tahsis
edilen kaynakların nitelik ve niceliği ile
ödenen denetim ücretinin
karşılaştırılmasını içerir.
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4. TÜRK DENETİM FİRMALARINDAKİ UYGULAMALAR

Bu bölümde, kalite kontrol sistemi ile ilgili önceki bölümlerde anlatılan teorik

bilgilerin, Türkiye’de faaliyet gösteren denetim firmaları tarafından ne derecede

uygulandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, denetim firmalarını denetleyen

kurum olan SPK’nın, kamuya bilgi vermek amacıyla haftalık olarak açıkladığı bültenler

incelenerek bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada SPK’nın Kalite Kontrol Sistemi

uygulamalarına yönelik yaptığı denetimlerde ne gibi sorunlar ortaya çıktığı

incelenmiştir.

Yapılan araştırmanın güncel olması için geriye doğru sadece iki yılı kapsayan

haftalık bültenler incelenmiştir. 2008 yılında 51 haftalık bülten, 2009 yılında 57 haftalık

bülten ve 2010 yılının ilk 5 ayında açıklanan 21 haftalık bülten olmak üzere toplamda

129 haftalık bülten incelenmiştir.314

Araştırma sonucunda, tespit edilen kalite kontrol ilkelerine uymayan denetim

firmalarının isimleri, etik değerler göz önünde bulundurularak gizlenmiş ve alfabetik

olarak listelenmiştir. Ceza alan kişilerin ise isimlerinin ilk harflerinin açıklanması uygun

görülmüştür.

Kalite kontrol ilkelerine uymayan denetim firmaların ve SPK tarafından bu

firmalara verilen cezaların detayları Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 8’de ise denetim

firmalarına verilen cezaların sebebi özetlenerek açıklanmıştır.

314 http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1, (Erişim Tarihi 18.05.2005)
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Tablo 8: Kalite Kontrol İlkelerine Uymayan Denetim Firmaları ve SPK tarafından Bu Firmalara Verilen Cezalar ve Sebepleri

FİRMA ADI
BÜLTEN

NO
VERİLEN CEZALAR SEBEBLERİ VERİLEN CEZALAR

A Yeminli Mali

Müşavirlik ve Bağımsız

Denetim A.Ş.

2010/6 Tebliğdeki hükümlere aykırılık,

Denetim programının, SPK’nın bağımsız denetim ve finansal
raporlamaya ilişkin düzenlemeleri kapsamında yeniden
hazırlanması,

Tebliğdeki hususların, tüm denetimlere düzenli bir şekilde
uygulanması, SPK’nın finansal raporlamaya ilişkin
düzenlemeleri kapsamında geliştirilmesi ve sermaye piyasası
mevzuatına uyum konusunda azami dikkat ve özenin
gösterilmesi

16.800 TL idari para cezası,

Üç ay süre,

Uyarı

B Yeminli Mali

Müşavirlik ve Bağımsız

Denetim A.Ş.

2009/57 Tebliğdeki hükümlere aykırılık,

Denetim programının, SPK’nın bağımsız denetim ve finansal
raporlamaya ilişkin düzenlemeleri kapsamında yeniden
hazırlanması,

Denetim sözleşmelerinin ilgili dönemin ilk üç ayı içerisinde
imzalanmasının gerektiğine ilişkin düzenleme hakkında müşteri
şirketleri bilgilendirmesi,

16.800 TL idari para cezası,

Üç ay süre,

Bilgilendirilme,

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx
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C Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali

Müşavirlik A.Ş.

2009/56 Kendi bağımsız denetim kadrosu ile yürütmesi gereken ve
beklenen denetim çalışmalarında başka kuruluşlardan hizmet
alma gibi uygulamalara yer verilmemesi,

Tebliğdeki hükümlere aykırılık,

Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetimle Yetkili Kuruluşlar
Listesi’nden çıkarılabileceği
konusunda uyarı

12.688 TL idari para cezası

Ç Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik A.Ş.

2009/56 Tebliğdeki hükümlere aykırılık,

Tebliğ hükümlerine tam uyumlu olarak yeni bir genel denetim
programı ve buna uygun kalite kontrol mekanizmasını
oluşturması ve Kurul'a göndermesi,

12.688 TL idari para cezası

Üç ay süre

D Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali

Müşavirlik A.Ş.

2009/56 Tebliğdeki hükümlere aykırılık,

Bağımsız denetim hizmeti verdiği şirketlerde, bağımsızlığın
ortadan kalkması sonucunu doğurabilecek eylem ve işlemlerde
bulunulmaması,

İşletme türleri itibariyle ayrı ayrı hazırlanacak bağımsız denetim
programları ve kodlama sistemini Kurul’a göndermesi,

D Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. yönetim
kurulu başkanı ve Sorumlu Ortak Baş Denetçisi K.Y.’nin,
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yapılan düzenlemelere
ve alınan genel ve özel nitelikteki kararlara uyum,

İki defa 12.688 TL olmak üzere
toplam 25.376 TL idari para cezası,

Uyarı,

Üç ay süre,

Uyarı
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E Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali

Müşavirlik A.Ş.

2009/53 Bağımsız denetimlerde esas alınan bağımsız denetim plan ve
programlarının Kurulumuzun finansal raporlama ve bağımsız
denetim alanındaki düzenlemelerine uygun olarak
güncellenmesi ve denetim programı ile çalışma kağıtlarını
ilişkilendiren kodlama listesinin oluşturulması gerekliliğinin
yerine getirilmesi,

Tebliğdeki hükümlere azami dikkat ve özenin gösterilmesi,

Üç ay süre,

Uyarı,

F  Yeminli Mali

Müşavirlik ve Bağımsız

Denetim A.Ş.

2009/53 Hisse senetleri borsada işlem görmeyen halka açık anonim
ortaklıklar ile yatırım fonları için ayrı olarak bir bağımsız
denetim programı hazırlanarak SPK’ya iletilmesi ve gerekli
tedbirlerin alınması

Tebliğdeki hükümlere azami dikkat ve özenin gösterilmesi ile
hükümlere uyum ve gerekli tedbirlerin alınması

Bilgilendirme,

Üç ay süre,

Uyarı,

Üç ay süre

G Yeminli Mali

Müşavirlik ve Bağımsız

Denetim A.Ş.

2009/53 Hisse senetleri borsada işlem görmeyen halka açık anonim
ortaklıklar ile yatırım fonları için ayrı olarak bir bağımsız
denetim programı hazırlanarak SPK’ya iletilmesi ve gerekli
tedbirlerin alınması

Tebliğdeki hükümlere gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ile
hükümlere uyum ve gerekli tedbirlerin alınması,

Bilgilendirme,

Üç ay süre,

Uyarı,

Üç ay süre
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H Bağımsız Denetim

A.Ş.
2009/32 Tebliğdeki hükümlere aykırılık,

UFRS ve Tebliğ çerçevesinde hazırlanmış, yeni bir denetim
programı hazırlaması ve bundan sonra gerçekleştirilecek
denetimlerde söz konusu programın esas alınması,

15.000 TL idari para cezası,

Üç ay süre

I Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali

Müşavirlik A.Ş.

2009/23 Bağımsız denetimin kalitesine ve bildirim yükümlülüklerine
ilişkin yapılan tespitler çerçevesinde mevzuata uyum,

Çalışma planlarını mevzuata uygun olarak hazırlayarak SPK’ya
iletmesi,

Uyarı,

Üç ay süre,

İletilmemesi durumunda Kuruluşun
bağımsız denetim listesinden
çıkarılacağı hususunda
bilgilendirilme

İ Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik A.Ş.

2009/3 Tebliğdeki hükümlere aykırılık, Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Yapmaya Yetkili
Kuruluşlar Listesi’nden çıkartılma,

Listeden çıkarılmasında
sorumluluğu tespit edilen Sorumlu
Ortak Baş Denetçi M.G., Baş
Denetçi S.A.A. ve Denetçi Ö.S.’nin
sermaye piyasasında bağımsız
denetim faaliyetinde bulunma
yetkisinin iptal edilmesi
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J Bağımsız Denetim ve

Mali Müşavirlik A.Ş
2008/50 Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında elektronik ortam da dahil

olmak üzere yapılması zorunlu bildirimlerin zamanında tam olarak
yapılmaması nedenleriyle, sermaye piyasası mevzuatına uyum
konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi,

Denetim programı ve çalışma kağıtları ile denetim programı ve
çalışma kağıdını ilişkilendiren kodlama sisteminin Tebliğ
hükümleri kapsamında güncellenmesi ,

Genel kurul toplantılarının süresinde yapılması,

Uyarı,

Aykırılıkların tekrarı halinde idari
para cezası uygulanacağı hususunda
bilgilendirilme,

Üç ay süre,

Aykırılığın giderilmemesi
durumunda, Kuruluşun bağımsız
denetim listesinden çıkarılacağı
hususunda bilgilendirilme,

Uyarı

K Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali

Müşavirlik A.Ş

2008/46 Kuruluş şartlarının kaybedilmesi ile Tebliğ kapsamındaki
bildirim yükümlülüklerinin zamanında, tam ve doğru olarak
yerine getirilmemesi ya da Kurulca veya Kurul tarafından
görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgelerin zamanında tam
ve doğru olarak verilmemesi

Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetimle Yetkili Kuruluşlar
Listesi’nden çıkarılma

L Bağımsız Denetim ve

Danışmanlık Hizmetleri

A.Ş

2008/45 Bağımsız denetim planı ve çalışma kağıtları ile bunları destekleyici
diğer bilgi ve belgelerin bağımsız denetim çalışmasını kanıtlayacak
düzeyde bulunmaması ile uygun bağımsız denetim tekniklerinin
kullanılmaması ve gerekli bağımsız denetim kanıtlarının elde
edilememesi,

İncelenen bağımsız denetim çalışmalarında mesleki özen ve
titizliği göstermemesi

Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetimle Yetkili Kuruluşlar
Listesi’nden çıkarılma,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi
İ.N.K.’nin, bundan böyle sermaye
piyasasında bağımsız denetim
faaliyetinde görev almama,
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M Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali Müşavirlik

A.Ş.

2008/40 Kuruluş şartlarının kaybedilmesi ile Tebliğ kapsamındaki bildirim
yükümlülüklerinin zamanında, tam ve doğru olarak yerine
getirilmemesi ya da Kurulca veya Kurul tarafından
görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgelerin zamanında tam ve
doğru olarak verilmemesi

Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetimle Yetkili Kuruluşlar
Listesi’nden çıkarılma,

N Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebecilik

Mali Müşavirlik A.Ş.

2008/38 Tebliğdeki hükümlere aykırılık,

Genel bağımsız denetim programlarının Tebliğ hükümlerine göre
hazırlanması ve güncellemesi,

Tebliği hükümleri kapsamındaki bildirim yükümlülüklerini tam ve
zamanında yerine getirmesi

15.000 TL idari para cezası,

Üç ay süre,

Uyarı

O Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali Müş. A.Ş.
2008/38 Genel bağımsız denetim programlarının, Tebliğ hükümleri

kapsamında güncellemesi ve bundan sonra Tebliğ hükümlerine
uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi

Üç ay süre,

Uyarı

Ö Bağımsız Denetim ve

Yeminli Mali Müşavirlik

A.Ş.

2008/30 Kuruluş’un mesleki sorumluluk sigortası yaptırma
yükümlülüğünün gecikmeli olarak yerine getirilmesi ve sermaye
piyasası mevzuatı kapsamında yapılması zorunlu bildirimlerin
zamanında yapılmaması nedenleriyle, sermaye piyasası
mevzuatına uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi

Denetim planının Tebliğ hükümleri kapsamında güncellenmesi

Uyarı,

Aykırılıkların tekrarı halinde idari
para cezası uygulanacağı hususunda
bilgilendirilme,

Üç ay süre,

P Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik A.Ş.

2008/10 Tebliğdeki hükümlere aykırılık,

İdari para cezası uygulanması kararına sebep olan bağımsız
denetim raporunun imzalanması

54.900 TL idari para cezası,

Sorumlu Ortak Baş Denetçisi
B.B.’nin sermaye piyasasında
bağımsız denetim yapmasının sürekli
olarak yasaklanması,
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Tablo 8’de yer alan on dokuz firmaya SPK tarafından kalite kontrol ilkelerine

uymama gerekçesiyle çeşitli cezalar verilmiştir. Ceza alan firmalar arasında yabancı

ortaklı büyük denetim firmaları da yer almaktadır. Bu firmaların sayısı Tablo 9’de

gösterilmiştir.

Tablo 9: Ceza Alan Denetim Firmalarının Yabancı Ortağı Olup Olmaması Bakımından
Dağılımı

DENETİM FİRMALARI SAYI YÜZDE (%)

Yabancı Ortaklı Denetim Firması 13 68,42

Yabancı Ortağı Olmayan Denetim Firması 6 31,58

Toplam 19 100,00

Tablo 9’da ceza alan denetim firmalarının yabancı ortağı olup olmaması

bakımından dağılımı görülmektedir. Ceza alan denetim firmalarının %68,42’si yabancı

ortaklı denetim firması iken, %31,57’si yabancı ortağı olmayan denetim firmasıdır.

68,42%

31,58%

Yabancı Ortaklı Denetim Firması
Yabancı Ortağı Olmayan Denetim Firması

Şekil 8: Ceza Alan Denetim Firmalarının Yabancı Ortağı Olup Olmaması Bakımından
Dağılımı
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Tablo 10: Ceza Alan Denetim Firmalarının İllere Göre Dağılımı

ŞEHİR SAYI YÜZDE (%)

İzmir 2 10,53

Ankara 4 21,05

İstanbul 13 68,42

Toplam 19 100

Tablo 10’da görüldüğü gibi ceza alan denetim firmaları İzmir, Ankara ve

İstanbul olmak üzere sadece 3 ilde bulunmaktadır. Ceza alan denetim firmalarının

%68,42’i İstanbul’da faaliyet göstermektedir.

Şekil 9: Ceza Alan Denetim Firmalarının İllere Göre Dağılımı

10,53%

21,05%

68,42%

İzmir Ankara İstanbul
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Tablo 11: SPK Tarafından Denetim Firmalarına Verilen Cezaların Türleri ve Dağılımı

CEZA TÜRLERİ SAYI YÜZDE (%)

Para Cezası 9 20,45

Çeşitli Hususlarının Yerine Getirilmesi için Üç
Ay Süre

13 29,55

Denetim Firmasına Uyarı 8 18,18

Sorumlu Ortak Baş Denetçiye Uyarı 1 2,27

Bilgilendirme 4 9,09

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesinden
Çıkartılma

4
9,09

Denetçilere, Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Faaliyetinde Bulunma Yetkisinin
İptali

5
11,37

Toplam 44 100

Tablo 11’de SPK tarafından denetim firmalarına verilen cezaların türleri ve

dağılımı verilmiştir. Buna göre denetim firmalarına yedi farklı türde ceza verilmiştir.

Verilen cezalarının %29,54’ü çeşitli hususların yerine getirilmesi için üç ay süre,

%20,45’i para cezası ve %18,18’ini denetim firmasına uyarı olarak uygulanmıştır.
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20,45%

29,55%

18,18%

2,27%

9,09%

9,09%

11,36%

Para 3 Ay Süre Firmaya Uyarı
SOBD Uyarı Bilgilendirme Firmaya Yasak
Denetçilere Yasak

Şekil 10: SPK Tarafından Denetim Firmalarına Verilen Cezaların Türleri ve Dağılımı

Tablo 12: SPK Tarafından Verilen Para Cezalarının Firmalara Göre Dağılımı

FİRMA ADI CEZA TUTARI YÜZDE (%)

A Firması 16.800 TL 9,92

B Firması 16.800 TL 9,92

C Firması 12.688 TL 7,50

Ç Firması 12.688 TL 7,50

D Firması (2 defa) 25.376 TL (12.688 X 2) 15,00

H Firması 15.000 TL 8,86

N Firması 15.000 TL 8,86

P Firması 54.900 TL 32,44

TOPLAM 169.252 TL 100
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Tablo 12’de SPK tarafından verilen para cezalarının firmalara göre dağılımı

gösterilmiştir. SPK tarafından sekiz farklı denetim firmasına toplamda 169.252 TL para

cezası verilmiştir. Verilen cezalar incelendiğinde, D firmasının çeşitli hükümlere

uymadığı gerekçesiyle iki defa para cezası aldığı, en fazla para cezasını ise 54.900 TL

ile P firmasının aldığı görülmektedir. P firması almış olduğu bu ceza ile toplam verilen

para cezaları arasında % 32,43’lük paya sahip olmuştur.

9,92%

9,92%

7,50%

7,50%

15,00%8,86%

8,86%

32,44% A Firması
B Firması
C Firması
Ç Firması
D Firması
H Firması
N Firması
P Firması

Şekil 11: SPK Tarafından Verilen Para Cezalarının Firmalara Göre Dağılımı
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer bilgilerinin, belirli

ölçütlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve

uygun kanıtların elde edilmesi amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak

defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve bu denetlemene sonucunun

değerlendirilerek raporlanmasıdır. Ekonomik koşulların sürekli olarak değişmesi, iş

dünyasındaki rekabet ve ülkemizde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin

sayısının artması ve bu işletmelerin hem ülke sınırları içinden hem de ülke sınırları

dışından kaynak bulma ihtiyacının artması, bağımsız denetime olan gereksinimi ortaya

çıkarmıştır. Çünkü işletmelerin, kaynak talebinde bulundukları diğer işletmelerin

kendilerinden istediği finansal durumları ve muhasebe verilerine ilişkin bilgileri tam,

doğru, anlaşılabilir ve güvenilir olarak sunmaları gereklidir. Bu güvenilirlik ise ancak

bağımsız denetim ile mümkün olmaktadır.

Bağımsız denetim firması ile müşterisi olan işletme arasında, diğer mesleklerden

daha farklı bir ilişki söz konusudur. Diğer mesleklerde, mesleği yürüten kişiler,

müşterilerinin çıkarlarını korumak amacıyla işlem yaparlar. Denetim mesleğinde ise,

finansal tabloları ve diğer bilgileri incelenen müşteri işletmenin çıkarları değil,

toplumda bağımsız denetim raporunu kullanacak olan ilgili tarafların çıkarları söz

konusudur. İlgili taraflar bağımsız denetim raporunun doğru olduğunu varsayarak karar

alırlar. Bağımsız denetim raporunun gerçek dışı olması sonucu bu rapora göre işlem

yapan kişiler büyük ekonomik zararlara uğrayacaklardır. 2000’li yılların başlarında

meydana gelen Enron, WorldCom ve Parmalat gibi skandallarda birçok yatırımcı ciddi

zararlar görmüştür. Bu nedenle denetim mesleği üyeleri, bağımsız denetim faaliyeti

sırasındaki çalışmalarını ve davranışlarını mesleki açıdan yüksek düzeyde tutmaları

gerekmektedir. Başka bir ifadeyle bağımsız denetimin kalitesi en yüksek seviyede

olmalıdır.
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Kaliteli bir denetim faaliyetinin sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 Denetim raporunu kullanan kişilere karşı olan sorumluluk yerine getirilmiş

olur.

 Kaliteli bir bağımsız denetim hizmeti, bağımsız denetim firmasının güvenilir

olmasını sağlar. Bağımsız denetim firmasının güvenilir olmasının sonucu

firmanın oluşan itibarı korunur ve arttırılır. Bir bağımsız denetim firmasının

en değerli varlığı piyasada sağlamış olduğu itibarıdır.

 Kaliteli bir bağımsız denetim hizmeti, bağımsız denetim firmasının rekabet

gücünü arttırır. Rekabet gücünün artması da pazar payının ve karlılığın

artmasını sağlar.

 Kaliteli bir denetim hizmeti, bağımsız denetim firmasının mevcut

müşterilerinin tutulmasını sağlar. Müşteri işletmeler başka önemli sebepler

olmadığı sürece sunulan kaliteli hizmetten memnun kalırlarsa, denetim

firmalarını değiştirme ihtiyacı duymazlar.

 Kaliteli bir bağımsız denetim hizmeti, sermaye piyasasının başarısını arttırır.

Sermaye piyasalarının başarısı, işletmelerin finansal tablolarının

güvenilirliğinin kaliteli bir bağımsız denetimle onaylanmasına, kamuoyunun

tam ve doğru bilgilerle aydınlatılmasına ve böylece sermaye piyasası

araçlarına yatırım yapmış ve yapacak tasarruf sahiplerinin hak ve

yararlarının korunmasına bağlıdır.

Türk denetim firmalarının kalite kontrol uygulamalarını incelemek amacıyla

yapılan inceleme sonucunda 2008, 2009 ve 2010 yılının ilk beş ayında SPK tarafından

19 firmaya kalite kontrol ilkelerine uymadıkları gerekçesiyle çeşitli cezalar verilmiştir.

Verilen cezalar neticesinde dört denetim firması (İ, M, L, K firmaları), sermaye

piyasasında bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılmıştır. Bu

firmalarda çalışan üç sorumlu ortak baş denetçi, bir baş denetçi ve bir denetçinin de

sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir.
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SPK tarafından dokuz firmaya toplam 169.252 TL para cezası verilmiştir.

Verilen cezaların yaklaşık olarak üçte biri sadece tek bir firmaya verilmiştir. Ceza alan

firmaların sadece Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere üç ilde faaliyet gösterdiği ve

cezaların büyük bir çoğunluğunun (%68,42) İstanbul’daki denetim firmalarına verildiği

görülmektedir.

Bağımsız denetim firmaları kaliteli bir denetim faaliyeti gerçekleştirmek için,

mesleki standartlar, yasalar ve düzenleyici kurallara uygun bir şekilde denetim yapmalı,

etkili bir kalite kontrol sistemi kurmalı ve bu sistemi sürdürmeli, denetimin kalite

kontrolüne ilişkin gözden geçirme işlemini yapan kalite kontrol denetçisi ya da

denetçilerini belirlemeli, belirlenen bu kalite kontrol denetçileri denetim raporu

hazırlanırken ulaşılan sonuçların tarafsız bir değerlendirmesini yapmalıdır. Kaliteli bir

denetim faaliyeti sonucunda; denetlenen işletme finansal tablolarını hazırlarken daha

dikkatli olacak, oluşan rapora göre işlem yapan yatırımcılar ve diğer ilgili kişiler doğru

bilgilere ulaşacak, bu bilgilere göre kararlarını alacak sonuçta hem denetim firması, hem

denetlenen işletme, hem de ilgili diğer kişiler kazançlı olacaktır.
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EK - 1

SPK TEBLİĞİNDEKİ KALİTE KONTROL HÜKÜMLERİNE UYMAYAN

DENETİM FİRMALARI VE BU FİRMALARA SPK TARAFINDAN VERİLEN

CEZALAR

SPK’nın haftalık bültenlerine göre, kalite kontrol hükümlerine uymayan denetim

firmaları ve bu firmalara SPK tarafından verilen cezalar aşağıda açıklanmıştır:315

1 - A Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

a) Seri: X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları

Hakkında Tebliğ”inin (Seri: X, No: 22 Tebliği) ikinci kısmının 5/f maddesi kapsamında

3/e maddesi, üçüncü kısmının 5’inci maddesi, beşinci kısmının 4, 7, 8 ve 10’uncu

maddeleri, altıncı kısmının 29’uncu maddesi, dokuzuncu kısmının 8 ve 26’ncı

maddeleri, onuncu kısmının 26’ncı maddesi, on dördüncü, on altıncı, on yedinci kısım

hükümleri, Seri: XI, No: 29 Tebliği”nin 5’inci maddesi ve SPK tarafından çıkartılan

2008/16 ve 2009/2 sayılı Haftalık Bülten duyurularına aykırı fiiller nedeniyle Sermaye

Piyasası Kanunu”nun 47/A maddesi çerçevesinde 16.800 TL tutarında idari para cezası

uygulanmasına,

b) Denetim programının Seri: X, No:22 Tebliği İkinci Kısmının 5/f maddesi

kapsamında 3/e maddesinde yer alan işletme türleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere SPK

bağımsız denetim ve finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri kapsamında yeniden

hazırlanması hususunda Kuruluş’a üç ay süre verilmesine,

c) Kuruluş’un genel kurul toplantılarının TTK’nın 364’üncü ve esas

sözleşmesinin 12’nci maddesi kapsamında zamanında yapılması; kalite kontrol politika

ve prosedürlerinin Seri: X, No: 22 Tebliği’nin dördüncü kısım hükümleri kapsamında

tüm denetimlere düzenli bir şekilde uygulaması ve SPK’nın finansal raporlamaya ilişkin

düzenlemeleri kapsamında geliştirilmesi ve sermaye piyasası mevzuatına uyum

315 http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1, (Erişim Tarihi 18.05.2005)
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konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarında uyarılmasına, karar

verilmiştir.316

2 - B Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

a) Bağımsız denetim çalışmalarında, Seri: X, No: 22 Tebliği’nin ikinci, üçüncü,

dördüncü, beşinci, altıncı, dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on altıncı kısım

hükümlerine aykırı fiilleri nedeniyle, Kuruluş’a Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A

maddesi çerçevesinde 16.800 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b) Denetim programının Seri: X, No: 22 Tebliği İkinci Kısmının 5/f maddesi

kapsamında 3/e maddesinde yer alan işletme türleri itibarıyla ayrı ayrı hazırlanması ve

kalite kontrol politika ve prosedürlerine ilişkin gerekli belgelendirme ve sistemin

Seri:X, No:22 Tebliği’nin Dördüncü Kısım hükümleri kapsamında kurulması

hususlarında, Kuruluş’a 3 ay süre verilmesine,

c) Genel kurul toplantılarını Türk Ticaret Kanunu’nun 364’üncü ve esas

sözleşmesinin 11’inci maddesi kapsamında zamanında yapması ve sermaye piyasası

mevzuatına uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarında

uyarılmasına,

d) SPK 22.04.2009 tarih ve 12/292 sayılı ve 13.11.2009 tarih ve 33/984 sayılı

Kararları ile Seri: X, No: 22 Tebliği’nin üçüncü kısmının 6’ncı maddesi uyarınca

denetim sözleşmelerinin ilgili dönemin ilk üç ayı içerisinde imzalanmasının gerektiğine

ilişkin düzenleme hakkında müşteri şirketleri bilgilendirmesi hususlarında

bilgilendirmesine, karar verilmiştir.317

316http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2010&sayi=6&submenuheader=null,
Haftalık Bülten 2010/6, s.7, (Erişim Tarihi 18.05.2005)
317http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2009&sayi=57&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten 2009/57, s.8, (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx


155

3- C Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

a) SPK’nın Seri: X, No: 22 Tebliği’nin ikinci kısım 27’nci maddesine aykırı

olarak bildirim yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, Kuruluş’a Sermaye

Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca 12.688 TL idari para cezası

uygulanmasına,

b) Yapılan bağımsız denetim çalışmalarında, Kurul’un Seri: X, No: 22

Tebliğinin İkinci Kısım 5/f maddesi ile aynı Tebliğin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve

on birinci kısım hükümlerine aykırı işlemleri nedeniyle, Kuruluş’a Sermaye Piyasası

Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca 12.688 TL idari para cezası uygulanmasına,

c) Bağımsız denetim hizmeti verdiği şirketlerde, bağımsızlığın ortadan kalkması

sonucunu doğurabilecek eylem ve işlemlerde bulunulmaması konusunda uyarılmasına,

d) İşletme türleri itibariyle ayrı ayrı hazırlanacak bağımsız denetim programları

ve kodlama sistemini Kurul’a göndermesi için üç ay süre verilmesine,

e) C Bağımsız Denetim Yeminli Malî Müşavirlik A.Ş. yönetim kurulu başkanı

ve Sorumlu Ortak Baş Denetçisi K.Y.’nin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında

yapılan düzenlemelere ve alınan genel ve özel nitelikteki kararlara uyum konusunda

uyarılmasına, karar verilmiştir.318

4 - Ç Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

a) SPK Seri: X, No: 22 Tebliği’nin dördüncü kısım hükümlerine aykırı olarak,

kendi bağımsız denetim kadrosu ile yürütmesi gereken ve beklenen denetim

çalışmalarında başka kuruluşlardan hizmet alma gibi uygulamalara yer verilmemesi

hususunda, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi’nden

çıkarılabileceği konusunda uyarılmasına,

318http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2009&sayi=56&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten 2009/56, s.4-5, (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
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b) SPK Seri: X, No: 22 Tebliği’nin dokuzuncu ve beşinci kısım hükümlerine

aykırı fiilleri nedeniyle, Kuruluş’a Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi

uyarınca 12.688 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.319

5 - D Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

a) Yapılan bağımsız denetim çalışmalarında, Seri: X, No: 22 Tebliği’nin beşinci

ve dokuzuncu kısımlar ile ilgili diğer maddelerine aykırı işlemleri nedeniyle, Kuruluş’a

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca 12.688 TL tutarında idari para

cezası uygulanmasına,

b) Kurul’un Seri: X, No: 22 Tebliğ ile Seri: XI, No: 29 Tebliğ hükümlerine tam

uyumlu olarak yeni bir genel denetim programı ve buna uygun kalite kontrol

mekanizmasını oluşturması ve Kurul'a göndermesi için üç ay süre verilmesine, karar

verilmiştir.320

6 - E Bağımsız Denetim ve Y eminli Mali Müşavirlik A.Ş.

a) Seri: X, No: 22 Tebliği’nin İkinci Kısmının 5’inci maddesinin (f) bendi

uyarınca, anılan Tebliğin dokuzuncu kısmının 9’uncu ve beşinci kısmının 10’uncu

maddeleri de dikkate alınarak, Kuruluşça bağımsız denetimlerde esas alınan bağımsız

denetim plan ve programlarının SPK finansal raporlama ve bağımsız denetim alanındaki

düzenlemelerine uygun olarak güncellenmesi ve denetim programı ile çalışma

kağıtlarını ilişkilendiren kodlama listesinin oluşturulması gerekliliğinin yerine

getirilmesi hususunda Kuruluş’a üç ay süre verilmesine,

b) Seri: X, No: 22 Tebliği’nin ikinci kısmının 7 ve 8’inci maddeleri ile dördüncü

kısım hükümlerine uyum konusunda azami dikkat ve özenin göstermesi hususunda

uyarılmasına karar verilmiştir.321

319http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2009&sayi=56&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten 2009/56, s.5, (Erişim Tarihi 18.05.2005)
320http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2009&sayi=56&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten 2009/56, s.5, (Erişim Tarihi 18.05.2005)
321http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2009&sayi=53&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten, 2009/53, s.10, (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
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7 -F Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

a) Seri: X, No: 22 Tebliği’nin ikinci kısmının 5’inci maddesinin (f) bendi

kapsamında, SPK Seri: XI, No: 1 “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin

İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ” hükümleri kapsamında hisse senetleri borsada işlem

görmeyen halka açık anonim ortaklıklar ile yatırım fonları için ayrı olarak bir bağımsız

denetim programı hazırlanarak SPK’ya iletilmesi gerektiği hususunda

bilgilendirilmesine,

b) Seri: X, No: 22 Tebliği’nin Beşinci Kısmının 11’nci maddesi ile Seri: X,

No:22 Tebliği’nin dokuzuncu ve onuncu kısım hükümlerine uyum konusunda azami

dikkat ve özen gösterilmesi gerektiği hususunda uyarılmasına,

c) SPK Seri: X, No:22 Tebliği ve Seri: XI, No:29 Tebliği hükümleri ile SPK’nın

ilgili diğer düzenlemeleri ve SPK tarafından alınan genel ve özel nitelikteki kararlara

uymada azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususunda uyarılmasına,

d) Seri: X, No: 22 Tebliğinin ikinci kısmının “Bağımsız Denetim Kuruluşları ve

Bağımsız Denetçilerin Uyacakları Etik İlkeler” başlıklı üçüncü bölümü hükümlerine

uyum konusunda uyarılmasına,

e) Yukarıda (a) ve (d) bendinde belirtilen hususlarla ilgili olarak gerekli

tedbirlerin alınması için Kuruluş’a üç ay süre verilmesine karar verilmiştir.322

8 - G Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

a) Seri: X, No: 22 Tebliği’nin ikinci kısmının 5’inci maddesinin (f) bendi

kapsamında, SPK Seri: XI, No: 1 “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin

İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ” hükümleri kapsamında hisse senetleri borsada işlem

görmeyen halka açık anonim ortaklıklar ile yatırım fonları için ayrı olarak bir bağımsız

denetim programı hazırlanarak SPK’ya iletilmesi gerektiği hususunda

bilgilendirilmesine,

322http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2009&sayi=53&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten, 2009/53, s.10, (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
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b) Bağımsız denetim çalışmalarında, SPK Seri: X, No: 22 Tebliği hükümleri ile

SPK’nın ilgili diğer düzenlemeleri ve SPK tarafından alınan genel ve özel nitelikteki

kararlara uymada gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususunda

uyarılmasına,

c) SPK Seri: X, No: 22 Tebliğinin ikinci kısmının “Bağımsız Denetim

Kuruluşları ve Bağımsız Denetçilerin Uyacakları Etik İlkeler” başlıklı üçüncü bölümü

hükümlerine uyum konusunda uyarılmasına,

d) Yukarıda (a) ve (c) bendinde belirtilen hususlarla ilgili olarak gerekli

tedbirlerin alınması için Kuruluş’a üç ay süre verilmesine karar verilmiştir.323

9 -H Bağımsız Denetim A.Ş.

SPK Seri: X, No: 22 Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilen kalite kontrol çalışma

sonucunda,

a) Bağımsız denetim çalışmalarında, Seri: X, No: 22 Tebliği’nin “Bağımsız

Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi” başlıklı 5’inci, “Bağımsız Denetimin

Planlanması” Başlıklı 9’uncu kısımları ile ilgili diğer maddelerine aykırı hareket etmesi

nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi çerçevesinde 15.000 TL

tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b) Sermaye piyasası mevzuatında finansal raporlama ve bağımsız denetim

uygulamalarının kalitesini artırmaya yönelik olarak son dönemde yürürlüğe girmiş olan

UFRS ve Seri: X, No: 22 Tebliği çerçevesinde hazırlanmış, yürütülecek denetimlerin

baştan sona söz konusu düzenlemeler çerçevesinde yapılmasını sağlayacak yeni bir

denetim programı hazırlaması ve bundan sonra gerçekleştirilecek denetimlerde söz

konusu programın esas alması hususunda üç ay süre verilmesine karar verilmiştir.324

323http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2009&sayi=53&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten, 2009/53, s.11, (Erişim Tarihi 18.05.2005)
324http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2009&sayi=32&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten, 2009/32, s.3, (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
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10 - I Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

SPK Seri: X, No: 22 Tebliği çerçevesinde yapılan kalite kontrol çalışması

sonucunda,

a) Kuruluş bünyesinde görev yapan personelin hiç birinin Sermaye Piyasasında

Bağımsız Denetim Lisansı bulunmaması nedeniyle Kuruluşun SPK 22.04.2009 tarih ve

12/292 sayılı Kararı’nın gereklerini yerine getirmesi ve 01.01.2010 tarihinden sonra

sona erecek hesap dönemlerine ait finansal raporların bağımsız denetimine yönelik

düzenlenecek sözleşmelerde, "Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesi"

bulunmayan bağımsız denetçilerin görev alamayacakları hususunda bilgilendirilmesine,

b) Bağımsız denetimin kalitesine ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin yapılan

tespitler çerçevesinde mevzuata uyum konusunda uyarılmasına,

c) Kuruluş’a, Seri: X, No: 22 Tebliği’nin ikinci kısmının 27’nci maddesi

kapsamındaki bildirim yükümlülüklerine ilişkin eksiklikler ile aynı kısımda yer alan

“Kurula başvuru ve yetkilendirme” başlıklı 5’inci maddesinin (f) bendine uygun

nitelikteki çalışma planlarını mevzuata uygun olarak hazırlayarak SPK’ya iletmesi için

üç ay süre tanınmasına, aksi takdirde Kuruluşun bağımsız denetim listesinden

çıkarılacağı hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.325

11 - İ Analitik Gözlem Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan kalite kontrol

çalışması sonucunda;

a) Kuruluş’un Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/(g) maddesi ile Seri: X, No: 22

Tebliğinin 2’nci Kısmının 30’uncu maddesi kapsamında Sermaye Piyasasında Bağımsız

Denetim Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesi’nden çıkartılmasına,

325http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2009&sayi=23&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten, 2009/23, s.4, (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
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b) Kuruluş’un, Listeden çıkarılmasında sorumluluğu tespit edilen Sorumlu Ortak

Baş Denetçi M.G, Baş Denetçi S.A.A. ve Denetçi Ö.S.’nin Seri: X, No: 22 Tebliği’nin

2’nci kısmının 30’uncu maddesinin (ç) bendi uyarınca sermaye piyasasında bağımsız

denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin iptal edilmesine, karar verilmiştir.326

12 - J Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan kalite kontrol

çalışması sonucunda;

a) Kuruluş’un Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında elektronik ortam da dahil

olmak üzere yapılması zorunlu bildirimlerin zamanında tam olarak yapılmaması

nedenleriyle, sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda azami dikkat ve özenin

gösterilmesi hususunda uyarılmasına ve söz konusu aykırılıkların tekrarı halinde

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı

hususunda bilgilendirilmesine,

b) Kuruluş’a bağımsız denetim programı ve çalışma kağıtları ile denetim

programı ve çalışma kağıdını ilişkilendiren kodlama sisteminin Seri: X, No: 22 Tebliğ

hükümleri kapsamında güncellenmesi hususunda üç ay süre verilmesine ve verilen süre

sonunda söz konusu aykırılığın giderilmemesi durumunda Seri: X, No: 22 Tebliği’nin

ikinci kısım 3’üncü maddesi (e) bendinde kuruluş şartları arasında sayılan

“organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin bağımsız denetim işini

yürütecek düzeyde bulunması” şartının kaybedilmiş sayılacağından Seri: X, No: 22

Tebliği’nin ikinci kısmının 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen

“Kuruluş şartlarının kaybedilmesi” durumunun hasıl olacağı ve bunun da bağımsız

denetim kuruluşunun sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma

yetkisinin Kurulca iptal edilme sebepleri arasında sayıldığı ve bu durumun Sermaye

Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi kapsamında değerlendirilebileceği hususlarında

Kuruluş’un bilgilendirilmesine,

326http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2009&sayi=3&submenuheader=null,
Haftalık Bülten, 2009/3, s.3, (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
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c) Kuruluş’un, genel kurul toplantılarının dört yıldan fazla bir süredir

yapılmamış olması nedeniyle, 29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret

Kanunu’nun 365’nci ve 435’inci maddeleri çerçevesinde şirketin feshi için dava

açılması sonucunu doğurabileceğinden, bundan böyle genel kurul toplantılarının

süresinde yapılması konusunda uyarılmasına, karar verilmiştir.327

13 - K Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan kalite kontrol

çalışması sonucunda; Kuruluş’un Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/(g) maddesi ile

Seri: X, No: 22 Tebliği’nin ikinci kısmının 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve

(d) bentleri uyarınca Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar

Listesi’nden çıkarılmasına karar verilmiştir.328

14 - L Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan kalite kontrol

çalışması sonucunda;

a) Kuruluş’un Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/(g) maddesi ile Seri: X, No: 22

Tebliğinin 2’nci kısmının 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)/3 ve (b)/4 bentleri

uyarınca Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi’nden

çıkartılmasına,

b) İncelenen bağımsız denetim çalışmalarında mesleki özen ve titizliği

göstermeyen Sorumlu Ortak Baş Denetçi İbrahim N.K.’nin Seri: X, No: 22 Tebliği’nin

2’nci kısmının 4/(e) maddesi kapsamında değerlendirilerek, bundan böyle sermaye

piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde görev almamasına, karar verilmiştir.329

327http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2008&sayi=50&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten, 2008/50, s.4, (Erişim Tarihi 18.05.2005)
328http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2008&sayi=46&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten, 2008/46, s.4, (Erişim Tarihi 18.05.2005)
329http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2008&sayi=45&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten, 2008/45, s.5, (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
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15 - M Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/(g) maddesi ile Seri: X, No: 22 Tebliği’nin

ikinci kısmının 30’uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri kapsamında Sermaye

Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi’nden çıkarılmasına karar

verilmiştir.330

16 - N Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.

a) Bağımsız denetimini gerçekleştirdiği bir şirketin finansal tablolarında, Seri:

XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”in 78, 145 ve

164’üncü maddelerine aykırı olarak yapılan işlemleri, Seri: X, No: 22 Tebliği’nin

birinci kısmının “Bağımsız Denetimin Amacı” başlıklı 3’üncü maddesine uygun olarak

değerlendirmemesi nedeniyle Kuruluş hakkında 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Kanunu’nun 47/A maddesi çerçevesinde 15.000 YTL tutarında idari para cezası

uygulanmasına,

b) Genel bağımsız denetim programlarını, Seri: XI, No: 1 “Sermaye Piyasasında

Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ” ve Seri: XI, No: 29

“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında

hazırlaması ve güncellemesi hususunda Kuruluş’a üç ay süre verilmesine,

c) Bağımsız denetim sözleşmelerinin Seri: X, No: 22 Tebliği’nin Üçüncü

Kısmının 5’inci ve 8’inci maddesine uygun hazırlanması ve Seri: X, No: 22 Tebliği

hükümleri kapsamındaki bildirim yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmesi

hususlarında uyarılmasına, karar verilmiştir.331

17 - O Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Genel bağımsız denetim programlarını, 3 aylık bir süre içinde, Seri: XI, No: 29

“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında

330http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2008&sayi=40&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten, 2008/40, s.4, (Erişim Tarihi 18.05.2005)
331http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2008&sayi=38&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten 2008/38, s.4, (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
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güncellemesi ve bundan sonra Seri: X, No: 22 Tebliği hükümlerine uyum konusunda

azami dikkat ve özeni göstermesi hususlarında uyarılmasına karar verilmiştir.332

18 - Ö Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan kalite kontrol

çalışması sonucunda;

a) Kuruluş’un mesleki sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğünün gecikmeli

olarak yerine getirilmesi ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması zorunlu

bildirimlerin zamanında yapılmaması nedenleriyle, sermaye piyasası mevzuatına uyum

konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarılmasına ve söz konusu

aykırılıkların tekrarı halinde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca idari

para cezası uygulanacağı hususunda bilgilendirilmesine,

b) Kuruluş’a denetim planının Seri: X, No: 22 Tebliğ’i hükümleri kapsamında

güncellenmesi hususunda üç ay süre verilmesine, karar verilmiştir.333

19 - P Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Gerçekleştirilen kalite kontrol çalışması sonucunda,

a) SPK Seri: X, No: 16 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında

Tebliği’yle 12.06.2006 tarihinden sonra bu tebliğin yerini alan Seri: X, No: 22 Sermaye

Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği’ne aykırı uygulamaları

nedeniyle, Kuruluş hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi

çerçevesinde 54.900 YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b) Kuruluş hakkında idari para cezası uygulanması kararına sebep olan bağımsız

denetim raporunu imzalayan Kuruluş Sorumlu Ortak Baş Denetçisi B.B.’nin, Seri: X,

No: 16 Tebliği’nin “Denetçi Unvanları” başlıklı 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasıyla,

332http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2008&sayi=38&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten 2008/38, s.4, (Erişim Tarihi 18.05.2005)
333http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2008&sayi=30&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten 2008/30, s.4 , (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx
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Seri: X, No: 22 Tebliği’nin “Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Yetkisinin İptali”

başlıklı 30’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, sermaye piyasasında bağımsız

denetim yapmasının sürekli olarak yasaklanmasına, karar verilmiştir.334

334http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2008&sayi=10&submenuheader=nul
l, Haftalık Bülten, 2008/10, s.5-6, (Erişim Tarihi 18.05.2005)

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx


165

KAYNAKÇA

KİTAPLAR

1. Ali KARTAL, Adnan SEVİM ve H. Erdin GÜNDÜZ, Maliyet Muhasebesi,

Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 1524, Açıköğretim Fakültesi

Yayını NO:808, 2004

2. Ali YERLİ, “Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetimi”, 16. Türkiye

Muhasebe Kongresi-Ekonominin Denetim Düzeni ve Muhasebe, Ankara,

TÜRMOB Yayınları No:35 Eylül 1997,

3. Alvin A. ARENS, Randal J. ELDER ve Mark S. Beasley, Auditing and Assurance

Services: An Integrated Approach, New Jersey, Prentice Hall, 2006

4. Aytekin ÇELİK, Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Ankara, Seçkin

Yayınları, 2005

5. Celal KEPEKÇİ, Bağımsız Denetim, Ankara,  Siyasal Kitabevi, 1998

6. David N. RICCHIUTE, Auditing Concepts and Standards, Cincinnati, South-

Western Publishing

7. Donald H. TAYLOR, G. William GLEZEN, Auditing Integrated Concepts and

Procedures, New York, John Wiley & Sons Publishing, 1994

8. Ersin GÜREDİN, Denetim, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 1993

9. Ersin GÜREDİN, Denetim ve Güvence Hizmetleri, İstanbul, Arıkan Basım Yayın,

2007

10. Ersin GÜREDİN, “Denetçinin Meslek Ahlakı, Standartlar ve Uygulamadan

Örnekler”, Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında Yayınlanan Araştırmalar

ve Seçme Yazılar(1995-2005), İstanbul,  İSMMMO Yayın No:82, 2007

11. Ersin GÜREDİN, “Türkiye’de Muhasebe Denetim Standartlarının Saptanmasında

Meslek Örgütünün İşlevi”, 15. Türkiye Muhasebe Kongresi, Meslek

Standartları, Ankara, TÜRMOB Yayınları, 1992, No:36

12. Faruk GÜÇLÜ, Muhasebe Denetimi İlkeler ve Teknikler, Ankara, Detay

Yayınları, 2007



166

13. Ferruh ÇÖMLEKÇİ, Münevver YILANCI, Nurten ERDOĞAN, Saime ÖNCE,

Seval Kardeş SELİMOĞLU ve Ergun KAYA, Muhasebe Denetimi ve Mali

Analiz, Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1585, Açıköğretim

Fakültesi Yayını No:839, 2004

14. Hasan GÜRBÜZ, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir,

15. Hasan KAVAL, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS)

Uygulama Örnekleri İle Muhasebe Denetimi, Ankara, Gazi Kitabevi, 2008

16. Hasan PULAŞLI, Şirketler Hukuku, Adana, Karahan Kitabevi, 2003

17. Howard F. STETTLER, Auditing Principles,  New Jersey, Prentice Hall, 1977

18. IFAC, Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control,

2009 Edition, New York, USA,

19. Jack C. ROBERTSON, Auditing, Chicago, Irwin Inc, 1996, s.17-18

20. Larry F. KONRATH, Auditing A Risk Analysis Approach, Kanada, Cengage

Publishing, 2002

21. Levent ÖZKUL, “ABD Sermaye Piyasalarında Yaşanan Son Gelişmelerin ve

ABD’de Yürürlüğe Giren 2002 Tarihli Sarbanes Oxley Kanunu’nun Türk Sermaye

Piyasası Açısından Değerlendirilmesi”, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme

Dairesi Yeterlilik Etüdü, İstanbul, Nisan 2003

22. M. Emin AKYOL ve Muzaffer KÜÇÜK, Tek Düzen Hesap Planı ve Mali

Tablolar, Ankara, Yaklaşım Yayınları, 2001, c. 3

23. Metin Kamil ERCAN ve Ünsal BAN, Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal

Yönetim, Ankara, Gazi Kitabevi, 2005

24. Nalan AKDOĞAN ve Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz

Teknikleri, Ankara, Gazi Kitabevi, 2007

25. Nejat BOZKURT, Muhasebe Denetimi, İstanbul, Alfa Basım Yayın, 1999

26. Nuran CÖMERT , İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim, İlkeler, Yaklaşımlar,

Örnek Olaylar, Deloitte Academy Eğitim Notları, İstanbul, 2007,

27. Nuran CÖMERT ve Cemal İBİŞ, Genel Muhasebe Tekdüzen Hesap Planına

Uygun Defter Tutma Uygulamaları, İstanbul, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar

Eğitim Vakfı Yayınları No:563/269, 2007,



167

28. Nurhan AYDIN, Celil KOPARAL, Mehmet ŞAHİN, Birol TENEKECİOĞLU,

Leman BİLGİN, Erol KUTLU, Saime ÖNCE, Figen DALYAN ve Zümrüt TONUS,

Uluslararası İşletmecilik, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1576,

Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 832, 2004

29. Nüvit OKTAY, Dış Ticarete Giriş, Eskişehir, TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No:

1624, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 848,  2005

30. Oktay GÜVEMLİ, Kronolojik Akış İçinde Muhasebe Uygulamalarının

Gözlemlenmesi- Muhasebenin Tarihsel ve Çağdaş Konumlarından Geleceğe

Bakış,  Ankara, TÜRMOB Yayınları:23, 1995

31. Osman Fikret ARKUN, İşletmelerde Muhasebe Denetimi, İstanbul, İstanbul

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları,

Yayın No:317-500, 1980

32. Orhan SEVİLENGÜL, Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi, 2003

33. Öztin AKGÜÇ, Mali Tablolar Analizi, İstanbul, Arayış Basım Yayın, 2006

34. Seval KARDEŞ, Denetimin Etkililiğinin Arttırılmasında Analitik İnceleme

Prosedürlerinin Kullanımı ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik

Araştırma, Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu, 1996

35. Seval Kardeş SELİMOĞLU, Mehmet ÖZBİRECİKLİ, Ganite KURT, Şaban

UZAY, Ali ALAGÖZ, Serap YANIK, Muhasebe Denetimi, Ankara, Gazi

Kitabevi, 2008

36. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, İge PIRNAR, Perran AKAN ve Atilla AKBABA,

Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Ankara: Detay

Yayıncılık, 2007

37. Tamer AKSOY, Tüm Yönleriyle Denetim AB ile Müzakere ve Uyum sürecinde

Yeni Bir Paradigma, Ankara, Yetkili Basım Dağıtım, 2006

38. Ethem TOLGA, Coşkun KÜLÜR ve Cengiz KAHRAMAN, “Kalite Kontrolünün

Tarihsel Gelişimi”, Coşkun Kırca’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi

Yayınları:2, İstanbul, 1995,

39. Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim ve Güvence

Standartları, TÜRMOB Yayınları, NO:339, Ankara, 2008



168

40. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama

Standartları (IFRS/IAS) ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları, Ankara,

TMSK Yayınları, 2006

41. Walter B, MEIGS, E. John LARSEN ve Robert F. MEIGS, Principles of Auditing,

USA, Richard D. Irwin, 1977

42. Yaşar KARAYALÇIN, Muhasebe Hukuku, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku

Araştırma Enstitüsü Yayını, 1988

SÜRELİ YAYINLAR

1. Adnan DÖNMEZ, P. Başak BERBEROĞLU ve Ayten ERSOY, “Ülkemiz

Bağımsız Dış Denetim Standartlarının ABD Genel Kabul Görmüş Denetim

Standartları - AB Sekizinci Yönergesi ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla

Karşılaştırılması”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,  Sayı 9, 2005

2. Ali ÇALIŞKAN, “Sekizinci Yönerge Çerçevesinde Avrupa Birliğinde Bağımsız

Denetim”, Sayıştay Dergisi, Ekim-Aralık 2006, Sayı 63

3. Ali KIYIM, “1984’ten 2006’ya Avrupa Birliği’nde Yasal (Mali) Denetim: Revize 8.

Direktif Neler Getiriyor”, Mali Çözüm Dergisi, Haziran-Temmuz 2006, Sayı 76

4. Ahmet BAŞPINAR, “Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna

Genel Bir Bakış”, Maliye Dergisi, Mayıs-Ağustos 2004, Sayı 146, ,

5. Ayça Zeynep SÜER, “Profesyonel Muhasebe Mesleğinde Enron Skandalı ve

Sonrası Gelişmeler”, İSMMMO 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 16-19

Nisan 2003,

6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Bankacılıkta Yapısal

Gelişmeler/Aralık 2006,  Ankara, 2007,

7. Başak ATAMAN AKGÜL, “Kalite Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi”,

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt.5, Sayı.19,

Ocak 2003

8. Feriştah SÖNMEZ, “Muhasebenin Yönetim Aracı Olarak Kullanılmasında Toplam

Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetlerinin Önemi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı.73,

Ekim-Kasım-Aralık 2005



169

9. Füsun GÖKALP, “Genel Hatları ile Sarbanes Oxley Kanunu ve Türkiye’deki

Şirketlere Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi, Cilt

5 , Sayı 14, Ekim 2005

10. Hüseyin FIRAT, “Globalleşmenin Ülkemiz Muhasebe Mesleğine Yarattığı

Fırsatlar”, İSMMMO 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu,  16-19 Nisan 2003,

11. İdil KAYA, “Açıklık Projesi ve Uluslararası Denetim Standartlarına Genel Bakış”,

İSMMMO 3. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 12-13

Ekim 2009, İstanbul

12. İge Pırnar TAVMERGEN, “Sigorta Sektöründe Kalite Tanımına İlişkin Farklı

Görüşler”, Reasürör Dergisi, Sayı.47, Ocak 2003

13. İhsan GÖREN, Nevin ATAKAN, Şeref EFE ve M. Hakan ÖZBARAN, Denetimde

Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolü, Sayıştay Başkanlığı

Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi:29, Ankara 2003

14. James TACKETT, Fran WOLF ve Gregory CLEYPOOL, “Sarbanes Oxley and

Audit Failure: A Critical Examination”, Managerial Auditing Journal,  Vol. 19,

No. 3, 2004

15. M. Banu DURUKAN ve Aysun KAPUCUGİL İKİZ, “Denetim Kalitesi, Kalite ve

Hizmet Kalitesine İlişkin Modeller: Kavramsal Çerçeve”, Mali Çözüm Dergisi,

Temmuz - Ağustos 2007, Sayı 82

16. Metin SAĞMANLI ve Çağla ERSEN, “ Avrupa Birliği 8 No’lu Yönergesi

Çerçevesinde Denetim Mesleği ile İlgili Uyumlaştırma Çalışmaları”, Mali Çözüm

Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2002, Sayı 59

17. Murat ERDOĞAN, “Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği”,

Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı 5, Ocak 2002

18. Nuran CÖMERT, “Uluslararası Denetim Standartlarına Genel Bakış”, KSMMMO

1. Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, 14-17 Mayıs 2009, Konya

19. Orhan AKIŞIK, “İç Kontrol Sistemi ve Bağımsız Denetim İçindeki Yeri”,

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Ocak 2005

20. Özgür ÇATIKKAŞ ve Gürdoğan YURTSEVER, “Türkiye Uygulamaları Açısından

Denetim Komiteleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 81,

2007



170

21. Özgür Özmen UYSAL, “Sarbanes Oxley Yasası ve Sermaye Piyasası ve Borsa

Kurulu’nun (SEC) Düzenlemeleri Açısından Bağımsız Denetim Olgusu”,

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül 2004

22. Salih TANRIKULU, “Sarbanes Oxley Kanunu Sonrası Denetçi Bağımsızlığı

Konusunda ABD’de Yapılan Düzenlemelerin Türkiye’ye Yansımaları”, Vergi

Sorunları Dergisi, Sayı 176, Mayıs 2003,

23. Şerafettin SEVİM, Tansel ÇETİNOĞLU ve Niyazi KURNAZ, “Avrupa Birliği

Müzakereleri Sürecinde AB 8. Yönergesi Kapsamında Türkiye’de Denetim ve

Denetçilik Mesleğinin Durumu: AB Müzakereleri Gelişim İçin Bir Fırsat mıdır?”,

Mali Çözüm Dergisi, Sayı 74, Ocak-Şubat-Mart 2006

24. Tamer AKSOY, “Kurumsal Yönetim Bağlamında Sarbanes Oxley Yasası’nın

Bağımsız Denetim Firmalarına Getirdiği Temel Düzenlemeler”, ASMMMO Bülten

Dergisi, Sayı 165, Mart-Nisan 2006

25. Tamer AKSOY, “Uluslararası Denetim Standartlarına Geçiş Sürecinde AB Denetim

Müktesebatı ve Yeni AB. 8. Denetim Direktif Tasarısına Karşılaştırmalı Bir Bakış”,

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Eylül 2005, Sayı 3

26. Ülkü ERGUN, “Bağımsız Denetimde Kalitenin Önemi ve Sermaye Piyasası Kanunu

Kapsamında Faaliyet Gösteren Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Görünümü”,

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Mart 1999,  Sayı:1,

27. Yahya ARIKAN, “TÜRMOB 19. Olağan Genel Kuruluna Giderken Türk Muhasebe

Mesleğinin Dünyadaki ve Ülkemizdeki Yeri”, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi,

Sayı 88, 2008

28. Yasin ULUSOY, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış Denetim

Fonksiyonları ve Denetçi Bağımsızlığı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 2005

29. Selim ZAİM, “Kalite Kavramı ve Eğitimde Kalite”, Sakarya Üniversitesi

Ekonomi ve Yönetim Dergisi,  Ocak 1998,



171

İNTERNET KAYNAKLARI

1. Alpaslan YILDIRIM, “Denetim Kuruluşları Denetlenebilir mi?”

http://www.stratejikboyut.com/haber/denetim-kuruluslari-denetlenebilir-mi--

28532.html, (Erişim Tarihi 27.02.2010)

2. Aslı ERYILMAZ, J-SOX, “Amerika’lı SOX’un Yerini Alır mı?”

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DeloitteMakaleleri/JSOX%20_2_.

pdf, (Erişim Tarihi 08.12.2009)

3. Betül ASLANTÜRK, Kalite Sistemi Standartları ve Türk Standartları Enstitüsü’nün

Bu Konudaki Faaliyetleri,

http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10659.pdf, (Erişim Tarihi 16.01.2010)

4. Ceren AYDOĞMUŞ,“Audit”,

http://www.ctp.bilkent.edu.tr/~aydogmus/notes1.doc, (Erişim Tarihi 7.12.2009)

5. Nuran CÖMERT DOYRANGÖL, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında İç

Denetim ve İç Kontrol,

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makalel

er/tttkicdenetimnurancomertmakale.pdf, (Erişim Tarihi 30.06.2010)

6. Overview of the Financial Reporting System and Fraudulent Financial Reporting,

The Committee OfSponsoring Organizations Of The Treadway Commission,

http://www.coso.org/Publications/NCFFR.pdf, s.18, (Erişim Tarihi 30.06.2010)

7. Şaban UZAY, “Faaliyet Denetimine Genel Bakış”,

http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/SUZAY_Faaliyet_Denetimi.pdf, (Erişim

Tarihi 25.11.2009)

8. Tuba İNCİ, “J-SOX: Japon Sarbanes Oxley Yasası”,

http://webcast.deloitte.com.tr/Secure/PresentationPreview.aspx?PreId=28 (Erişim

Tarihi 08.12.2009)

9. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Anonim Ortaklıklar Alanında Getirdiği Yenilikler,

Deloitte CEO Serisi,

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Anonim%20Ortakl%C4%B1klar

%20Alan%C4%B1nda%20Getirdi%C4%9Fi%20Yenilikler.pdf (Erişim Tarihi

22.02.2010)

10. http://www.millire.com.tr/dergi/SAYI_47.pdf, (Erişim Tarihi 13.11.2009)

http://www.stratejikboyut.com/haber/denetim-kuruluslari-denetlenebilir-mi--
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DeloitteMakaleleri/JSOX%20_2_
http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10659.pdf
http://www.ctp.bilkent.edu.tr/~aydogmus/notes1.doc
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Akademik%20Makalel
http://www.coso.org/Publications/NCFFR.pdf
http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/SUZAY_Faaliyet_Denetimi.pdf
http://webcast.deloitte.com.tr/Secure/PresentationPreview.aspx
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Anonim%20Ortakl%C4%B1klar


172

11. http://www.tdksozluk.com/sozara.php?qu=g%FCvence≠=a, (Erişim Tarihi

24.11.2009)

12. http://www.kmtso.org.tr/girisimci_rehber/iso9000.doc, (Erişim Tarihi 24.11.2009)

13. http://www.denetimnet.net/Pages.aspx?pgID=11739, (Erişim Tarihi 02.12.2009)

14. http://www.modav.org.tr/upload/tezler/Sarbanes-Oxley.pdf, (Erişim Tarihi

08.12.2009)

15. http://www.kpmg.com.tr/index.thtml/tr/services/Danismanlik/Internal_Audit_Servic

es/index.html, (Erişim Tarihi 08.12.2009)

16. http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TMSdoc/20050116-TMS1.doc, (Erişim Tarihi

02.02.2010)

17. http://www.scribd.com/doc/6867718/Kalite, s.9,  (Erişim Tarihi 16.01.2010)

18. http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Stratejik_Plan/90Strateji

kPlan.pdf, (Erişim Tarihi 17.02.2010)

19. http://www.ifac.org/History,  (Erişim Tarihi 25.02.2010)

20. http://www.ifac.org/About, (Erişim Tarihi 25.02.2010)

21. http://www.ifac.org, (Erişim Tarihi 25.02.2010)

22. http://web.ifac.org/clarity-center/index#googtrans/auto/tr, (Erişim Tarihi

25.02.2010)

23. http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/QC-00020.PDF  (Erişim

Tarihi 26.02.2010)

24. http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/System_of_Quality_Control_

Practice_Aid.pdf, (Erişim Tarihi 26.02.2010)

25. http://thecaq.aicpa.org/Memberships/About+the+Center.htm#googtrans/auto/tr

(Erişim Tarihi 26.02.2010)

26. http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l2603

5_en.htm, (Erişim Tarihi 01.03.2010)

27. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0508(01):EN:

HTML (Erişim Tarihi 01.03.2010)

28. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0256:EN:HTM

L, (Erişim Tarihi 01.03.2010)

29. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0590:EN:HTM

L, (Erişim Tarihi 01.03.2010)

http://www.millire.com.tr/dergi/SAYI_47.pdf
http://www.tdksozluk.com/sozara.php
http://www.kmtso.org.tr/girisimci_rehber/iso9000.doc
http://www.denetimnet.net/Pages.aspx
http://www.modav.org.tr/upload/tezler/Sarbanes-Oxley.pdf
http://www.kpmg.com.tr/index.thtml/
http://www.tmsk.org.tr/tms_seti/TMSdoc/20050116-TMS1.doc
http://www.scribd.com/doc/6867718/Kalite
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Stratejik_Plan/90Strateji
http://www.ifac.org/History
http://www.ifac.org/About
http://www.ifac.org
http://web.ifac.org/clarity-center/index#googtrans/auto/tr
http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/QC-00020.PDF
http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/System_of_Quality_Control_
http://thecaq.aicpa.org/Memberships/About+the+Center.htm#googtrans/
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l2603
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do


173

30. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0286:EN:HT

ML, (Erişim Tarihi 01.03.2010)

31. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0177:EN:HT

ML, (Erişim Tarihi 01.03.2010)

32. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:EN:

PDF, (Erişim Tarihi 01.03.2010)

33. http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/index_en.htm, (Erişim Tarihi

28.02.2010)

34. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0253:EN:HTM

L, (Erişim Tarihi 01.03.2010)

35. http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1, (Erişim

Tarihi 18.05.2005)

36. http://www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm, (Erişim Tarihi

29.06.2010)

KANUN, TÜZÜK VE TEBLİĞLER

1. Bankalar Kanunu, 23 Haziran 1999 Tarihli 23734 Sayılı Resmi Gazete

2. Elektrik Piyasası Kanunu, 3 Mart 2001 Tarihli 24335 Sayılı Resmi Gazete

3. Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim

Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik, 3 Mart 2003 Tarih ve 25248

Sayılı Resmi Gazete

4. Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik, 12 Temmuz 2008

Tarih ve 26934 Resmi Gazete,

5. Sarbanes Oxley Act of 2002, One Hundred Seventh Congress of the United States

Of America, H.R. 3763

6. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Müşavirlik Kanunu, 13 Haziran 1989 Tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazete

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 26

Temmuz 2008 Tarihli 26948 Sayılı Resmi Gazete

8. Sermaye Piyasası Kanunu, 30 Temmuz 1981 Tarih ve 17416 Sayılı Resmi Gazete

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/index_en.htm
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx
http://www.coso.org/IC-IntegratedFramework-summary.htm
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9. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, 2 Haziran

2006 Tarihli ve 26196 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete

10. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik, 13 Aralık

1987 Tarih ve 19663 Sayılı Resmi Gazete

11. Sigorta Murakabe Kanunu, 30 Aralık 1959 Tarih ve 10394 Sayılı Resmi Gazete

12. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, 4 Haziran 1996 Tarih ve 22656 Sayılı Resmi

Gazete

13. Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik, 12 Temmuz 2008

Tarih ve 26934 Resmi Gazete


