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Kıymetli Okuyucu,

Muhasebe ve Denetim Dünyası Dergisinin ilk 

sayısında sizlerle buluşmanın mutluluğunu 

yaşıyoruz.

Mesleki gelişimimize katkı sağlamak, ku-

rumsal birliktelik ve dayanışmamızı artırmak, Kurumumuz 

faaliyet alanına giren konularda akademik çalışmalara katkı 

sunmak üzere, 26.05.2014 tarihinde kurulan Kamu Gözetimi 

Kurumu Uzmanları Derneğimizin yeni bir girişimi ile sizlerin 

huzurundayız.

Malumları olduğu üzere muhasebe ve denetim alanında ge-

rek piyasada gerekse akademik alanda çalışma sayısı sınırlı. 

Biz de Dernek olarak bu boşluğu doldurmaya yönelik olarak 

sizlerden gelen talepler çerçevesinde süreli yayın hayatına 

girmeye karar verdik. Buna yönelik olarak 3 ayda bir yayın-

lanacak “Muhasebe ve Denetim Dünyası” dergisini e-dergi 

olarak www.kgkuzder.org.tr ve www.muhasebevedenetim-

dunyasi.com adresinde 1 Nisan 2016 tarihi itibari ile yayın ha-

yatına başlatmış bulunuyoruz.

Bu sayımızda, sizler için seçtiğimiz makaleler muhasebe ve 

denetim alanı ile alakalı önemli hususlara ilişkin olarak de-

ğerli bilgiler sunmasının yanı sıra doktrindeki kimi tartışma-

ları da sizlerin dikkatine sunuyor.

Diğer taraftan, yapmış olduğumuz bu çalışmalara sizlerden 

de makaleleriniz ile katkı sağlamanızı bekliyoruz. Tek başını-

za veya grup olarak hazırlayacağınız makalelerinizin belirli bir 

konuya ilişkin olarak açıklayıcı, tartışıcı veya bilgilendirici ma-

hiyette olması mümkün. Makalelerimizi hazırlarken yararlan-

dığımız kaynakların atıflarına dikkat edilerek, doğru ve anlaşı-

lır bir dil ile (Türkçe veya yabancı bir dilde olabilir) bilimsel bir 

makalede olması gereken niteliklere haiz olarak hazırlanması 

ve tarafımıza ulaştırılması durumunda uygun görülen maka-

leler dergimizin ilerleyen sayılarında yer alabilecektir. 

Mesleki gelişimimize ve literatüre katkı sağlayacağına inandı-

ğımız Muhasebe ve Denetim Dünyası Dergimizin hayırlı olma-

sını diler değerli katkılarınızı bekleriz.

Veysel PEKUZ



Dergide yer alan makalelerin her hakkı Kamu Gözeti mi Kurumu Uzmanları Derneğine aitti  r. Makaleler kaynak 
gösterilerek kullanılabilir. Makalelerde yer alan görüşler yazarların kendilerine ait görüşler olup Kamu Göze-
ti mi Kurumu’nun veya Kamu Gözeti mi Kurumu Uzmanları Derneği’nin resmi görüşü olarak kabul edilemez. 
Makaleler dolayısı ile doğabilecek hukuki ihti lafl arda muhatap makale yazarıdır. 
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BAĞIMSIZ DENETİMDE ZORUNLU ROTASYON

(MANDATORY AUDITOR ROTATION)

Aziz DOĞAN – Kurul Üyesi

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Denetçi bağımsızlığı finansal raporlama-

ya güven açısından son derece önemli-

dir. Ancak, en son Enron ve WorldCom gibi 

şirketlerin denetiminde hataların tespit 

edilememesi, finansal raporlamanın güve-

nilirliğine ciddi olarak zarar vermiştir. Söz 

konusu hataların tespit edilememe sebe-

binin, denetçi ile müşterisi arasındaki uzun 

dönemli ilişki nedeniyle denetçi bağımsızlı-

ğının azalması olduğuna inanılmaktadır. Bu 

nedenle, denetçi bağımsızlığının artırılması-
na bir çözüm olarak zorunlu denetim kuruluşu 

rotasyonu hep önerilmiştir. Denetimle ilgili 

sürekli ve en çok tartışılan konulardan birisi, 

zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu uygu-

lamasının gerekli olup olmadığı hususudur. 

Rotasyonu destekleyenlerin ana konuları, 

bağımsızlığın ve denetim kalitesinin artma-

sı ve yeni bir bakış açısı olurken; rotasyona 

karşı olanların ana konuları, maliyet artışı 

ve kısa süreli denetimler nedeniyle denetim 

kalitesinin düşmesi olmaktadır. Bu çalışma-

da tarihçe ve söz konusu tartışmalarla ilgili 

konular ile tüm dünyadaki zorunlu rotasyon 

uygulamaları ve gelişmeler ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: Zorunlu Denetim Kurulu-

şu Rotasyonu, Bağımsız Denetim

Abstract

Auditor independence is very crucial to pub-

lic confidence in financial reporting. Howe-

ver, recent audit failures of companies such 

as Enron and WorldCom has critically da-

maged the credibility of financial reporting. 

Lack of auditor indepen dence due to long-

term relationships between auditor and 

clients is believed to be the reason for such 

failures. Therefore, mandatory audit firm ro-

tation has always been proposed as a soluti-

on to enhance auditor’s independence. One 

of the most controversial and longstanding 

issues over audit is the subject of whether or 

not to implement mandatory audit firm ro-

tation.  The main arguments for mandatory 

rotation are more independent and quality 

audits and a fresher perspective, while the 

major arguments against rotation are incre-

ased costs and lower quality audits due to 

shorter engagements. This paper will dis-

cuss the history and arguments surrounding 

the debate, and examine the implementati-

on and developments of mandatory rotation 

all over the World.

Keywords: Mandatory Audit Firm Rotation, 

Audit

GİRİŞ

Bilindiği gibi, denetçinin denetim müşteri-

sinden, müşterisinin yönetiminden ve taraf-

sızlığına zarar verebilecek diğer etkilerden 

bağımsız olması denetim fonksiyonu açısın-

dan son derece önemlidir.

Bu önem nedeniyle; denetçinin denetimleri 

bağımsız olarak gerçekleştirmesi açık bir 

gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak 

uygulamada; bağımsızlığın sağlanması zor, 

bağımsızlıktan ödün verilmesi ise kolay ola-

bilmektedir.
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Denetçinin bir müşteri ile uzun süreli veya 

yakın ilişki içerisinde bulunmasından dolayı, 

bu kişilerin çıkarları lehine fazlasıyla eğilim 

göstermesi veya bunların çalışmalarına yö-

nelik olarak fazlasıyla kabul eder bir yakla-

şım sergilemesi bağımsızlık için bir tehdit 

oluşturur.

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da 

yakınlık tehdidi (familiarity threat) olarak 

adlandırılan bu tehdide karşı denetçinin ba-

ğımsızlığını korumak ve güçlendirmek için 

alınacak önlemlerden birisi ise rotasyondur.

Rotasyonun amacı esas itibariyle, denet-

leyen ve denetlenen arasında denetiminin 

kalitesini tehdit edebilecek şekilde yakınlık 

oluşmasını önlemektir.

Rotasyonu kısaca, denetlenen işletmelerin 

denetçilerini (denetim kuruluşu veya birey-

sel denetçi) belirli bir süre sonunda değiş-

tirmeleri ve belirli bir süre ara (cooling off) 

vermeden önceki denetçinin söz konusu ku-

ruluşu yeniden denetleyememesi olarak ta-

nımlayabiliriz.

Rotasyon sadece denetim kuruluşu için ola-

bileceği gibi sorumlu denetçi ya da denetim 

ekibindeki denetçiler için de uygulanabil-

mektedir. Bazı ülkeler rotasyonu denetime 

tabi tüm şirketler için uygularken, bazı ül-

keler ise kamu yararını ilgilendiren kuruluş-

lar (KAYİK), borsada işlem gören şirketler, 

finansal kuruluşlar, bankalar, sigorta şir-

ketleri veya kamu işletmelerinden biri veya 

birkaçı için zorunlu olarak uygulamaktadır.

TARİHÇE

ABD’nin önde gelen şirketlerinden E.I du 

Pont de Nemours & Company (Du Pont), 

ilk finansal raporlama yaptığı 1910 yılından 

1954 yılına kadar düzenli olarak denetim 

kuruluşu rotasyonu uygulamıştır.1 Şirket, 

doğru ve yerinde sonuçlar elde etmek için 

1911’den 1927’ye kadar her yıl denetçilerini 

değiştirmiştir. Du Pont 1928 yılından itibaren 

ise, her yıl rotasyon yapmak yerine birkaç yılı 

1 Zeff, S.A., Dupont’s Early Policy on the rotation of 

audit firms, Journal of Accounting and Public Pol-

icy, 22, 1-18, 2003, s. 2.

kapsayan bir rotasyon politikası uygulamış-

tır. Ancak, şirketin rotasyon politikası 1954 

yılına kadar devam etmiştir. 1954’de şirket; 

faaliyetlerinin artan hacim ve karmaşıklığı, 

yaygın yurt dışı faaliyetleri ve sınırlı sayıda 

uzmanlaşmış denetim kuruluşu bulunması 

gibi nedenlerle, şimdi 4 büyüklerden olan 

bir denetim kuruluşunu sürekli denetçi ola-

rak seçmiştir. Sözkonusu denetim kuruluşu 

1954’den itibaren 30 yıl boyunca hep olumlu 

görüş vermiştir. Şirketin daha önce deneti-

mini yapan denetim kuruluşları daha sonra 

birleşmelerle 4 büyük denetim kuruluşuna 

dönüşmüştür. 2

ABD’de gönüllü olarak rotasyon uygulayan 

kuruluşlardan birisi de; kar amacı gütme-

yen, yaklaşık 4 milyon kişiye hizmet veren ve 

502 milyar Dolar varlığı yöneten (2012) TIAA 

(The Teachers Insurance and Annuity Asso-

ciation) isimli özel emeklilik kuruluşudur. 

TIAA 1950 yılından itibaren önce 5’er yıllık 

dönemler, daha sonra da 7’şer yıllık dönem-

ler itibariyle düzenli olarak denetim kurulu-

şu rotasyonunu uygulamıştır.3

Kamuoyu tarafından eleştirilen denetim uy-

gulamalarının ilk örneği 1939’daki McKesson 

& Robbins olayıdır. Şirketin yönetim kurulu 

başkanı Donald Coster, çok sayıda belgede 

sahtekarlık yaparak, hayali depolar ve sahte 

ticaret şirketlerini kullanarak hile yapmıştır. 

Şirketin dış denetçisi olan denetim kuruluşu, 

denetim prosedürleri, stokların fiziki sayımı 

ve alacaklar hesabının doğrudan teyidindeki 

eksiklikler nedeniyle, 19 Milyon Dolar tuta-

rındaki mevcut olmayan varlıkları, 18 Milyon 

Dolarlık hayali satışlardan oluşan 1,8 Milyon 

Dolarlık brüt kârı tespit edememiştir. Daha 

sonra, denetim kuruluşunun şirket yönetim 

kurulu değil, doğrudan şirket başkanı Do-

nald Coster tarafından seçildiği ve adıge-

çenin şirketin dış denetçi ile 1923’den beri 

2 Barton, M.T., Analysis of the Mandatory Auditor Ro-
tation Debate, University of Tennessee Honors Thesis 
Projects, 2002, s. 20-22.

3 PCAOB, Auditor Independence and Audit Firm Rota-
tion, PCAOB Rulemaking Docket Matter No.37, Pub-
lic Meeting, March 21, 2012, http://pcaobus.org/

Rules/Rulemaking/Docket037/2012-03-21_Tran-

script-Notice.pdf, (Erişim: 9.3.2016), s. 230.



Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 3

Bağımsız Denetimde Zorunlu Rotasyon Muhasebe ve Denetim Dünyası

uzun süreli bir ilişkisi olduğu anlaşılmıştır.4 

Bu ilişki sonucu denetim kuruluşu, şirketin 

finansal tablolarının uygunluğu hususun-

da sorgulama ve doğrulama yapmamıştır. 

Bu nedenle, müşteri ile uzun dönemli iliş-

ki denetçinin bağımsızlığı açısından önemli 

bir endişe kaynağı haline gelmiş ve zorunlu 

denetim kuruluşu rotasyonu gündeme gel-

miştir.5 

20. Yüzyılın en büyük yolsuzluklarından biri 

olarak gösterilen McKesson & Robbins 

skandalından sonra, denetim mesleğinde 

reform yapılması için girişimlerde bulunul-

ması sonucu Amerikan Muhasebeciler Ens-

titüsü (American Institute of Accountants) 

tarafından ilk standart, stokların izlenmesi 

ve alacakların teyidine ilişkin prosedürleri 

kapsayan denetim prosedürü (Auditing Pro-

cedure No. 1, “Extensions of Auditing Proce-

dure”) uygulamaya konmuştur.6

Zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu daha 

sonra 1976 yılında, Senatör Lee Metcalf baş-

kanlığında oluşturulan bir Senato alt komi-

tesi tarafından hazırlanmış olması nedeniyle 

“Metcalf Raporu” diye anılan raporda öneril-

miştir. Söz konusu rapora göre; bir şirket ile 

bir denetim kuruluşu arasındaki uzun süreli 

ilişki, denetim kuruluşunun, müşterisinin 

yönetiminin çıkarları ile özdeşleşmesine ne-

den olabilir, bu da denetim kuruluşunun tam 

olarak bağımsız hareketini zorlaştırır. Buna 

bir alternatif ise belirli bir süre sonunda zo-

runlu olarak denetçinin değiştirilmesidir.7 

Metcalf Raporu’ndan sonra 1978 yılında, AI-

CPA (American Institute of Certified Public 

4 Mamat, S., Mandatory audit firm rotation: The 

perception of Malaysian public listed companies, 

Master’s Thesis, Universiti Teknologi Mara, De-

cember 2006, s. 7.
5  Barton, a.g.e. s. 3.
6 Clikeman, P.M., The Greatest Frauds of the (Last) 

Century , Robins School of Business, Richmond, 

May 2003, http://www.newaccountantusa.com/

newsFeat/wealthManagement/Clikeman_Grea-

test_Frauds.pdf, (Erişim: Mart 2016), s. 6.
7 Metcalf Report, Subcommittee on Reports, Ac-

counting and Management of the Committee on 

Government Operations, US Senate, The Accoun-

ting Establishment, 1976, s. 21.

Accountants) tarafından oluşturulan Cohen 

Komitesi tarafından zorunlu denetim kuru-

luşu rotasyonunun fayda ve maliyetleri araş-

tırılıp, maliyetinin daha fazla olacağı sonu-

cuna varılarak, zorunlu denetim kuruluşu 

rotasyonu yerine sorumlu denetçi ve dene-

tim ekibi rotasyonu önerilmiştir.8,9

Diğer taraftan, Cohen Komitesi, üyelerinden 

bazılarının büyük denetim kuruluşları ile 

bunlarla bağlantıları bulunan büyük hukuk 

firmaları, büyük yatırım firmaları ve büyük 

şirketlerin temsilcileri ile akademisyen ve 

muhasebecilerden oluşması nedeniyle eleş-

tirilmiştir. 10

1993 yılında 774 şirket ile yapılan bir araştır-

ma sonucuna göre, ortalama denetim süre-

si 16 yıl olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, 

170 şirket (cevap verenlerin %22’si) denetim 

süresini 25 yıl olarak, 75 şirket (yaklaşık %10) 

denetim süresini 40 yıl olarak bildirmiştir.11

20. Yüzyıl boyunca her bir skandal olduğun-

da denetimle ilgili ek düzenlemeler uygu-

lamaya konmuş; en son Enron ve benzeri 

skandallardan sonra denetim mesleği yakın 

incelemeye alınmış, zorunlu denetim kuru-

luşu rotasyonu yeniden gündeme gelmiş ve 

eskisinden daha çok tartışılmaya başlan-

mıştır.

ROTASYON İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

Dünyada standart koyucular, uzun süre bir 

kişinin aynı denetimde çalışmasının bazı 

riskler oluşturacağını ve denetimde görevli 

sorumlu denetçinin rotasyona tabi tutulma-

sını kabul etmişlerdir.

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’a 

göre, “Bir denetim işinde uzun süre boyunca 

8 AICPA (American Institute of Certified Public Accoun-
tants), The Commission on Auditors’ Responsibilities: 
Report, Conclusions, and Recommendations, New 
York, NY, 1978.

9 Casterella, J.R., Lewis, B.L. and Walker, P.L., Mandato-
ry Auditor Rotation: A Critique of the Panel on Audit 
Effectiviness, Research in Accounting Regulation, Vol-
ume 15, 259-268, 2002, s. 264.

10  Metcalf Report, a.g.e. s. 101, 119.
11  Casterella, J.R., Lewis, B.L. and Walker, P.L., s. 265.
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aynı kıdemli personelin çalıştırılması yakın-

lık ve kişisel çıkar tehdidi oluşturur.”12,13

Etik Kurallar’a göre, yakınlık tehdidi ise; 

“denetçinin, bir müşteri ile uzun süreli veya 

yakın ilişki içerisinde bulunmasından dolayı, 

bu kişilerin çıkarları lehine fazlasıyla tema-

yül göstermesi veya bunların çalışmalarına 

yönelik olarak fazlasıyla kabul eder bir yak-

laşım sergilemesi tehdididir.”14,15

Bu tür tehditlerin önemi değerlendirilir ve 

gerektiğinde bunları ortadan kaldırmak 

veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek için 

önlem alınır. Alınacak önlemlere ilişkin ör-

neklerden birisi de kıdemli personelin, ro-

tasyona tabi tutularak denetim ekibinden 

çıkarılması olarak öngörülmüştür. 

Ayrıca, KAYİK denetimiyle ilgili olarak, aynı 

kişinin yedi yıldan daha uzun süre kilit de-

netçi olarak görev yapamayacağı, bu sürenin 

bitiminden itibaren iki yıl boyunca denetim 

ekibi üyesi veya müşterinin kilit denetçisi 

olamayacağı belirtilmiştir.16,17

Her ne kadar sorumlu denetçi rotasyonu ile 

ilgili tartışmalar olsa da esas itibariyle tar-

tışmalar zorunlu denetim kuruluşu rotasyo-

nu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle 

aşağıda daha çok sorumlu denetçi rotasyo-

nuna karşı olanlar ve destekleyenlerin gö-

rüşlerine yer verilmiştir.

DESTEKLEYENLER

Rotasyonu destekleyenler, ilk olarak, rotas-

yonun denetçinin esasta bağımsızlığını (in-

dependence in fact) artıracağını ve sonuçta 

denetim kalitesini yükselteceğini ileri sür-

mektedirler. Çünkü uzun süreli denetimler 

denetçi ile müşterisi arasında aşırı yakınlık 

12 IESBA (International Ethics Standards Board for Ac-
countants), Handbook of the Code of Ethics for Pro-
fessional Accountants, IFAC, New York, 2014, Part B, 
Section 290, 148.

13 KGK (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu), Bağımsız Denetçiler İçin Etik 

Kurallar, 2015, Kısım B, Bölüm 290, 148.
14 IESBA, a.g.e. Part A, Section 100, 5(d).
15 KGK, a.g.e. Kısım A, Bölüm 100, 5(ç).
16 ESBA, a.g.e. Part B, Section 290, 149.
17 KGK, a.g.e. Kısım B, Bölüm 290, 149.

ve samimiyete neden olabilir ve muhteme-

len de denetçinin bağımsızlığını zayıflata-

bilir, denetimin kalitesini düşürebilir; bu 

durum da yetersiz denetim prosedürlerinin 

uygulanmasına, ayrıca aynı denetim prog-

ramlarına ve önceki yıl sonuçlarına aşırı gü-

ven duyulmasına neden olabilir. 

Esasta bağımsızlık; denetçinin dürüstlük, 

tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde ha-

reket etmesini teminen, mesleki muhake-

mesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden 

ari olarak görüş açıklamasıdır.18,19

Ayrıca denetçiler, denetimlerini uzun süre 

devam ettirebilmek için müşterilerini mem-

nun etme eğiliminde olabilirler. Bu durum-

da, mesleki standartların uygulanması ye-

rine, müşteri memnuniyeti öncelikli hale 

gelebilir. Psilolojik araştırmalar; insanların 

tarafsız ve objektif olmak için çabalasalar 

bile, genellikle bilinçsizce ve farkında olma-

dan, kendi çıkarları lehine olan kararlara 

varmalarına neden olan psikolojideki “kendi 

çıkarına yanlılık” nedeniyle, tarafsız kalama-

dıklarını göstermiştir. Bu nedenle denetçiler 

muhakemelerinden ödün verebilir ve sonra-

ki yıllardaki denetim sözleşmelerini güvence 

altına almak amacıyla problemli alanları dü-

zeltmeye ya da yumuşatmaya yönelebilirler. 

Dolayısıyla, zorunlu rotasyon uygulamasının 

denetçinin bağımsızlığını ve denetim kalite-

sini artırabileceği genellikle ileri sürülmek-

tedir. Ayrıca bu görüş bazı uygulamalı araş-

tırmalar tarafından da desteklenmektedir.20

Maksimum denetim süresi en aza indirile-

rek, denetçilerin ayrıntılara daha çok dikkat 

etmesinin sağlanacağı ve denetim yaklaşım-

larında daha şüpheci olmaya zorlanacağı 

ileri sürülmektedir. Sözkonusu tartışmalara 

ilişkin deneysel, analitik ve arşiv araştırma-

larına ilişkin bulgular ise aşağıdaki gibidir:21

Rotasyonun zorunlu olduğu durumlarda de-

netçilerin daha bağımsız hareket edecekle-

rine ilişkin deneysel araştırma bulguları bu 

18 IESBA, a.g.e. Part B, Section 290, 6(a).
19 KGK, a.g.e. Kısım B, Bölüm 290, 6(a).
20 Mamat, a.g.e. s. 10.
21 Ewelt-Knauer, C., Gold A., Pott C., what do we know 

about mandatory audit firm rotation?, ICAS, 2012, s. 6.
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tartışmayı büyük ölçüde desteklemektedir. 

Her ne kadar bazı analitik araştırmalar kısa 

süreli denetim sözleşmelerinin, özellikle 

sözleşmenin son yılında, denetçinin bağım-

sızlığı üzerinde ters bir etki yaratabileceğini 

gösterse de; analitik araştırmaların çoğu, 

özellikle yüksek piyasa yoğunlaşması ve çok 

özellikli denetimlere özellikle ihtiyaç duyul-

ması durumunda, rotasyonun bağımsızlık 

üzerinde olumlu bir etkisi olacağını göster-

mektedir.

Konuyla ilgili arşiv araştırmaları, doğrudan 

denetçi bağımsızlığını değil, genellikle de-

netçi-müşteri süresi ile bazı denetim kalite 

kriterleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 

Bu araştırma yöntemi büyük bir çoğunluk-

la, denetim süresinin denetim kalitesiyle ya 

olumlu olarak ilişkilendiği ya da hiç ilişki-

li olmadığı ve denetim kalitesinin özellikle 

denetimin ilk yıllarında düşük olacağı, do-

layısıyla zorunlu denetim kuruluşu rotas-

yonunun tersine bir etki göstereceği sonu-

cuna varmaktadır. Bununla birlikte, aksine 

sonuçların olduğu çalışmalar da bulunmak-

tadır. Örneğin, denetçi-müşteri ilişkileri-

nin uzunluğuna bağlı olarak şartlı denetim 

görüşü verilmesi ihtimalinin artması, ilgili 

tartışmaya oldukça destek sağlamaktadır. 

Ayrıca bazı araştırmalar, çok uzun denetim 

süresinin denetim kalitesinde bir düşüşe 

neden olacağını ortaya koymuştur.

Destekleyenler, zorunlu denetim kuruluşu 

rotasyonunun denetçinin esasta bağımsızlı-

ğı yanında, şekilde bağımsızlığına (indepen-

dence in appearance) da olumlu etkisinin 

olacağını ileri sürmektedirler. Diğer bir de-

yişle, bu görüşe göre, finansal tablo kulla-

nıcıları zorunlu rotasyon sonrası denetçinin 

daha fazla bağımsız olduğunu düşünürler. 

Şekilde bağımsızlık; denetim kuruluşunun, 

denetçinin veya bir denetim ekibi üyesinin; 

konuya ilişkin tüm durum ve şartları de-

ğerlendiren makul ve bilgi sahibi üçüncü 

kişilerde, dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki 

şüphecilikten ödün verdiği intibaını oluştu-

rabilecek durum ve davranışlardan sakın-

masıdır.22,23

Bu görüşe ilişkin yatırımcılar, uzmanlar ve 

yöneticiler arasında yapılan anket ve deney-

sel bulgular büyük ölçüde bu ilişkiyi destek-

lemektedir. Ancak bu araştırmayı yapanlar, 

zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu uygu-

lamasının algılanan yüksek maliyetlerine 

karşı da dikkat çekmektedirler.

Diğer taraftan; zorunlu rotasyonun piyasa 

rekabetini artırarak, daha küçük denetim 

kuruluşlarının da piyasaya girmelerini sağ-

layabileceği ileri sürülmektedir. İtalya’da 

1975’den beri uygulanan zorunlu denetim 

kuruluşu rotasyonu bu görüşü destekler ni-

teliktedir.

Zorunlu rotasyon lehine ileri sürülen bir 

diğer bir konu ise meslektaş denetimidir 

(peer review). Bu görüşe göre, zorunlu ro-

tasyon şirket denetçisinin her değişiminde 

ciddi gözden geçirmeleri teşvik ederek et-

kili bir meslektaş denetimi de oluşturabilir. 

Çünkü insanlar yaptıklarının bir süre sonra 

(zorunlu rotasyon süresi sonunda) izlenece-

ğini bilmeleri halinde daha dikkatli davrana-

caklardır. Sonuç olarak, denetim kuruluşları 

arasındaki meslektaş denetiminin, sorumlu 

denetçi rotasyonuna dayanan iç gözden ge-

çirmeden daha etkili olabileceği ileri sürül-

mektedir.24

KARŞI OLANLAR

Zorunlu rotasyona karşı olanların ileri sür-

dükleri ilk görüşe göre; nispeten kısa olan 

denetim süreleri denetçi ile yönetim ara-

sındaki etkili bir çalışma ilişkisinin oluştu-

rulmasını engelleyebilir. Denetçiler, uzun 

dönemli denetçi-müşteri ilişkileri ile kıyas-

landığında, genellikle başlangıç maliyet-

lerini telafi etmek zorunda olduklarından 

yönetime karşı daha hoşgörülü, müşterinin 

uygulamalarına karşı ise daha az eleştirici 

olabilirler. 25

Ankete dayalı bir araştırma, denetim süresi 

22  IESBA, a.g.e. Part B, Section 290, 6(b).
23  KGK, a.g.e. Kısım B, Bölüm 290, 6(b).
24  Mamat, s. 12.
25  Ewelt-Knauer, C., Gold A., Pott C., a.g.e. s. 7.
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kısa olan şirketlerin, bir anlaşmazlık duru-

munda kendi görüşlerini daha rahat kabul 

ettirebileceklerini göstermekle birlikte, bir-

çok deneysel ve ankete dayalı araştırma da 

aksine zorunlu rotasyonun olduğu durum-

larda denetçi bağımsızlığının özellikle yük-

sek olduğunu göstermektedir.

Bazı arşiv araştırmaları da bu görüşü des-

teklemektedir. Örneğin, denetçilerin işlet-

melerin sürekliliğine (going-concern) ilişkin 

görüş verme ihtimali, denetimin ilk yılında 

ileriki yıllara kıyasla daha düşüktür. Bu du-

rum, müşterinin memnun edilmek istenme-

si nedeniyle olabileceği gibi, aşağıdaki görü-

şe de bir örnek olabilir.

Zorunlu deneti kuruluşu rotasyonunun, de-

netçilerin müşteriye özgü derinlemesine 

bilgi sahibi olamamaları nedeniyle, denetim 

hatası riskini artırabileceği de ileri sürül-

mektedir.

Arşiv araştırmalarının önemli bir bölümü bu 

düşünceyi desteklemektedir. Örneğin, dene-

tim hatalarının büyük bir bölümü denetimin 

ilk yıllarında oluşmaktadır. Bu durum ise 

denetçi cephesinde yeterli uzmanlığın ek-

sikliği ile açıklanmaktadır. 

Zorunlu denetim kuruluşu rotasyonunun; 

yeni denetçinin müşterinin iş modelini ve 

kurumsal yapısını anlaması için başlangıç 

maliyetlerinde, ayrıca yeni denetçinin söz-

konusu öğrenme prosedürlerine yardımcı 

olmak için müşteri yönetiminin maliyetle-

rinde bir artışa neden olabileceği hususun-

da büyük ölçüde bir mutakabat vardır. Ayrıca 

zorunlu rotasyon uygulaması, piyasanın ar-

tık gönüllü denetim kuruluşu değişikliğini 

zorunlu rotasyondan ayırt edemeyeceği bir 

duruma neden olabilir ve sonuçta belirsiz-

lik artar, bu da bilgi maliyetini artırır. Zorun-

lu rotasyondan kaynaklanan tam maliyetin 

belirlenmesi oldukça zor olmakla birlikte, 

denetim maliyetlerinin %20 arttığına ilişkin 

görüşler vardır.

Konunun karmaşıklığı nedeniyle, sözkonusu 

maliyet tartışmasını destekleyen veya aksini 

gösteren sınırlı deneysel araştırma mevcut-

tur. Ancak bazı akademisyenler, bir an için 

rotasyonun denetim kalitesi üzerinde ta-

mamen olumlu bir etkisi (Örneğin, denetim 

hatalarının sayısını azaltarak ve finansal bil-

gilerin güvenirliğini artırarak) olduğunu var-

sayarak, uzun dönemde sermaye maliyetinin 

düşeceğini ileri sürmektedir. Arşiv araştır-

maları da, denetim kuruluşu süresinin ge-

nellikle şirketin sermaye maliyetini artırdı-

ğını göstermektedir. Sonuç olarak, zorunlu 

rotasyon denetim süresini bir yerden kese-

ceği ve bu nedenle süre nedeniyle sermaye 

maliyetinin artmasını engelleyebileceği için, 

sözkonusu araştırma bulgularının, rotasyo-

nun toplam maliyetleri artıracağı görüşüyle 

çeliştiği ileri sürülebilir. Nihayetinde, hem 

ilgili alandaki araştırmalar hem de bilimsel 

olmayan veriler, daha iyi bir denetim sonucu 

alınacaksa, yatırımcıların bazı ek maliyetle-

re katlanmaya istekli olabileceklerini gös-

termektedir.26

Zorunlu rotasyonun özellikle ilk yıl maliyet-

lerini artıracağı yönünde görüşler çoğun-

lukta olmakla birlikte; 1978 yılında, AICPA 

tarafından hazırlanan bir raporda, denetim 

kuruluşlarının ilerki yıllarda zararlarını tela-

fi etme beklentisiyle, bazen ilk yıl ya da ilk 

birkaç yıl için nispeten düşük fiyat (low-bal-

ling) teklif ettiklerine ilişkin iddiaların oldu-

ğu belirtilmiştir. 27

Diğer taraftan, zorunlu rotasyon; daha küçük 

denetim kuruluşlarının piyasaya daha kolay 

girmelerini sağlayabilmesine rağmen, bü-

yük şirketlerin denetim kuruluşlarını değiş-

tirirken en büyük 4 denetim kuruluşundan 

birisini seçme eğiliminde olmaları nedeniy-

le, yüksek piyasa yoğunlaşmasına da neden 

olabilir. Ayrıca, denetim komitelerinin, daha 

küçük denetim kuruluşlarının sık rotasyon-

larla ve müşterinin karmaşıklığındaki büyük 

farlılıkla başedebilmek için yeterli kaynak ve 

uzmanlığa sahip olmadığı şeklinde bir algıya 

sahip olabilmeleri nedeniyle zorunlu rotas-

yon, en büyük 4 denetim kuruluşu ve ikinci 

kademe denetim kuruluşları ile sınırlı kala-

bilir. Sonuç olarak, daha küçük denetim ku-

26 A.g.e, s. 7.
27 Hubens, R., The Influence of the Financial Crisis on Au-

ditor Changes and Earnings Management, Master the-
sis, Tilburg University, 20.07.2012, s. 13.
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ruluşları zorunlu rotasyon uygulamasından 

zarar görebilirler.

Zorunlu denetim kuruluşu rotasyonuna kar-

şı olanlar, sorumlu denetçi rotasyonunun 

yakınlık tehdidine (familiarity threat) karşı 

uygun bir önlem olacağını savunarak, zo-

runlu denetim kuruluşu rotasyonunun ge-

reksiz olduğunu da ileri sürmektedirler. 

Ancak ABD sermaye piyasası kurulu SEC’in 

eski Baş Muhasebecisi (Chief Accountant) 

Lynn Turner, ABD Senatosu bankacılık, ko-

nut ve kentsel ilişkiler komitesinde yaptığı 

konuşmasında, yeni sorumlu denetçinin aynı 

denetim kuruluşundan olan önceki sorumlu 

denetçinin yaptığı işlere muhtemelen karşı 

çıkmayacağını belirtmiştir. 28

“Zorunlu denetim kuruluşu rotasyonuna 

karşı duyabileceğiniz son bir görüş ise, de-

netim 

kuruluşlarının zaten denetledikleri 

şirketlerin sorumlu denetçilerini değiştir-

erek bir iç rotasyon yaptıkları şeklindedir. 

Ancak, bir denetim kuruluşu bir şirketin fi-

nansal tablolarına ilişkin bir rapor düzen-

lemişse, daha sonra finansal tabloların 

yanlış olduğu sonucuna varılmasında doğal 

olarak bir çelişki olacaktır. Bu özellikle şu 

durumda doğru olacaktır: Şirket sözkonusu 

finansal tabloları kullanarak sermaye piya-

sasına girmişse ve sonuçta denetim kuru-

luşu, finansal tabloların yeniden sunumu 

durumunda, önemli davalarla karşı karşıya 

kalacaktır. Her 7 yılda yeni bir denetim ku-

ruluşunu değiştirerek, önceki muhasebeyle 

ilgili herhangi bir riske girmeksizin finansal 

raporlamanın kalitesine bağımsız olarak 

28 European Commission, Impact Assessment ac-

companying the document Proposal for a Directi-

ve of the European Parliament and of the Council 

amending Directive 2006/43/EC on statutory au-

dits of annual accounts and consolidated accounts 

and a Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on specific requ-

irements regarding statutory audit of public-in-

terest entities, Commission Staff Working Paper, 

30.11.2011, s. 17-18, 96.

bakabilen yeni bir bakış açısı elde edersiniz.” 29

Malezyalı muhasebeciler arasında yapılan 

ankete dayalı bir araştırmaya göre, şirketin 

denetçisini değiştirmesi durumunda denet-

çi bağımsızlığının oldukça yüksek bir düzeye 

çıkacağı düşünülmektedir.30 Yine Malezya’da 

yapılan başka bir ankete katılan kredi uz-

manları (loan officers) ise denetim kuruluşu 

rotasyonunu sorumlu denetçi rotasyonuna 

tercih eder görünmektedir. 31

Diğer taraftan, Yeni Zelanda gibi küçük pi-

yaslardaki, (Yeterli bilgi birikimine sahip 

yeterli sayıda sorumlu denetçi bulmak zor 

olduğundan) kısa süreli rotasyonlarda yeni 

sorumlu denetçinin, yerine geçtiği önceki 

denetçinin sahip olduğu sektörle ilgili derin-

lemesine bilgiye sahip olamayacağı için 5 yıl 

olan rotasyon süresinin çok kısa olduğu ileri 

sürülmektedir.32

DÜNYADAKİ UYGULAMA VE GELİŞMELER: 

Değişik ülkeler değişik şekillerde denetim 

süresini sınırlamışlardır. Bir kısım ülkeler 

sorumlu denetçi rotasyonu uygularken, bir 

kısım ülkeler denetim kuruluşu rotasyonu-

nu benimsemiş, diğer bazı ülkeler ise her iki 

rotasyonu da uygulamışlardır. 

AB’de 2006/43 sayılı direktif ile sorumlu de-

netçi rotasyonu öngörülmüşken, söz konu-

su direktifte 2014 yılında yapılan değişiklik 

ile ihale veya ortak denetim ile uzatmaya 

izin veren 10 yıllık zorunlu denetim kurulu-

şu rotasyonu getirilmiştir. ABD’de ise 5 yıllık 

zorunlu sorumlu denetçi rotasyonu uygula-

29 Turner, L.E., Evidence to Committee on Banking, Hous-
ing, and Urban Affairs, US Senate, Washington, 26 Feb-
ruary 2002.

30 Gates, S.K., Lowe, D.J., Reckers, P.M.J., Restoring Public 
Confidence in Capital Markets Through Auditor Rota-
tion, Managerial Auditing Journal Vol. 22 No. 1, 2007, 
5-17, s.8.

31  Ahmad, M.B., Auditor Independence in Malaysia: The 
Perceptions of Loan Officers and Professional Inves-
tors, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, 
October 2012.

32 O’connor, S., Less is not more, December 2013, http://

www.nzica.com/News/Archive/2013/December/

Less-is-not-more.aspx , (Erişim: 8.3.2016)
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nırken, İngiltere’de borsada işlem gören şir-

ketler için 10 yıllık dönemler itibariyle ihale 

yöntemi benimsenmiştir. 

Aynı şekilde zorunlu denetim kuruluşu ro-

tasyonu uygulayan ülkelere baktığımızda da 

farklı uygulamalar olduğunu görüyoruz. 

Bazı ülkeler rotasyonu denetime tabi tüm 

şirketler için uygularken, bazı ülkeler ise KA-

YİK, borsada işlem gören şirketler, finansal 

kuruluşlar, bankalar, sigorta şirketleri veya 

kamu işletmelerinden biri veya birkaçı için 

uygulamaktadır. Örneğin, Pakistan, İtalya ve 

Umman gibi bazı ülkeler geçmişte zorunlu 

denetim kuruluşu rotasyonunu borsada iş-

lem gören şirketler için uygulamışlar, ancak 

Pakistan daha sonra bunu değiştirerek sa-

dece finansal kuruluşlar ve sigorta şirketle-

ri için 5 yıl olarak uygulamaya başlamıştır. 

Polonya, Sırbistan ve Slovenya gibi bazı ül-

keler zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu-

nu sadece bankacılık veya sigorta söktörü 

gibi özel alanlarda, Peru gibi bazı ülkeler ise 

kamu şirketleri için uygulamışlardır. Buna 

karşılık, Suudi Arabistan finans sektörünü 

ve KAYİK’leri hariç tutarak borsada işlem 

gören diğer şirketler için zorunlu rotasyon 

öngörmüştür.

Diğer taraftan, rotasyon sürelerine baktı-

ğımızda da ülkeler arasında farklılıklar ol-

duğunu görüyoruz. Örneğin Peru’da kamu 

işletmeleri için 2 yıllık rotasyon uygulaması 

öngörülmüşken, Venezuela’da bankalar için 

rotasyon süresi 3 yıldır. İtalya’da, borsada 

işlem gören şirketler ve KAYİK’ler için ro-

tasyon süresi 9 yıldır. Brezilya’da borsada 

işlem gören şirketler için uygulanan 5 yıllık 

rotasyon şirketin denetim komitesi olması 

halinde 10 yıla çıkmaktadır. Görüleceği üze-

re rotasyon süreleri 2 yıl ile 10 yıl arasında 

değişen farklılıklar göstermektedir.

Zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu konu-

sunda bazı ülkelerde ise kararsızlık olduğu 

görülmektedir. Örneğin, Kosta Rika 2005 yı-

lında uygulamaya koyduğu zorunlu denetim 

kuruluşu rotasyonunu 2006-2007’de kaldır-

mış ve nihayet 2010 yılında yeniden uygula-

maya başlamıştır.

Zorunlu denetim kuruluşu ve sorumlu de-

netçi rotasyonuna ilişkin olarak 69 ülkeye 

ilişkin bilgiler33 ekteki Tablo’da ayrıntılı ola-

rak gösterilmiş olup özeti aşağıdaki tabloda 

yer almaktadır.

Söz konusu tablonun incelenmesinden de 

görüleceği üzere, toplam 69 ülkeden 33 ül-

kede (%48) zorunlu denetim kuruluşu rotas-

yonu, 48 ülkede (%70) sorumlu denetçi ro-

tasyonu uygulanmakta, 4 ülkede (Avusturya,  

Nepal, Güney Afrika, Uganda) ise herhangi 

bir rotasyon uygulanmamaktadır. Zorunlu 

denetim kuruluşu rotasyonu uygulanan 33 

ülkenin 15’sinde aynı zamanda sorumlu de-

netçi rotasyonu da uygulanmaktadır. 10 ül-

kede daha önce zorunlu denetim kuruluşu 

rotasyonu uygulanırken daha sonra kaldı-

rılmıştır. Söz konusu 10 ülkenin 7’sinde so-

rumlu denetçi rotasyonu vardır. Daha önce 

zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu uygu-

33  Ewelt-Knauer, C., Gold A., Pott C., a.g.e. s.12.

Tablo: Zorunlu rotasyon uygulayan ülkeler

ZORUNLU ROTASYON
DENETİM KURULUŞU ROTASYONU SORUMLU DENETÇİ ROTASYONU

ÜLKE SAYISI (%) ÜLKE SAYISI (%)

Yok 26 %38 21 %30

Kaldırılmış1 10 %14 0 %0

Var2 33 %48 48 %70

69 %100 69 %100

1  İlgili ülke daha önce zorunlu rotasyon sistemini uygulamış ancak 2012’den önce kaldırmış.
2 Zorunlu rotasyon ya bankalar, sigorta şirketleri, finansal kuruluşlar, borsada işlem gören şirketler, kamu 

  sermayeli kuruluşlar ve KAYİK’lerden biri veya birkaçı için ya da bağımsız denetime tabi tüm şirketler için 

   uygulanmaktadır.
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layan, ancak daha sonra kaldıran 10 ülkede-

ki durum kısaca aşağıda belirtilmiştir:

Avusturya’da daha önce uygulanırken 

2004’de kaldırılmıştır. Sorumlu denetçi ro-

tasyonu yoktur.

Çek cumhuriyeti’nde 1992 ve 1995 yılları ara-

sında uygulanmış, daha sonra kaldırılmıştır. 

7 yıllık sorumlu denetçi rotasyonu vardır. 

Güney Kore’de 2006 yılından geçerli olmak 

üzere 2003 yılında kabul edilmiş, 2009 yılın-

da kaldırılmıştır. Sorumlu denetçi rotasyonu 

yoktur.

İspanya’da 1987 yılında uygulamaya kon-

muş, 1995 yılında kaldırılmıştır, 7 yıllık so-

rumlu denetçi rotasyonu vardır. 

Kanada’da sorumlu denetçi rotasyonu lehi-

ne denetim kuruluşu rotasyonu kaldırılmış-

tır.

Letonya’da 1998-2000 yıllarında bankalar 

için uygulanmış, 2002’de kaldırılmıştır. 7 yıl-

lık sorumlu denetçi rotasyonu vardır. 

Singapur’da 2002 yılında yerel bankalar için 

getirilen 5 yıllık zorunlu denetim kuruluşu 

rotasyonu Singapur Para Otoritesi (MAS) ta-

rafından üç banka için geçici olarak askıya 

alınmıştır. Ancak borsada işlem gören şir-

ketler için 5 yıllık sorumlu denetçi rotasyonu 

uygulanmaktadır.

Slovakya’da 1996 yılında zorunlu denetim 

kuruluşu rotasyonu uygulamaya konmuş, 

ancak 2000 yılında kaldırılmıştır. 5 yıllık so-

rumlu denetçi rotasyonu vardır.

Uganda’da kaldırılmıştır. Sorumlu denetçi 

rotasyonu yoktur.

Yunanistan’da 1994 yılında kaldırılmıştır. 7 

yıllık sorumlu denetçi rotasyonu vardır.

Enron olayından önce dünyada çok az ülke 

tarafından tartışılan veya uygulanan zorunlu 

denetim kuruluşu rotasyonu, Enron ve ben-

zeri olayların finansal raporlamaya olan gü-

veni oldukça sarsması nedeniyle, sonra pek 

çok ülke tarafından tartışılmaya ve uygulan-

maya başlanmıştır.

Denetçi ve müşterisi arasındaki uzun dö-

nemli ilişki nedeniyle zayıflayan denetçi ba-

ğımsızlığının bu tür iflasların nedeni olduğu-

na inanıldığından, denetçinin bağımsızlığını 

artırmak için zorunlu denetim kuruluşu ro-

tasyonu bir çözüm olarak herzaman öneril-

mektedir.

Örneğin Fransa’da 1998 yılında 6 yıllık bir 

rotasyon süresi düşünülmüş ancak kabul 

edilmemiştir. Almanya’da ise 1995 yılında 

Merkez Bankası 5 yıllık bir rotasyon düzen-

lemesi yapmış ancak başarılı olmamıştır. 

Buna karşılık bu ülkeler denetim kalitesi-

ni artırmak için alternatif bir önlem olarak 

sorumlu denetçi rotasyonunu kabul etmiş-

lerdir. Diğer taraftan, İtalya’da 1975 yılından 

beri zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu 

uygulanmaktadır. 

Türkiye 

14.2.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanarak 1.7.2012 tarihinden iti-

baren yürürlüğe giren (Denetime ilişkin 397-

406 maddeleri 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-

nu’nun değişik 400. maddesinin 2. fıkrasında 

rotasyon düzenlenmiş olup, buna göre; “On 

yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl de-

netçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedik-

çe denetçi olarak yeniden seçilemez. Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartla-

rı Kurumu (KGK) bu fıkranın uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve bu fık-

rada belirtilen süreleri kısaltmaya yetkilidir.”

Söz konusu sürelerin hesaplanmasında, ka-

nunun yürürlüğe girmesinden önceki dene-

timlerin sayılıp sayılmayacağı sorusu akla 

gelebilir. Kanun koyucu,  Geçici 6. maddenin 

3. fıkrası ile bu hususa açıklık getirmiştir. 

Söz konusu fıkraya göre; “Bu fıkranın yürür-

lük tarihinden önce ilgili mevzuatları uyarın-

ca seçilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının 

denetimde geçen süreleri 400 üncü madde-

nin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin he-

saplanmasında dikkate alınır.”

Türk Ticaret Kanunu, herhangi bir ayırım 

yapmaksızın bağımsız denetime tabi tüm 

şirketler için rotasyon süresini 10 yıl içinde 
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7 yıl olarak, bekleme süresini ise 3 yıl olarak 

belirlemiş ve KGK’ya rotasyonla ilgili düzen-

leme yapma ve kanunda belirtilen süreleri 

kısaltma hususlarında yetki vermiştir. 

KGK bu yetkisini kullanarak, 26.12.2012 ta-

rihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği 26. 

maddenin 1. fıkrasının (ç) bendinde bir dü-

zenleme yapmıştır. Buna göre; üç yıl geçme-

dikçe; denetim kuruluşları son on yılda yedi 

yıl, denetim kuruluşlarında çalışanlar da da-

hil olmak üzere denetçiler ise son yedi yılda 

beş yıl denetim çalışması yürüttükleri işlet-

melere ilişkin denetimleri üstlenemezler.

Bu durumda; bağımsız denetime tabi tüm 

şirketler açısından zorunlu rotasyon süresi; 

denetim kuruluşları için son 10 yılda 7 yıl, 

hem denetim kuruluşlarında çalışan hem de 

bireysel olarak denetim yapan tüm bağımsız 

denetçiler için (sorumlu denetçiler dahil) ise 

son 7 yılda 5 yıl; bekleme süresi ise hem de-

netim kuruluşları hem de denetçiler için 3 

yıl olmaktadır.

İtalya

İtalya’da zorunlu denetim kuruluşu rotasyo-

nu uygulaması 1975 yılında D.P.R. 136/1975 

sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yü-

rürlüğe konmuştur. Uygulama başlangıçta 

borsada işlem gören çok büyük şirketler için 

öngörülmüşken, daha sonra 1980’lerin or-

talarında borsada işlem gören tüm şirketler 

için zorunlu hale gelmiştir. Kararnamenin 

ilk şeklinde denetim kuruluşlarının toplam 

olarak 9 yılı geçmemek üzere, 3’er yıllık dö-

nemler itibariyle sözleşmelerini yenileyebil-

melerine izin verilmiştir. Diğer bir deyişle, 3 

yıllık dönemin sonunda denetlenen şirkete 

mevcut denetim kuruluşunu 3 yıllığına ye-

niden atayabilme seçeneği verilmiş, ancak 

birbirini izleyen 9 yılın sonunda ise denetim 

kuruluşunun değiştirilmesi zorunlu hale ge-

tirilmiştir. Bekleme süresi ise 3 yıl olarak 

belirlenmiştir. Her 3 yılın sonunda denet-

çiyi değiştirme seçeneği verilmiş olması-

na rağmen, yapılan ilk araştırmalara göre, 

borsada işlem gören şirketlerin büyük bir 

çoğunluğu mevcut denetçilerini mevzuatın 

kendilerine tanıdığı maksimum süre olan 9 

yıla kadar yeniden atamışlardır. Bu nedenle, 

sözkonusu uygulama 303/2006 sayılı karar-

name ile değiştirilerek, her 3 yılın sonunda 

denetçiyi değiştirme seçeneği yürürlükten 

kaldırılmış, dolayısıyla atanan bir denetçinin 

yeniden atanmasına gerek kalmadan mak-

simum süre olan 9 yılın sonuna kadar görev 

yapması imkânı getirilmiştir.34

İtalyan sermaye piyasası kurulu CONSOB 

(Commissione Nazionale per Ie Societa e la 

Borsa) yetkilileri İtalya’nın zorunlu denetim 

kuruluşu rotasyonu uygulamasının iyi bir 

tecrübe olduğunu belirtmektedir.35

Brezilya

Brezilya’da özellikle “Banco Econômico” ve 

“Banco Nacional” isimli bankaların batması 

olmak üzere, 1990’lardaki finansal kuruluş-

larla ilgili bir dizi skandalı takiben 1996 yılın-

da bankalar için zorunlu denetim kuruluşu 

rotasyonu uygulamaya konmuştur.36 Banka-

ların iflasına neden olan çok büyük yolsuz-

luklara rağmen, bunları tespit edemeyen 

denetim kuruluşlarının sözkonusu bankalar 

ile uzun süreli ilişkileri vardı. Bu nedenle, 

daha sonra oluşabilecek benzeri skandalları 

önlemek amacıyla Brezilya Merkez Bankası 

2267 sayılı kararı ile finansal kuruluşları de-

netleyen denetim kuruluşlarının her 4 yılda 

bir rotasyona tabi olmalarını zorunlu hale 

getirmiştir. Merkez Bankasının sözkonusu 

kararını takiben Brezilya sermaye piyasası 

kurulu CVM, 14 Mayıs 1999 tarihli ve 308 sa-

yılı kararıyla, borsada işlem gören şirketlerin 

34 Cameran, M., Prencipe, A., Trombetta, M., Mandatory 
Audit Firm Rotation and Audit Quality: Evidence from 
the Italian Setting, https://www.uam.es/otros/cate-

draccc/docs/prencipe.pdf , (Erişim: 9.3.2016), s. 6-9.
35 GAO (General Accounting Office), Public Account-

ing Firms, Required Study on the Potential Effects 

of Mandatory Audit Firm Rotation, Report to the 

Senate Committee on Banking, Housing, and Ur-

ban Affairs and the House Committee on Financial 

Services, http://www.gao.gov/assets/250/240736.

pdf , November 2003, (Erişim: Mart 2016), s. 83.
36 Cameran, M., Vincenzo, D., Merlotti, E., The Audit Firm 

Rotation Rule: A Review of the Literature, 30 Septem-
ber 2005, https://www.researchgate.net/profile/

Mara_Cameran/publication/228170451_The_Au-

dit_Firm_Rotation_Rule_A_Review_of_the_Lit-

erature/links/004635224af0d217f4000000.pdf, 
(Erişim: Mart 2016), s. 7.
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kendilerini denetleyen denetim kuruluşlarını 

ya da bireysel denetçilerini 5 yılın sonunda 

değiştirmelerini ve en az 3 yıl geçmeden ön-

ceki denetçileri ile sözleşme yapamayacak-

ları kuralını uygulamaya koymuştur. CVM, 

aynı şirkete uzun bir süre denetim hizmeti 

verilmesinin denetimin kalitesini tehlikeye 

atacağı inancıyla sözkonusu kararı almıştır.37

CVM 16 Kasım 2011 tarihli ve 509 sayılı ka-

rarı ile 308 sayılı kararda değişiklik yaparak 

zorunlu denetim kuruluşu rotasyonuna iliş-

kin kurallarda bazı değişiklikler yapmıştır. 

Buna göre, mevzuatta belirlenen şartlara 

uygun olarak denetim komitesi olan ya da 

oluşturan şirketler, daha önce 5 yıl olarak 

belirlenen rotasyon süresini 10 yıl olarak uy-

gulayabileceklerdir. Denetim komitesi oluş-

turulması zorunlu olmayıp, denetim komite-

si olmayan şirketler için rotasyon süresi yine 

5 yıl olarak uygulanmaya devam edilecektir. 

Diğer taraftan, 10 yıllık rotasyon ayrıcalığının 

kullanılabilmesi için, denetim komitesi şartı 

yanında, denetleyenin de bir denetim kuru-

luşu olması ve müdür, yönetici gibi görevler-

le denetim ekibinde yöneticilik pozisyonunda 

bulunan denetçilerinin de 5 yılı geçmemek 

üzere rotasyona tabi tutulmaları ve 3 yıl geç-

meden yeniden denetim ekibinde görev al-

mamaları şartı da yer almaktadır. 38 

Hindistan

Hindistan’da daha önce bankalar ve sigorta 

şirketleri için 4 yıl, bireysel emeklilik kuru-

luşları için 2 yıl ve kamu sektörü kuruluşları 

için 4 veya 5 yıl olarak zorunlu rotasyon, ay-

rıca sorumlu denetçi rotasyonu ve denetim 

ekibinin %50’sinin rotasyonu uygulanırken, 

2013 yılında kabul edilen yeni Şirketler Ka-

nunu ile bu uygulama değiştirilmiş ve zo-

runlu rotasyona ilişkin yeni hükümler geti-

rilmiştir.

37 Martinez, A. L., Reis, G. M. R, Audit Firm Rotation and 
Earnings Management in Brazil, 14 July 2010, s. 5.

38 Stuber, W., Jurídica, A.M.G., Brazil: The Brazilian Reg-
ulator Softens The Rule Of Rotation of Audit Firms, 
18 November 2011, http://www.mondaq.com/bra-

zil/x/154116/Compliance/The+Brazilian+regula-

tor+softens+the+rule+of+rotation+of+audit+firms 
, (Erişim: Mart 2016).

Denetime ilişkin hükümleri 1 Nisan 2014 

tarihinde yürürlüğe giren Şirketler Kanu-

nu’nun 139(2) maddesi’ne göre, borsada 

işlem gören tüm şirketler ve borsada işlem 

görmemekle birlikte belli kriterleri sağlayan 

halka açık olan veya olmayan diğer şirket-

lerin denetçilerini rotasyona tabi tutmaları 

gerekmektedir. Ayrıca sözkonusu kanunun 

yürürlüğe giriş tarihinden önce kurulmuş 

olan şirketlerin kanun hükümlerine uyum 

sağlamaları amacıyla 3 yıllık bir geçiş süre-

si öngörülmüştür. Böylece kanunun yayım-

landığı tarihte rotasyon süresini doldurmuş 

olan şirketlere 3 yıllık bir ek süre verilmiş ol-

maktadır. Ancak her hallükarda sözkonusu 

şirketlerin, 1 Nisan 2017 tarihinde rotasyon 

süresini dolduran denetçilerini değiştirme-

leri gerekmektedir.

Rotasyon süresi bireysel denetçiler için 5 

yıllık bir dönem, denetim kuruluşları için 

5’er yıllık 2 dönem olmak üzere toplam 10 

yıl olup, bireysel denetçiler ve denetim ku-

ruluşları, denetim komitesi olan şirketlerde 

bu komite, diğerlerinde ise yönetim kurulu 

tarafından 5 yıllık dönemler itibariyle belir-

lenmektedir. Hem bireysel denetçiler, hem 

de denetim kuruluşları için bekleme süresi 

(cooling off period) 5 yıldır.

Tek ortaklı şirketler ve küçük şirketler hariç 

olmak üzere aşağıdaki kriterleri sağlayan 

şirketler zorunlu denetçi rotasyonu uygula-

mak zorundadırlar:

- Borsada işlem gören şirketler,

- Ödenmiş sermayesi 100 milyon Rupi (yak-

laşık, 4,5 milyon TL) olan ve borsada işlem 

görmeyen halka açık şirketler,

- Ödenmiş sermayesi 200 milyon Rupi (yak-

laşık, 9 milyon TL) olan diğer şirketler,

-Belirtilen ödenmiş sermaye kriterini sağla-

mayan ancak bankalara, finansal kuruluş-

lara veya doğrudan kişilere toplam 500 mil-

yon Rupi’den fazla (yaklaşık, 22,5 milyon TL)  
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borçlanması olan tüm şirketler.39

Hollanda:

Hollanda’da Aralık 1012’de kabul edilen 

Denetim Meslek Kanunu (Audit Profession 

Act), KAYİK’ler için 8 yıllık bir denetim ku-

ruluşu rotasyonu ve 2 yıllık bekleme süresi 

öngörmekte, ayrıca denetim kuruluşlarının 

denetim dışı hizmet vermesini kesin olarak 

yasaklamaktadır. Denetim dışı hizmetleri 

yasaklayan madde 1 Ocak 2013 tarihinden, 

zorunlu rotasyon hükümleri ise 1 Ocak 2016 

tarihinden itibaren uygulanacaktır.40 Sözko-

nusu kısıtlamaların amacı, bağımsız denet-

çinin bağımsızlığının artırılması, dolayısıyla 

sonuç olarak denetimin kalitesinin artırıl-

ması ve orta ölçekli denetim kuruluşlarına 

daha fazla fırsat vererek denetim piyasasın-

daki rekabetin artırılması olarak açıklan-

mıştır.

Zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu KA-

YİK’lere uygulanacak olup, AB borsalarında 

işlem gören Hollanda’da kurulmuş şirketler, 

bankalar, Hollanda’da kayıtlı ofisi bulunan 

merkezi kredi ve sigorta kuruluşları ile Ma-

liye Bakanlığı’nca belirlenecek belli katego-

rilere giren kuruluşlar KAYİK olarak tanım-

lanmaktadır. Sözkonusu kanun,  KOBİ’lere 

ve yabancı KAYİK’lerin Hollanda’daki bağlı 

ortaklıklarına (bağlı ortaklığın Hollanda’da 

KAYİK olarak kabul edilmesi durumu hariç) 

uygulanmayacak, ancak bir KOBİ’nin, KAYİK 

olan bir şirketler topluluğunun bir parçası 

olması halinde uygulanabilecektir.41

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık’ta, Kurumsal Yönetim Kanu-

nu’nda Ekim 2012’de yapılan değişiklikle, 1 

Ekim 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan dönemler için uygulanmak üze-

39  Sriram, V., India: Rotation Of Audit Firms Under the 
Companies Act, 2013 – A Closer Look, 16 January 
2015, http://www.mondaq.com/india/x/367118/

Audit/Rotation+Of+Audit+Firms+Under+The+-

Companies+Act+2013+A, (Erişim: Mart 2016)
40  NBA (Netherlands Institute of Chartered Accountants), 

Alert 27: Separation of Audit Services and Other Ser-
vices and Mandatory Audit Firm Rotation, Amsterdam, 
December 2012, s. 8-9.

41  A.ge. S. 11-12.

re, borsada işlem gören ve FTSE (Financi-

al Times and The London Stock Exchange) 

endeksine giren 350 şirketin, “uygula ya da 

açıkla” esasına (comply or explain basis) 

göre, denetçilerini her 10 yılda bir ihale ya-

parak belirlemeleri şartı getirilmiştir. 

Yüksek kaliteli kurumsal yönetim ve finan-

sal raporlamayı sağlamakla görevli Birleşik 

Krallık’daki bağımsız düzenleyici kurul olan 

FRC (Financial Reporting Council), sözkonu-

su amacı sağlamak üzere zorunlu denetim 

kuruluşu rotasyonu değil, ihale yöntemi uy-

gulamasının daha uygun olacağı kanaatin-

de olduğunu belirtmiştir.42 Ayrıca yapılacak 

ihalelerde, sorumlu denetçinin görevinin 

kilit önemde olduğu belirtilerek, fiyatın de-

ğil, denetim kalitesinin ön planda tutulması 

önerilmiştir.43

FTSE 350 şirketinden 300’ünün 2013/2014 

dönemine ait yıllık raporlarının incelenmesi 

sonucu; 27 şirketin sözkonusu dönemde de-

netim kuruluşunu belirlemek için ihale yap-

tıkları, sözkonusu ihale sonuçlarına göre,  

19 şirketin denetim kuruluşunu değiştirdiği, 

8 şirketin ise mevcut denetim kuruluşları ile 

çalışmaya devam ettikleri, 27 ihale sonucun-

da görevlendirilen denetim kuruluşlarının 

tamamının 4 büyükler diye bilinen denetim 

kuruluşları olduğu anlaşılmıştır.44

Diğer taraftan, 15 Aralık 2009 tarihinden 

itibaren yürürlüğe giren etik kuralların 

12(a-b)’nci maddesine göre, borsada işlem 

gören şirketlerde sorumlu denetçilerin 5 yılı 

geçmemek üzere rotasyona tabi tutulma-

sı, aynı şirket için yeniden sorumlu denetçi 

olarak atanabilmeleri için de 5 yıl geçmesi 

gerekmektedir. Ancak özel durumlarda ro-

tasyon süresi 2 yıla kadar uzatılabilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri

ABD Sayıştayı (GAO - Government Accoun-

tability Office) tarafından 2003 yılında yapı-

lan bir araştırmaya göre, halka açık Fortu-

42 FRC (Financial Reporting Council), Audit Tenders: 
Notes on Best Practice, July, 2013, s. 1.

43  A.g.e., s. 6.
44 Practical Law, Annual Reporting and AGMs 2014: 

What’s Market Practice?, November 2014, s. 10.



Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 13

Bağımsız Denetimde Zorunlu Rotasyon Muhasebe ve Denetim Dünyası

ne 1000 şirketinde ortalama denetim süresi 

yaklaşık 22 yıldır. Ayrıca, sözkonusu şirket-

lerin yaklaşık %10’u 50 yıldan daha fazla bir 

süredir aynı denetim kuruluşu ile çalışmak-

ta ve ortalama denetim süresi 75 yıldır.45 

Bu uzun denetim süresi, denetçi ile müş-

terisinin yönetimi arasında yakın bir ilişki 

yaratmaktadır. Bu yakın ilişki; denetçinin, 

şirketin finansal tablolarını önemli (mate-

rial) dercede etkileyen finansal raporlama 

konularına uygun şekilde hareket etmesini 

olumsuz olarak etkileyerek, bir çıkar çatış-

masına neden olabilir. Denetçiler, kendileri-

ni yönetimin problemleriyle özdeşleştirmeye 

başlarlar ve gerekli şüphecilikten uzakla-

şırlar. Hatta denetçiler, kendilerini finansal 

tablo kullanıcıları yerine müşterisinin yöne-

timinin çıkarları ile özdeşleştirmeye başla-

yacaklardır. Denetçi ile yönetim arasındaki 

yakın ilişki, denetçilerin önceki müşterileri 

tarafından yeniden denetçi olarak atanma-

larına da neden olmuştur. Şirket personeli, 

geçmişteki veya hâlihazırdaki denetçilerden 

olabilir, bunlar da daha sonra yapılacak işe 

alımlarda personel seçimine katılabilir. Ör-

neğin, pek çok Enron çalışanı daha önce Art-

hur Andersen’de çalışmıştı.46

Enron’un finansal tablolarını 1985 yılından 

beri denetleyen Arthur Andersen’in şirket 

ile ilişkilerinin, yakınlık (familiarity) tehdidi-

ni, mesleki şüpheciliği ve denetim muhake-

mesini nasıl erozyona uğratacağını gösteren 

bir örnek olduğu ileri sürülmektedir. As-

lında Enron’un genel merkezinde denetim 

ekibine sürekli bir ofis tahsis edilmişti (Bu 

sadece Enron’a özgü bir durum değildir.) ve 

denetçiler, Enron çalışanları ile aynı kıyafet-

leri giyiyor, ofisteki doğum günü partilerine 

katılıyor, beraber öğlen yemek partilerine 

katılıyor, birlikte hafta sonu hayır kuruluşla-

rının para toplama faaliyetlerine ve gezilere 

katılıyorlardı. Bir şirket çalışanı bu durumu 

45 GAO (General Accounting Office), Public Accoun-

ting Firms, Required Study on the Potential Effects 

of Mandatory Audit Firm Rotation, Report to the 

Senate Committee on Banking, Housing, and Ur-

ban Affairs and the House Committee on Financial 

Services, http://www.gao.gov/assets/250/240736.

pdf, November 2003, (Erişim: Mart 2016), s. 6.
46 Mamat, a.g.e. s. 9.

“Herkes onları Enron çalışanı zannediyor-

du…” şeklinde özetlemiştir. Ayrıca Enron’un 

Arthur Andersen’e ödediği yıllık ücretin 100 

milyon dolar olduğu ve Arthur Andersen’ın 

en büyük müşterisinin Enron olduğu ileri sü-

rülmektedir.47 

Enron, WorldCom, Parmalat ve diğer bazı 

şirketlerin batması sonrasında, finansal 

raporlamaya olan kamuoyu güvenini yeni-

den tesis etmek amacıyla, ABD’de Temmuz 

2002’de Sarbanes Oxley Kanunu Başkan 

Bush tarafından onaylanarak yürürlüğe kon-

muştur.

Sarbanes Oxley Kanunu ile denetimin göze-

timi ve soruşturulması ve kurallara uyma-

yanlara yaptırım uygulamak üzere PCAOB 

(Public Company Accounting Oversight Bo-

ard – Halka açık şirketler Gözetim Kurulu) 

kurulmuştur. Kanun aynı zamanda PCA-

OB’ye denetim kuruluşları için kalite kontrol 

standartları oluşturma görevi verdiği gibi, 

denetim komiteleri ve denetçilere yeni gö-

revler vermiştir. Sözkonusu kanun, bir de-

netim raporunun düzenlenmesinden önce 

ikinci bir sorumlu denetçi (reviewing audit 

partner) tarafından tamamen gözden geçi-

rilmesi ve onaylanmasını da öngörmüştür.48

Sarbanes Oxley Kanunu daha önce 7 yıl ola-

rak uygulanmakta olan sorumlu denetçi ro-

tasyonunu da değiştirmiş, sorumlu denetçi-

lerin (lead and reviewing partners) 5 yılda bir 

değiştirilmesi esasını getirmiştir49. Zorunlu 

denetim kuruluşu rotasyonu, denetçi ba-

ğımsızlığını ve denetim kalitesini artırmak 

için bir reform olarak düşünülmüş olma-

sına rağmen, kanunda yer almamış, ancak 

bu konuda sayıştay başkanının (comptroller 

general), ayrıntılı bir araştırma yapması ve 

sonucunu bir yıl içinde senatonun ilgili ko-

mitelerine sunması öngörülmüştür.50 

Bu nedenle, Kasım 2002 ile Kasım 2003 ara-

47  Herrick, T., Barrionuevo, A., Were Enron, Anderson Too 
Close to Allow Auditor to Do Its Job?, The Wall Street 
Journal, January 21, 2002, http://www.wsj.com/arti-

cles/SB1011565452932132000 , (Erişim: 9.3.2016).
48  Barton, a.g.e. s. 7.
49  Mamat, a.g.e. s. 3.
50  Barton, a.g.e.  s. 7.
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sında ABD sayıştayı tarafından, 97 büyük 

denetim kuruluşu, 330 Fortune 1000 şirke-

ti, 450 diğer şirket ve yatırım fonu ile SEC’e 

kayıtlı 391 yabancı şirket arasında yapılan 

araştırma sonucu hazırlanan rapor, büyük 

denetim kuruluşları ile Fortune 1000 şirket-

lerinin, zorunlu denetim kuruluşu rotasyo-

nu maliyetinin muhtemelen faydalarından 

daha fazla olacağına inandığını göstermiştir. 

Bu sonuç nedeniyle ABD sayıştayı, zorun-

lu denetim kuruluşu rotasyonunun denetçi 

bağımsızlığının güçlendirilmesi ve denetim 

kalitesinin geliştirilmesi için en etkili bir 

yöntem olmayabileceği kanaatine varmış ve 

hazırlanan raporda sonuç olarak, kanunda 

değişiklik yapılabilmesi için daha çok uy-

gulama ve tecrübeye ihtiyaç duyulduğu be-

lirtilerek, şimdilik en makul yolun SEC ve 

PCAOB’nin Sarbanes Oxley Kanunu’nun uy-

gulamasını izleyerek denetçinin bağımsızlı-

ğını ve denetim kalitesini artırmak için zo-

runlu denetim kuruluşu rotasyonu da dahil 

olmak üzere yeniden değişiklik yapılmasının 

gerekip gerekmediğini izlemesi ve değer-

lendirilmesi istenmiştir.51 

Sarbanes Oxley Kanunu ile yapılan reform-

ların üzerinden 8 yıl geçtikten sonra PCAOB 

2011 yılında hazırladığı “Denetçi Bağımsızlı-

ğı ve Denetim Kuruluşu Rotasyonu” başlıklı 

raporda, zorunlu denetim kuruluşu rotasyo-

nun üzerinde yeniden düşünülmesi zamanı-

nın geldiğini belirtmiştir. Sözkonusu rapor-

da zorunlu denetim kuruluşu rotasyonunun 

avantajları ve dezavantajları konusunda ilgili 

tarafların görüşlerine de yer verilmiştir.52 

Sözkonusu raporu takiben 2012 yılında PCA-

OB tarafından 21 Mart 2012 tarihinde kamu-

ya açık bir toplantı yapılmıştır.53 Toplantıya 

bir bildiri sunan TIAA (The Teachers Insuran-

ce and Annuity Association) isimli kuruluşun 

emekli Başkan ve CEO’su, 1950 yılından beri 

önce 5’er yıllık dönemler, daha sonra da 

51  GAO, Public Accounting Firms, Required Study on the 
Potential Effects of Mandatory Audit Firm Rotation, 
a.g.e. s. 5.

52  PCAOB, Concept Release on Auditor Independence 
and Audit Firm Rotation, Release No. 2011-006, Au-
gust 16, 2011, s. 9.

53  PCAOB, Auditor Independence and Audit Firm Rota-
tion, a.g.e. s. 230.

7’şer yıllık dönemler itibariyle olmak üzere 

düzenli olarak denetim kuruluşu rotasyonu-

nu uyguladıklarını, bu rotasyonların şirketle-

rinin denetimini güçlendirici etkisi olduğunu 

ve denetim ücretlerinin artmasına da neden 

olmadığını belirterek, Sarbanes Oxley Kanu-

nu’nun kabulünden sonra geçen 10 yıldaki 

gelişmelerin borsada işlem gören şirketle-

rin denetim kuruluşlarını belirli sürelerle 

değiştirmeleri gerektiğini açıkça gösterdiği-

ni söylemiştir.54

Avrupa Birliği

Avrupa Komisyonu’nun 13.10.2010 tarihli 

“Denetim Politikası: Krizden çıkarılan ders-

ler” başlıklı raporunda (Green Paper) da atıf 

yapılan, 2006 yılında yapılan bir araştırmada, 

araştırma kapsamındaki şirketlerin yarıdan 

fazlasını denetleyen kuruluşların 7 yıldan 

fazla, %31’ini denetleyen kuruluşların ise 

15 yıldan fazla görev yaptığı, genel eğilimin 

denetlenen şirket büyüdükçe, denetim kuru-

luşunu değiştirme oranının düştüğü belirtil-

miştir.55

Avrupa Komisyonu’nun sözkonusu raporun-

da; bir şirketin uzun yıllar boyu aynı denetim 

kuruluşu tarafından denetlenmesinin iste-

nen bağımsızlık standartları ile bağdaşma-

yan bir görüntü verdiği, ayrıca kilit sorumlu 

denetçilerin mevcut direktife uygun olarak 

rotasyona tabi tutulsa bile, yakınlık tehdidi-

nin devam edeceği, bu kapsamda sorumlu 

denetçi rotasyonu yanında zorunlu denetim 

kuruluşu rotasyonunun da düşünülmesi 

gerektiği, ayrıca sorumlu denetçilerin baş-

ka bir denetim kuruluşuna geçerken bazı 

müşterilerini de beraberlerinde götürmesini 

önlemek üzere, rotasyon kabul edildiğinde, 

sadece denetim kuruluşu değil, aynı zaman-

da sorumlu denetçi rotasyonunun da uygu-

lanmasının sağlanması gerektiği ileri sürül-

54  Biggs, J.H., Comment on the Concept Release on Audi-
tor Independence and Audit Firm Rotation Submitted 
to PCAOB, referring to PCAOB Rulemaking Docket Mat-
ter No.37, November 21, 2011, http://pcaobus.org/

Rules/Rulemaking/Docket037/620_JH_Biggs.

pdf, (Erişim: 16.3.2016).
55  London Economics, in association with Prof. Ewert, R., 

Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Re-
gimes, September 2006, s. 43.
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müştür.56

13.10.2010 tarihli rapor üzerine, 2011 yılında 

Avrupa Komisyonu denetçinin rolü, bağım-

sızlığı ve denetim piyasası ile ilgili mevzuat 

çalışmasını başlatmıştır. Bu çalışmalar so-

nucunda 30.11.2011 tarihli değerlendirme 

raporu hazrlanmış olup, bu raporda bağım-

sızlığın güçlendirilmesi için bazı istisnalar-

la birlikte, KAYİK’leri denetleyen denetim 

kuruluşları için, 6 yıllık bir rotasyon, 4 yıllık 

bekleme süresi uygulaması ve zorunlu iha-

le yöntemi ile denetim müşterisine denetim 

dışı hizmetlerin verilmesine ilişkin yasakla-

malar önerilmiştir.57

Sözkonusu raporda; FTSE 100 şirketleri-

nin denetçilerinin ortalama olarak 48 yıldan 

beri aynı olduğu, FTSE 250 şirketlerinde bu 

sürenin ortalama 36 yıl olduğu, Barclays’in 

1896 yılından beri aynı denetim kuruluşu 

tarafından denetlenmesinin dikkate değer 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca zorunlu denetim 

kuruluşu rotasyonunun İtalya’da borsada iş-

lem gören şirketler için 9 yıl, Polonya’da ise 

sigorta şirketleri için 5 yıl olarak uygulandı-

ğına atıf yapılarak, her iki ülke gözetim ku-

rumlarının zorunlu rotasyon uygulaması ile 

ilgili herhangi bir sorun bildirilmediği vurgu-

lanmıştır.58

Avrupa Parlamentosu Eylül 2012’de sulan-

dırılmış (watered-down) 25 yıllık rotasyonu 

görüşmüş ancak Almanya ve İspanya’nın 

itirazı ile karşılaşmıştır. Daha sonra bu süre 

21 yıla indirilerek görüşmelere devam edil-

miştir.59

25 Nisan 2013’de Avrupa Parlamentosu Hu-

kuk İşleri Komitesi’de yapılan oylamada, 

KAYİK’ler için belirli önlemlerin alınması 

şartıyla 25 yıla kadar uzatılabilen 14 yıllık 

zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu benim-

56  European Commission, Green Paper, Audit Policy: Les-
sons from the Crisis, 13.10.2010, http://ec.europa.

eu/internal_market/consultations/docs/2010/au-

dit/green_paper_audit_en.pdf, (Erişim: Mart 2016), 
s. 11.

57  European Commission, Impact Assessment, a.g.e, s. 
17.

58  A.g.e. s.17, 122-123.
59  Ewelt-Knauer, C., Gold A., Pott C., a.g.e. s. 5.

senmiştir.

Avrupa Parlamentosu’ndaki görüşmeler, 

KAYİK’ler için 10 yıllık zorunlu denetim ku-

ruluşu rotasyonunu ve 7 yıllık sorumlu de-

netçi (key audit partners) rotasyonunu öngö-

ren 16 Nisan 2014 tarihli ve 537/2014 sayılı 

Yönetmeliğin (Regulation) kabulü ile sonuç-

lanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin Resmi 

Gazete’de yayımlanmasını takiben 2 ay son-

ra yürürlüğe girmesi öngörülmüş olup, üye 

ülkelere kendi mevzuatlarına uyarlamaları 

için 2 yıllık geçiş süresi tanınmıştır. Yönet-

melik 16 Haziran 2016 tarihinde ya da bu 

tarihten sonra başlayan dönemler için uygu-

lanacaktır.

Söz konusu Yönetmeliğin gerekçesinde, ya-

kınlık tehdidine karşı önlem olarak denetçi-

nin bağımsızlığını güçlendirmek için maksi-

mum bir denetim süresinin belirlenmesinin 

önemli olduğu vurgulanmıştır.

537/2014 sayılı Yönetmeliğin 17. maddesi-

ne göre bir denetim kuruluşu aynı şirketi 10 

yıldan fazla denetleyemeyecek, ancak üye 

ülkeler daha az süre belirleyebileceklerdir. 

Ancak belirli şartlarla bu süre, açık ihale 

(public tendering) yapılması şartıyla 20 yıla 

kadar, birden fazla denetim kuruluşu tara-

fından ortak denetim (joint audit) yapılması 

halinde 24 yıla kadar uzatılabilecektir. Ayrıca 

istisnai hallerde gözetim otoritesine (com-

petent authority) başvurularak denetim söz-

leşmesi 2 yıl uzatılabilecektir. Aynı denetim 

kuruluşunun yeniden denetim yapabilmesi 

için en az 4 yıl geçmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, aynı yönetmelik 7 yıllık so-

rumlu denetçi (key audit partner) rotasyonu-

nu da öngörmüştür. Aynı sorumlu denetçi en 

az 3 yıl geçmeden aynı denetimde görevlen-

dirilemeyecektir. Ancak üye ülkelere 7 yıldan 

daha az süre belirleme imkânı da verilmiştir.

SONUÇ:

Etik Kurallar’da; denetçi ile müşterisi ara-

sındaki uzun süreli ve yakın ilişkinin denet-

çinin bağımsızlığı için bir tehdit oluşturduğu 

belirtilerek, alınacak önlemlerden birisi ola-

rak rotasyon öngörülmüş olup, KAYİK dene-



Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 201616

Bağımsız Denetimde Zorunlu Rotasyon Muhasebe ve Denetim Dünyası

timiyle görevli sorumlu denetçi için rotasyon 

süresi yedi yıl olarak belirlenmiştir.

Rotasyonla ilgili tartışmalar, sorumlu denet-

çi rotasyonunu da kapsamakla birlikte, daha 

çok zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Daha önce fazla 

tartışılmayan zorunlu denetim kuruluşu ro-

tasyonu, Enron ve benzeri olayların finansal 

raporlamaya olan güveni sarsması nedeniy-

le, bu olaylardan sonra daha çok tartışılma-

ya başlanmıştır.

Bazı ülkeler rotasyonu denetime tabi tüm 

şirketler için uygularken, bazı ülkeler KA-

YİK’ler, borsada işlem gören şirketler, finan-

sal kuruluşlar, bankalar, sigorta şirketleri 

veya kamu işletmelerinden biri veya birkaçı 

için zorunlu olarak uygulamaktadır. Rotas-

yon süresi de ülkeler arasında farklılık gös-

termekte olup, genellikle 2 -10 yıl arasında 

değişmektedir.

Rotasyonu destekleyenler; rotasyonun, de-

netçinin hem şeklen hem de esasen ba-

ğımsızlığını artırarak denetimin kalitesini 

yükselteceğini, denetime yeni bir bakış açısı 

getireceğini ve rekabeti artırarak daha küçük 

denetim kuruluşlarının da piyasaya girmele-

rini sağlayabileceğini ileri sürmektedirler.

Rotasyona karşı olanlar ise; rotasyonun, de-

netçinin şeklen bağımsızlığını artırabilece-

ğini kabul etmekle birlikte, esasen bağım-

sızlığını artırmayacağını, özellikle ilk yıllarda 

hata riskini ve maliyetleri artıracağını ileri 

sürmektedirler.

ABD’de finansal raporlamaya olan kamuoyu 

güvenini yeniden tesis etmek amacıyla, 2002 

yılında Sarbanes Oxley Kanunu yürürlüğe 

konmuş olup, zorunlu denetim kuruluşu 

rotasyonu, denetçi bağımsızlığı ve denetim 

kalitesini artırmak için bir reform olarak dü-

şünülmüş olmasına rağmen, kanunda yer 

almamış, ancak bu konuda sayıştay başka-

nının ayrıntılı bir araştırma yapması ve so-

nucunu senatoya sunması öngörülmüştür. 

Ancak kanunda 5 yıllık sorumlu denetçi ro-

tasyonu yer almıştır.

AB’de ise, 2010 yılında başlatılan, 6 yıllık zo-

runlu denetim kuruluşu rotasyonu önerisi-

ni de içeren, denetim reformu çalışmaları, 

2014 yılında KAYİK’ler için, belirli şartlarda 

uzatılabilen, 10 yıllık zorunlu denetim ku-

ruluşu rotasyonunu ve 7 yıllık sorumlu de-

netçi rotasyonunu öngören 537/2014 sayılı 

Yönetmeliğin Nisan 2014’de kabulü ile so-

nuçlanmıştır. Üye ülkelere kendi mevzuat-

larına uyarlamaları için 2 yıllık geçiş süresi 

tanınmış olup, yönetmelik 16 Haziran 2016 

tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan 

dönemler için uygulanacaktır.

Zorunlu denetim kuruluşu rotasyonu ile il-

gili farklı konularda farklı görüşler olmakla 

birlikte, tartışılan esas konu denetçi bağım-

sızlığı ile denetim kalitesinin sağlanması ve 

artırılması olup, uygulanacaksa rotasyon 

süresinin çok dikkatli belirlenmesi gerektiği 

uzmanlar tarafından önerilmektedir.



Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 17

Bağımsız Denetimde Zorunlu Rotasyon Muhasebe ve Denetim Dünyası

EK TABLO: ÜLKELER İTİBARİYLE ZORUNLU ROTASYON*

ÜLKE DENETİM KURULUŞU ROTASYONU SORUMLU DENETÇİ ROTASYONU

ABD Yok
Borsada işlem gören şirketler için: 5 

yıl

Almanya Yok 7 Yıl

Avustralya Yok

Borsada işlem gören şirketler, kayıtlı 

yatırım fonları ve mevduat kabul yet-

kisi olan kuruluşlar için: 5 yıl ya da 7 

yıl içinde 5 yıl - 2 yıl bekleme süresi 

vardır. (1 Ekim 2006’dan itibaren)

Avusturya
Yok (2004’de uygulanmadan kaldırıl-

mıştır.)
Yok

Bahreyn Yok Finansal kuruluşlar için: 5 yıl

Bangladeş
Borsada işlem gören şirketler için: 3 

yıl
Yok

Belçika
Üçer yıllık sürelerle yenilenebilir üç 

yıllık süre için görevlendirme

Borsada işlem gören şirketler, kredi 

kuruluşları ve sigorta şirketleri için: 6 

yıl

Birleşik Krallık

Borsada işlem gören FTSE 350 şirketi 

için: 10 yıllık dönemler itibariyle ihale 

yapılarak

Borsada işlem gören şirketler için: 5 

yıl

Bolivya
Var (Finansal kuruluşlar ve Borsada 

işlem gören şirketler için)
Yok

Bosna Hersek
5 Yıl (Yeni bir sorumlu denetçi atanırsa 

2 yıl uzatılabilir.)
Yok

Brezilya

Bankalar dışında borsada işlem gören 

şirketler için: 5 yıl

Yasal denetim komitesi olan şirketler 

için: 10 yıl

Yok

Bulgaristan Yok Var

Çek Cumhuriyeti
1992 ile 1995 yılları arasında uygulan-

dı, sonra kaldırıldı.
7 Yıl

Çin Kamu sermayeli kuruluşlar için: 5 yıl
Borsada işlem gören şirketler için: 5 

yıl

Danimarka Yok 7 Yıl

Ekvador
Finansal kuruluşlar için: 5 yıl

Sigorta şirketleri için: 6 yıl
Yok

Endonezya

Merkez Bankası için: 5 yıl

Borsada işlem gören ve görmeyen 

tüm şirketler için: 6 yıl

Tüm şirketler için: 3 yıl

Estonya Yok Var

Fas Yok
Bankalar için: 6 yıl, borsada işlem gö-

ren şirketler için: 12 yıl

Filipinler Var Yok

Finlandiya Yok 7 Yıl

Fransa Yok

Borsada işlem gören şirketler, kredi 

kuruluşları ve sigorta şirketleri için: 6 

yıl
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Güney Afrika Yok Yok

Güney Kore

Borsada işlem gören şirketler için 

(6 yıl) 2006’dan itibaren uygulanmak 

üzere 2003’de kabul edilmiş, ancak 

2009’da kaldırılmıştır.

Yok

Hırvatistan
Bankalar için: 7 yıl

Sigorta ve leasing şirketleri için: 4 yıl
Yok

Hindistan

Borsada işlem gören tüm şirketler 

ile belli kriterleri sağlayan diğer şir-

ketlerde: Bireysel denetçiler için 5 yıl, 

denetim kuruluşları için 5’er yıllık 2 

dönem olmak üzere 10 yıl (Bekleme 

süresi 5 yıl)

Var

Hollanda

Hollanda’da kurulmuş KAYİK’ler ve 

AB borsalarında işlem gören şirketler 

için: 8 yıl (1 Ocak 2016’dan itibaren)

7 Yıl

İrlanda Yok
Sorumlu denetçi ile birlikte belirlenen 

diğer elemanlar için 7 yıl

İspanya Yok (1995’de kaldırılmıştır.) 7 Yıl

İsrail

Kamu şirketleri için 3 yıllık 2 dönem 

rotasyon 1970’de kabul edilmiş, ancak 

katı olarak uygulanmamıştır.

Yok

İsveç Yok

Borsada işlem gören şirketler, kredi 

kuruluşları ve sigorta şirketleri için: 7 

yıl

İtalya
Borsada işlem gören şirketler ve KA-

YİK’ler için: 9 yıl
Yok

İzlanda
Finansal kuruluşlar ve sigorta şirket-

leri için: 5 yıl
Yok

Japonya Yok
Borsada işlem gören şirketler için: 7 

Yıl (Nisan 2004’den itibaren)

Kanada
Sorumlu denetçi rotasyonu benimse-

nerek kaldırılmıştır.
Var

Katar

Bankalar ve borsada işlem görsün 

veya görmesin Katar sermayeli şir-

ketler için: 5 yıl (3 yıl tavsiye edilmek-

tedir.)

Yok

Kıbrıs Rum Kesimi Yok 7 Yıl

Kosta Rika

2005’de zorunlu oldu, 2006 ve 2007’de 

dava edildi ve reddedildi, 2010’da yeni-

den uygulandı.

Yok

Letonya
Bankalar için 1998, 1999 ve 2000’de 

zorunlu oldu, 2002’de kaldırıldı.
7 Yıl

Litvanya Yok
KAYİK’ler için: 5 yıl, diğer kuruluşlar 

için: 7 yıl

Lüksemburg Yok
Sorumlu denetçi ile birlikte belirlenen 

diğer elemanlar için 7 yıl

Macaristan Yok KAYİK’ler için: 5 yıl

Makedonya Bankalar ve sigorta şirketleri için: 5 yıl Yok
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Malezya Yok Yok

Malta  Yok 7 Yıl

Nepal  Yok Yok

Özbekistan Denetime tabi tüm şirketler için: 6 yıl Yok

Pakistan  
Borsada işlem gören şirketler için: 5 

yıl

Borsada işlem gören şirketler için: 5 

yıl

Paraguay  

Finansal kuruluşlar sigorta ve reasü-

rans şirketleri ile borsada işlem gören 

şirketler için: 3 yıl

Yok

Peru  Kamu işletmeleri için: 2 yıl Yok

Polonya
Sigorta şirketleri için: 5 yıl (Bekleme 

süresi: 3 yıl)
KAYİK’ler için: 5 yıl

Portekiz

Borsada işlem gören şirketler için: 

8-9 yıl “uygula ya da açıkla” esasına 

göre tavsiye edilmiştir

KAYİK’ler için: 7 yıl

Romanya Yok KAYİK’ler için: 7 yıl

Sırbistan

Banka ve sigorta şirketleri için: 5 yıl 

(Sorumlu denetçi rotasyonu ile birlik-

te uygulanırsa 10 yıl)

Var

Singapur

2002’de yerel bankalar için: 5 yıl (Sin-

gapur Para Otoritesi (MAS) tarafın-

dan üç banka için geçici olarak askıya 

alınmıştır.)

Borsada işlem gören şirketler için: 5 

yıl

Slovakya
1996’da bankalar için zorunlu olmuş 

ancak 2000’de kaldırılmıştır
5 Yıl

Slovenya

Sigorta ve yatırım yönetimi şirketleri 

için: 5 yıl zorunlu

Borsada işlem gören şirketler için: 5 

yıl tavsiye edilmiştir.

7 Yıl

Sri Lanka  Yok
Borsada işlem gören şirketler için: 5 

yıl

Suudi Arabistan

Banka ve KAYİK’ler hariç tüm borsada 

işlem gören şirketler için: 5 yıl 

Bankalar için: Merkez Bankası’nın ta-

lebi üzerine

Var

Tayland Bankalar için
Borsada işlem gören şirketler için: 5 

yıl

Tayvan Yok Var

Tunus

Finans sektörü şirketleri için: iki defa 

3 yıllık rotasyon süresi

Borsada işlem gören ve görmeyen 

tüm şirketler için: denetim kuruluşu 

sorumlu denetçi rotasyonu uygulu-

yorsa, 3’den fazla sorumlu denetçisi 

(partner) olanlar için beş defa 3 yıllık 

rotasyon süresi, 3’den az sorumlu de-

netçisi olanlar için üç defa 3 yıllık ro-

tasyon süresi.

Var
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Türkiye
Bağımsız denetime tabi tüm şirketler 

için: son 10 yılda 7 yıl

Bağımsız denetime tabi tüm şirketler-

de sorumlu denetçi ve denetçiler için: 

son 7 yılda 5 yıl

Uganda  Yok (kaldırıldı) Yok

Ukrayna
Bankalar için: 7 yıl

Ulusal bankalar için: 5 yıl
Var

Umman

Borsada işlem gören şirketler, kamu-

nun kontrolündeki şirketler ve borsa-

da işlem görmeyen anonim şirketler 

için: 4 yıl

Yok

Venezuela  Bankalar için: 3 yıl (2014’den itibaren) Yok

Yeni Zelanda Yok
Borsada işlem gören şirketler için: 5 

yıl

Yunanistan Yok (1994’den beri uygulanmıyor) 7 Yıl

* Tablo; aşağıdaki eserlerdeki veriler esas alınarak, mümkün olduğu ölçüde güncellemeye çalışılmış olmakla 

birlikte, bazı ülkeler için güncel durumu göstermiyor olabilir.

-Siregar, S.V., Amarullah, F., Wibowo, A., Anggraita, Anggraita V., Audit Tenure, Auditor Rotation, and Audit Qual-

ity: The Case of Indonesia, Asian Journal of Business and Accounting, 5(1), 55-74, 2012.

Ewelt-Knauer, C., Gold A., Pott C., what do we know about mandatory audit firm rotation?, ICAS, 2012.

- Cameran, M., Vincenzo, D., Merlotti, E., The Audit Firm Rotation Rule: A Review of the Literature, 30 Septem-

ber 2005.
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BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS/TFRS UYGULAMA 
KAPSAMINDA OLMAYAN İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL 
RAPORLAMA STANDARTLARI

Murat YÜNLÜ – Daire Başkanı 

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

K
amu Gözetimi Kurumunun (KGK) 

26/08/2014 tarih, 29100 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Kurul Kararıyla ülke-

mizde bağımsız denetim ile TMS/TFRS’lerin 

uygulama kapsamı ayrıştırılmıştır. Ardından 

TMS uygulamayan ancak bağımsız denetime 

tabi işletmelerin finansal tablolarında doğru 

ve gerçeğe uygun sunum temin etmek ama-

cıyla ve AB mevzuatına tam uyum sağlayacak 

bir finansal raporlama standartları hazırla-

ma çalışmaları başlatmıştır. Genel olarak 

KAYİK’ler dışındaki bağımsız denetime tabi 

olan tüm işletmelerin bağımsız denetimine 

kıstas (geçerli raporlama çerçevesi) oluştu-

racak olan taslak finansal raporlama stan-

dardı (“local GAAP”), uluslararası gelişme-

lere uygun ve kaliteli bir finansal raporlama 

çerçevesi sağlayacak ve buna uygun finansal 

tablolar bağımsız denetimden geçirilerek 

önemli bir adım atılmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: yerel finansal raporla-

ma çerçevesi,  AB Muhasebe Direktifi, TMS/

TFRS, MSUGT

ABSTRACT

In 2014, the scope of statutory audit 

has enlarged and the number of entities sub-

ject to statutory audit has increased. For that 

reason, POA has published a Decree in the 

Official Gazette on 26/08/2014, and required 

public interest entities (PIEs) and permitted 

other entities to prepare their separate and 

consolidated financial statements in accor-

dance with TFRSs. Entities that do not pre-

pare their financial statements in accordan-

ce with TFRSs will use the local GAAP. POA 

has initiated efforts to establish local GAAP 

which will be in compliance with European 

Union Directive 2013/34/EU, in 2014. This lo-

cal GAAP will be applied by the entities that 

are subject to audit and that are not obliga-

ted to use TFRSs which are in compliance 

with IFRSs published by IASB. It is assessed 

that local financial reporting framework will 

be appropriate and it will have at least same 

quality in the other countries. Accordingly, 

the auditing of the financial reports compl-

ying with it will be an important new step to 

for the country.

Key terms: Turkish Financial Reporting 

Standarts, EU Accounting Directive, TAS/

TFRS, MSUGT

I. GİRİŞ

Kamu Gözetimi Kurumunun (KGK) 

26/08/2014 tarih, 29100 sayılı Resmi Gazete-



Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 201624

de yayımlanan Kurul Kararıyla ülkemizde ba-

ğımsız denetim ile TMS/TFRS’lerin uygulama 

kapsamı ayrıştırılmıştır. Yine Kurul’un kararı 

uyarınca 2015 yılı itibariyle bağımsız deneti-

me tabi olup TMS/TFRS’lerin uygulama kap-

samında olmayan veya ihtiyari olarak TMS/

TFRS uygulamayan işletmeler için geçerli 

olacak bir finansal raporlama çerçevesi 

hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. Söz 

konusu çalışmalar kapsamında hazırlanan 

Taslak Metin 2015 yılında kamuoyu ile ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne 

sunulmuştur. Kamuoyu ve ilgili kurum ve 

kuruluşlardan gelen görüşler çerçevesinde 

söz konusu metne son halini verme 

çalışmaları devam etmekte olup 2016 yılı 

içerisinde nihai metinin Kurul’un nihai 

onayının ardından yayımlanması beklen-

mektedir.

Daha önce KGK tarafından yapılan 

konuya ilişkin kamuoyu duyuruları ile Tas-

lak Metinin giriş bölümünde de ifade edil-

diği üzere yürütülen çalışmalarda referans 

olarak kullanılan metinler Avrupa Birliğinin 

benzer kapsamdaki işletmeler tarafından 

2016 yılından itibaren uygulanması öngö-

rülen muhasebe direktifi ile İngiltere’de 

hazırlanmış olan ve 1 Ocak 2015 tarihinde 

yürürlüğe giren 102 No’lu Finansal Rapor-

lama Standardı (FRS 102) Yerel Finansal 

Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) hazırlanırken 

referans alınan temel kaynaklar olmuştur.

Bu çalışmamız ile 2013/34 No’lu 

Avrupa Birliği Muhasebe Direktifi değer-

lendirildikten sonra ülkemizdeki durum 

hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Daha 

sonra ise YFRÇ’nin hazırlanma aşamaları, 

halihazırda bağımsız denetime tabi işletme-

ler tarafından 30 Aralık 2014 tarihinde ya-

yımlanan ilave hususlarla birlikte uygulan-

makta olan Muhasebe Sistemi Uygulama 

Genel Tebliği ile TMS/TFRS’ler arasındaki 

farklılıklar konusunda bilgi verilecektir. 

II. 2013/34 NO’LU AVRUPA BİRLİĞİ MUHA-

SEBE DİREKTİFİ 

 AB’ye üye ülkelerdeki halka açık 

işletmeler için şeffaflık ile karşılaştırılabi-

lirliği sağlayan bir finansal raporlamanın 

inşa edilmesini sağlamak üzere 2002 yılında 

1606/2002 No’lu Avrupa Komisyonu Tüzüğü 

yayımlanarak, payları borsada işlem gören 

işletmelerin konsolide finansal tablolarını 

UFRS’lere göre düzenlemesi öngörülmüş, 

bu işletmelerin konsolide olmayan finansal 

tablolarında UFRS’leri uygulamaları ise üye 

ülkelerin tercihlerine bırakılmıştır. Ayrıca 

üye ülkeler payları borsada işlem görmeyen 

işletmelerin de UFRS’leri uygulamasına izin 

verebilmektedir. UFRS’leri uygulamayan 

işletmeler ise bireysel finansal tablolarını 

hazırlarken 1978 yılında yürürlüğe giren 

78/660 No’lu Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Direktifini (4 üncü Direktif); konsolide finan-

sal tablolarını hazırlarken de 83/349 No’lu 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Direktifini (7 

nci Direktif) uygulamak zorundadır.

Avrupa Komisyonu, 2008 yılında kü-

çük ve orta büyüklükteki işletmelerin eko-

nomideki önemine binaen ve küçük işlet-

meler üzerindeki aşırı yüklerin hafifletilmesi 

amacıyla AB üye ülkeleri arasında geçerli 

olacak “Önce Küçükleri Düşün-Avrupa Kü-

çük İşletmeler Senedi”’ni yayımlamıştır. Bu 

çerçevede, KOBİ’lerin işletme çevrelerinin 

geliştirilmesi ile uluslararası piyasalarda da 

faaliyetlerini yürütebilmeleri amacıyla pay-

ları borsada işlem görmeyen işletmelerin 
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finansal tablolarında uygulanan 4 üncü ve 7 

nci Direktifin bir araya getirilmesi ve bu di-

rektiflerdeki hükümlerin işletme ölçekleri 

çerçevesinde gözden geçirilip revize edile-

rek yeni bir Muhasebe Direktifinin oluştu-

rulmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, 

AB Komisyonu 2013 yılında mevcut direk-

tiflerde bir revizyona giderek 2013/34 sayılı 

AB Muhasebe Direktifini (AB Direktifi) ya-

yımlanmış ve 01/01/2016 yılından itibaren bu 

direktifin üye ülkeler tarafından uygulanması 

öngörülmüştür. Söz konusu AB Muhasebe 

Direktifi UFRS’ye göre basitleştirilmiş 

muhasebe ilkeleri getirmekle birlikte 

işletmelerin finansal durumu ile finansal 

performansını doğru ve gerçeğe uygun bir 

görünümle sunacak finansal tabloların 

oluşturulmasını sağlayacak hükümler de 

ihtiva edecek şekilde hazırlanmış ve söz 

konusu hükümlerde işletme büyüklüklerine 

göre farklı yükümlülükler belirlenmiştir. 

Ayrıca, AB Muhasebe Direktifi uyarınca 

öngörülen ölçütler çerçevesinde büyük 

ve orta büyüklükteki işletmeler bağımsız 

denetime tabi tutulmuş ve bu işletmelerin 

bağımsız denetimlerinin AB Muhasebe 

Direktifine uygun olarak hazırlanan finansal 

tablolar kıstas alınarak yürütüleceği hüküm 

altına alınmıştır.

Bilindiği üzere Küçük ve Orta Boy iş-

letmeler (KOBİ) üzerindeki düzenleyici yükü 

hafifletmek için dünya genelinde süregiden 

ve makul gerekçeleri olan bir baskı bulun-

maktadır.  Avrupa Birliği bu baskıya 2013 

yılında yayımladığı muhasebe direktifiyle ce-

vap vermiştir. Söz konusu direktif daha öne 

mevcut olan direktiflerin tekrar yazılması 

şeklinde değildir. Yeni direktif, üye ülkelerin 

söz konusu direktifleri kullanımından kay-

naklanan ve karşılaştırılabilirliği sekteye 

uğratan uygulamaları ile KOBİ’ler üzerin-

deki gereksiz düzenleyici yükün kaldırma-

sı hedefinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. 

 Yeni direktif,  üye ülkelerin yararlandığı 

tüm seçenekleri ortadan kaldırmasa bile bu 

tür uygulama farklılıklarını azaltmayı başar-

mıştır. Üye ülkeler tarafından kullanılmakta 

olan temel muhasebe ilkelerini resmiyete 

dökmüştür. Bunları şu şekilde özetlemek 

mümkündür.

i) İşletmenin sürekliliği varsayımı

ii) Kayıtların tahakkuk esasına göre 

hazırlanması

iii) Muhasebe politika ve ölçüm 

esaslarının muhasebe dönemleri 

arasında tutarlı bir şekilde uygu-

lanması

iv) Finansal tablolara alma ve ölçü-

mün ihtiyatlılık esasına dayandı-

rılması ve özelliklede

a. Kalemlerin piyasa fiyatından 

veya maliyetinden ölçülebil-

mektedir. Cari olmayan var-

lıkların yeniden değerlen-

mesi ve finansal ve finansal 

olmayan varlıklar için gerçe-

ğe uygun değerin kullanımı-

na izin verilebilmesine ilişkin 

seçenekler mevcuttur.

b. Finansal durum tablosu tari-

hi itibariyle mevcut olan kar 

finansal tablolara alınmak-

tadır.

c. Tek tek varlık ve yükümlülük-

ler değerlemeye tabi tutul-
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makta ve netleştirmeye mü-

saade edilmemektedir.

d. Bir mali yıl kapsamında do-

ğan tüm yükümlülükler, 

raporlama tarihinden son-

ra ortaya çıkmış olsa bile 

söz konusu yıla ait finansal 

tablolara alınmaktadır.

e.  Tüm kalemler özün önceliği 

ilkesine göre muhasebeleş-

tirilip finansal tablolarda su-

nulacaktır.

f. Dönem sonunda kar veya 

zarar da edilmiş olsa tüm 

negatif değer düzeltmeleri 

finansal tablolara alınacaktır.

v) Önemlilik ilkesi finansal 

tablolarda sunum, ölçüm, 

sunum, dipnotlar ve konsolidas-

yon hükümlerine uygulanacaktır.

Şerefiyenin yararlı ömrünün güvenilir 

bir şekilde tahmin edilemediği durumlarda 

şerefiye 10 yılda ve geliştirme giderlerinin 

yararlı ömrünün belirsiz olması durumunda 

bu giderler 5 yılda itfa edilebileceği ve borç-

lanma maliyetlerinin giderleştirilmesi ve 

cari varlıkların maliyetine dahil edilmesi gibi 

seçimlik değişikliklerde bulunmaktadır. 

KOBİ ve mikro işletmeler üzerindeki 

yükümlülükleri azaltmak için, Avrupa Ko-

misyonu “aşağıdan-yukarıya” şeklinde ad-

landırılan bir yaklaşım benimsemiştir. Bu 

yaklaşım uyarınca önce küçük işletmelerin 

uyacakları yükümlülükler belirlenmiş ve 

sonrasında aşağıdaki tabloda yer alan limit-

leri geçen Orta ve Büyük işletmeler için ilave 

muhasebe ve finansal tablo ilkeleri belir-

lenmiştir. İşletme bazında tabi olunan sınıfı 

belirlemek için geçmiş 2 yılda söz konusu 3 

kriterden ikisinin sağlanması gerekmekte-

dir.

Tablo: AB Muhasebe Direktifine göre işlet-

me sınıfları

İşletmeler
Bilanço 

Toplamı (Avro) 

Net Hasılat 

(Avro)

Çalışan 

Sayısı 

(kişi)

Mikro < 350.000 < 700.000 < 10

Küçük < 4.000.000 < 8.000.000 < 50 

Orta < 20.000.000 < 40.000.000 < 250

Büyük > 20.000.000 > 40.000.000 > 250

Bilindiği üzere Uluslararası Muha-

sebe Standartları Kurulu (IASB), IFRS’lere 

göre daha basit ve daha dar kapsamlı olmak 

üzere KOBİ’ler için Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarını  (IFRS for SMEs) 

2009 yılı Temmuz ayında yayımlamış 

olmasına rağmen söz konusu direktifin 

yayımlanması IFRS for SME’nin uygulanma-

sı konusunda şüphe uyandırmış olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira, Direktif, aynı kapsamda-

ki işletmelerin üzerindeki gereksiz ve uygun 

olmayan yönetim maliyetlerinin azaltmak ve 

finansal tablolarının hazırlanmasını basit-

leştirmek için oluşturulmuştur. Başka bir 

anlatımla, Avrupa Birliğinin, KOBİ’ler için 

Uluslararası Finansal Raporlama Standart-

larını (IFRS for SMEs) söz konusu işletmeler 

için uygulaması zor ve maliyetli bir standart 

seti olarak değerlendirmiş olduğunu söyle-

yebiliriz. Bu nedenle, direktifle küçük işlet-

meler sadece Bilanço, ve karar veya Zarar 

Tablosu ile dipnotlar hazırlamakla yükümlü 

tutulmuştur. 
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ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMA

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu-

nun (TTK) 88 inci ve Geçici 1 inci Maddeleri 

uyarınca tabi oldukları kanunlar gereği def-

ter tutmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel 

kişi tacirlerin bireysel ve konsolide finansal 

tablolarını KGK tarafından belirlenen ve ya-

yımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına 

(TMS) uygun olarak hazırlamaları gerektiği 

öngörülmüştür. Ayrıca aynı madde kapsa-

mında Kurumumuz değişik işletme büyük-

lükleri ve sektörler için özel standartlar ve 

düzenlemeler belirleme konusunda yetkili 

kılınmıştır. 

Diğer taraftan, AB ve diğer gelişmiş 

ülke uygulamaları incelendiğinde UFRS uy-

gulama kapsamının payları borsada işlem 

gören işletmelerle sınırlandırıldığı ve pay-

ları borsada işlem görmeyen işletmeler 

için UFRS’lere kıyasla uygulanması daha 

az maliyetli ve daha basit olan (AB Muhase-

be Direktifi) finansal raporlama çerçeveleri 

oluşturulduğu görülmektedir.

Bahsedilen bu nedenlerle ve bu 

hükümler çerçevesinde, 26/08/2014 tarihli 

ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Kurul Kararımızla, TMS uygulama kapsamı 

bağımsız denetim kapsamından ayrıştırıla-

rak diğer ülke uygulamaları gibi genel ola-

rak kamu yararını ilgilendiren kuruluşların 

(KAYİK)  bireysel ve konsolide finansal tab-

lolarının hazırlanmasında TMS uygulaması 

zorunlu kılınmış, diğer işletmelerin birey-

sel ve konsolide finansal tablolarının ha-

zırlanmasında ise isteğe bağlı olarak TMS 

uygulayabileceğine yer verilmiştir. Bu karar 

uyarınca bağımsız denetime tabi olup TMS 

uygulamayan işletmelerin ise Kurum ta-

rafından bir düzenleme yapılıncaya kadar 

yürürlükteki mevzuatı uygulayarak finansal 

tablolarını hazırlaması öngörülmüştür. TMS 

uygulamayan işletmelerin finansal tablola-

rında uygulayacakları geçerli finansal ra-

porlama çerçevesi Maliye Bakanlığı tarafın-

dan 26/12/1992 tarih, 21447 (M) sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhase-

be Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) 

olarak belirlenmiştir.

1 Sıra No.lu MSUGT’ta, söz konusu 

düzenlemenin amacının işletmelerin faaliyet 

ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir bi-

çimde muhasebeleştirilmesini temin etmek 

ve mali tablolarda sunulan bilgilerin tutarlı 

bir şekilde şirketin gerçek durumunu yansıt-

masını sağlamak olduğu ifade edilmektedir. 

Ancak, MSUGT’ların 213 sayılı Vergi Usul Ka-

nununun mükerrer 175 inci ve 257 inci mad-

delerine dayanılarak oluşturulması, finansal 

tabloların, işletmelerin finansal durumunu 

gerçeğe uygun bir şekilde sunmaktan ziyade 

vergi matrahını doğru tespit etmek amacıyla 

hazırlanması sonucunu doğurmuştur. Ayrı-

ca, MSUGT’larda bazı finansal tablo kalem-

lerine ilişkin değerleme hükümlerine yer ve-

rilmemiş olması, değerleme hükümlerinin 

ihtiyari olarak uygulanması veya öngörülen 

değerleme hükümlerinin uygulanmasına 

ilişkin esasların açıklanmamış olması gibi 

nedenler, muhasebe uygulayıcılarının vergi 

mevzuatında yer alan değerleme hükümleri-

ni esas almasına neden olmuştur. Bu durum 

finansal tabloların, kullanıcıların bilgi ihti-

yaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması 

yerine, vergi mevzuatında yer alan esaslar 

dikkate alınarak raporlama yapılmasını or-

taya çıkarmıştır. Dolayısıyla, ülkemizdeki 

muhasebe uygulamalarının uluslararası uy-

gulamalardan ayrı olarak bu şekilde geliş-
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mesi sonucunda, finansal tabloların gerçeğe 

uygun sunum sağlaması amacı zedelenmiş-

tir. 

Bu sebeple kurumumuz YFRÇ yü-

rürlüğe girinceye kadar yukarıdaki parag-

raflarda ifade edilen aksaklıkların geçici bir 

süre için giderilebilmesi amacıyla bağımsız 

denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan 

işletmelerin finansal tablolarının hazırlan-

masında MSUGT’lara ek olarak 29/12/2014 

tarihli ve 41 sayılı Kurul Kararıyla “TMS’leri 

Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tabloları-

nın Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hu-

suslar” yayımlanmıştır. 

“İlave Hususlar”, YFRÇ yürürlüğe gi-

rinceye kadar Kurumumuz tarafından geçici 

bir çözüm olarak tasarlanmış, bu çerçevede 

ayrıntılı düzenlemelere yer verilmesinden 

ziyade MSUGT’larda yer almayan veya ihti-

yari bırakılan hususlarla ilgili temel düzen-

lemelerin (amortisman ve kıdem tazminatı 

karşılığı ayılmasının zorunlu hale gelmesi 

gibi) yapılması uygun görülmüştür.

I. YEREL FİNANSAL RAPORLAMA 

ÇERÇEVESİ ÇALIŞAMALARI

Ülkemizde AB müktesebatına 

uyum sürecinin getirdiği bir gereklilik 

olarak muhasebe uygulamalarının 

AB düzenlemeleriyle uyumlu olması 

beklenmektedir. Bununla birlikte, MSU-

GT’ların AB Direktifinin hükümleriyle tam 

bir uyum içinde olmadığı ve temel muhase-

be esasları açısından uygulamada çeşitli ek-

sikliklerin bulunduğu görülmektedir. Her ne 

kadar 2014 yılı için Kurumumuz uygulamada 

görülen eksikliklerin giderilmesi amacıyla 

bağımsız denetime tabi olup TMS uygulama-

yan işletmelerin yürürlükteki mevzuata ilâve 

olarak uygulamaları gereken hususları be-

lirlemiş olsa da bu konuda kalıcı bir çözüm 

sağlanması için özellikle AB üyesi ülkelerde 

olduğu gibi gerçeğe uygun bir sunumu esas 

alan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi’nin 

(“Local GAAP”) oluşturulması ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. YFRÇ’nin uygulanmasıyla, TMS’le-

ri uygulamayan işletmelerin finansal tablo-

larında da doğru ve gerçeğe uygun sunum 

temin edilecek ve AB mevzuatına tam bir 

uyum sağlanmış olacaktır. Ayrıca, YFRÇ’nin 

genel olarak KAYİK’ler dışındaki bağımsız 

denetime tabi tüm şirketlerin bağımsız 

denetimlerinde kıstas oluşturacak olması; 

uluslararası uygulamalarla uyumlu bir 

finansal raporlama ile bağımsız denetimin 

sağlanması açısından ülkemiz adına büyük 

ve önemli bir adım olacaktır. Bu amaç doğ-

rultusunda Kurumumuz tarafından bağım-

sız denetime tabi olup TMS uygulamayan 

işletmelerin finansal tablolarında da doğru, 

ihtiyaca ve gerçeğe uygun sunumu temin et-

mek ve AB mevzuatına tam bir uyum sağla-

mak üzere Yerel Finansal Raporlama Çerçe-

vesi çalışmalarına başlanmıştır.

Yerel Finansal Raporlama Çerçe-

vesinin hazırlanmasında; 2013/34 No’lu 

Avrupa Birliği Muhasebe Direktifi, İngilte-

re’nin UFRS uygulamayan işletmeler için 

hazırlanmış olan ve 1 Ocak 2015 tarihinde 

yürürlüğe giren 102 No’lu Finansal Rapor-

lama Standardı (FRS 102) ve ülkemizde daha 

önceden uygulanmış muhasebe düzenleme-

lerinin yanı sıra diğer ülkelerin yerel finansal 

raporlama çerçevelerinden faydalanılmıştır. 

Yerel Finansal Raporlama Çerçe-

vesinin denetime kıstas teşkil edecek bir 

finansal raporlama çerçevesinin taşıması 

gereken özellikleri karşılaması amacıyla 
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yapılan çalışmalar belirli süreçler izlenerek 

yürütülmüştür. Bu sürecin bir parçası olarak 

akademisyenlerden, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşu uzmanlarından, bağımsız denetçi-

lerden, meslek örgütleri temsilcilerinden ve 

özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Ça-

lışma ve Danışma Komisyonu oluşturularak 

ilgili paydaşların görüşleri alınmıştır.

Diğer taraftan, Kurumumuzca yapı-

lan çalışmalar ve Çalışma ve Danışma Ko-

misyonunun değerlendirmeleri sırasında 

üzerinde tereddüt oluşan ve kamuoyunun da 

görüşlerine sunulması gerektiği değerlen-

dirilen çeşitli hususlar hâsıl olmuştur. Bu 

sebeple kabul edilebilir bir finansal rapor-

lama çerçevesi oluşturabilmek ve geniş bir 

uygulayıcı ve kullanıcı kitlesinin görüşlerin-

den de faydalanmak amacıyla taslak metnin 

kamuoyunun görüşüne açılmasına karar ve-

rilmiştir. 

Kamuoyundan gelen görüşler Ku-

rumumuz tarafından değerlendirilerek 

YFRÇ’ye nihai halinin verilmesinin ardın-

dan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi-

nin AB Direktifinin de yürürlük tarihi olan 

1/1/2017 tarihi ve sonrasında başlayan 

hesap dönemlerinden itibaren uygulama-

ya konulması amaçlanmaktadır. Böylelik-

le YFRÇ ülkemizde bağımsız denetime tabi 

olup TMS uygulamayan işletmelerin genel 

kurullarına sundukları bireysel ve konso-

lide finansal tablolar açısından MSUGT ve 

İlave Hususlar yerine ülkemizde uygulana-

cak olan geçerli finansal raporlama çer-

çevesi hâline gelecektir. Ayrıca, YFRÇ’nin 

genel olarak KAYİK’ler dışındaki bağımsız 

denetime tabi tüm işletmelerin bağımsız 

denetimlerinde kıstas oluşturacak olması; 

uluslararası standartlarda ve kaliteli bir 

finansal raporlama ile bağımsız denetimin 

sağlanması açısından ülkemiz adına büyük 

ve önemli bir adım olacaktır. 

YFRÇ’nin temel özelliklerini aşağıdaki 

şekilde özetlemek mümkündür: 

 26 bölümden oluşmaktadır. Her 

bir bölüm, ele alınan konunun 

bütünlüğü muhafaza edilmek 

suretiyle ve işletmeler ile finansal 

tablo kullanıcılarının ihtiyaç 

duydukları bilgiye referansta 

bulunabilmelerini sağlamak 

amacıyla numaralandırılmış 

paragraflar içerecek şekilde 

kaleme alınmıştır. 

 Uluslararası muhasebe ve finan-

sal raporlama uygulamalarıyla 

tutarlıdır.

 İşletmelerin genel olarak 

karşılaşabileceği tüm muhasebe 

işlemlerine ilişkin muhasebe 

esaslarını belirlemektedir. Bu 

yönüyle başka bir standart setine 

ihtiyaç duyulmadan finansal 

tabloların hazırlanmasına imkân 

vermektedir. 

 Bölümler itibarıyla yer verilen ko-

nular sade bir anlatım diliyle ka-

leme alınmıştır. 

 AB düzenlemeleriyle tam uyum-

ludur. 

 Kabul edilebilir bir finansal ra-

porlama çerçevesinin gerektirdiği 

tüm özellikleri taşımaktadır.

 AB Muhasebe Direktifindeki 
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“önce küçükleri düşün” yaklaşı-

mı muhafaza edilerek orta bü-

yüklükteki işletmeler için genel 

olarak maliyet esaslı bir finansal 

raporlama öngörülmüş; büyük 

işletmelere yönelik ise ilave yü-

kümlülükler getirilmiştir.

II. YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇER-

ÇEVESİ İLE MUHASEBE SİSTEMİ UY-

GULAMA GENEL TEBLİĞLERİNİN KAR-

ŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası muhasebe düzenleme-

leriyle uyumlu olarak finansal tablolarda 

doğru ve gerçeğe uygun sunumun sağlan-

ması amacıyla oluşturulan yerel finansal ra-

porlama çerçevesinin MSGUT ile arasındaki 

temel farklar aşağıdaki şekildedir:

 MSUGT’larda bütün finansal tab-

lo kalemlerine yönelik değerleme 

hükümleri bulunmazken, YFRÇ 

kapsamında finansal tabloları 

oluşturan kalemler açıklanarak 

bu kalemlerin değerlemesine 

ilişkin esaslar belirlenmiştir.  

 MSUGT’lara göre hazırlanan 

finansal tablolar bilanço ve 

gelir tablosu ile sınırlıyken,  

YFRÇ kapsamında hazırlanan 

finansal tablolar seti, finansal 

durum tablosu, kar veya zarar 

tablosu, nakit akışları tablosu, 

özkaynaklar değişim tablosu ve 

bu tablolara ilişkin dipnotlardan 

oluşmaktadır. 

 YFRÇ çerçevesinde şirketlerin 

alacak ve borçlarına reeskont uy-

gulaması zorunlu tutulmaktay-

ken, MSUGT uyarınca bütün ala-

cak ve borçların reeskonta tabi 

tutulmasına ilişkin bir zorunluluk 

bulunmamaktadır.  

 MSUGT’larda maddi duran var-

lıklar maliyet değeri üzerinden 

takip edilirken, YFRÇ kapsamın-

da bu varlıkların cari değeri üze-

rinden de takip edilmesine izin 

veren yeniden değerleme modeli 

uygulanabilmektedir. 

 YFRÇ uyarınca kıdem tazmina-

tı yükümlülüğünün her dönem 

hesaplanarak finansal tablolara 

alınması zorunlu tutulmaktay-

ken MSUGT çerçevesinde kıdem 

tazminatları sadece ödendikle-

ri dönemde ve ödendikleri tutar 

üzerinden finansal tablolara yan-

sıtılmaktadır.  

 MSUGT kapsamında varlıkların 

değer düşüklüğünün ne şekilde 

hesaplanacağına ilişkin hüküm-

ler düzenlenmemiştir. YFRÇ’de 

ise varlıkların değer düşüklüğü-

ne ilişkin bir bölüme yer verilerek 

değer düşüklüğünün hesaplan-

masına ve muhasebeleştirilme-

sine ilişkin esaslar belirlenmiştir. 

 YFRÇ kapsamında belirli bü-

yüklükteki şirketlerin konsolide 

finansal tablo hazırlamaları zo-

runlu kılınmış ve konsolidasyon 

işlemlerine ilişkin esaslar dü-

zenlenmiştir. Ancak MSGUT’lar-

da konsolide finansal tablo ha-

zırlanmasına ilişkin herhangi bir 

hüküm bulunmamaktadır.  
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 YFRÇ’de tarımsal faaliyetler yü-

rüten şirketlerin bu faaliyetlerine 

ilişkin muhasebeleştirme ilkele-

rini düzenleyen “Tarımsal Faali-

yetler” bölümüne yer verilmiştir.  

MSUGT’larda tarımsal faaliyetleri 

ayrıca düzenleyen hükümler bu-

lunmamaktadır. 

 YFRÇ kapsamında belirli büyük-

lükteki şirketlerin ertelenmiş 

vergi tutarlarını hesaplamaları 

ve finansal tablolarına bu tutar-

ları yansıtmaları gerekmektedir. 

MSGUT’larda ise bu uygulamaya 

ilişkin herhangi bir hüküm bu-

lunmamaktadır.  

III. YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇER-

ÇEVESİ İLE TMS’LER ARASINDAKİ 

FARKLILIKLAR

Bu başlık altında Yerel Finansal Ra-

porlama Çerçevesi (YFRÇ) ile Türkiye Muha-

sebe Standartları (TMS’ler) arasındaki fark-

lılıklar ele alınmıştır. Bu kapsamda YFRÇ’de 

ele alınmayan ancak TMS’lerde düzenlenen 

bölümlere değinilmiş ardından YFRÇ’de yer 

alan bölümlerin TMS’ler ile farkları ortaya 

konulmuştur.

YFRÇ’de Yer Almayan Bölümler

TMS’lerde yer alan aşağıdaki bölüm-

ler YFRÇ kapsamında ele alınmamıştır:

 Hisse Bazlı Ödemeler 

 Sigorta Sözleşmeleri

 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 

Varlıklar ve Durdurulan Faaliyet-

ler

 Maden Kaynaklarının Araştırıl-

ması ve Değerlendirilmesi

 Faaliyet Bölümleri

 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

 İlişkili Taraf Açıklamaları

 Emeklilik Fayda Planlarında Mu-

hasebeleştirme ve Raporlama

 Hisse Başına Kazanç

YFRÇ Bölümleri ile TMS’lerin Karşılaştırıl-

ması

Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar

Bölümü

Bu bölüm Finansal Raporlamaya İliş-

kin Kavramsal Çerçeve ve TMS 1 Finansal 

Tabloların Sunuluşu’nda yer alan hükümler 

çerçevesinde ele alınmıştır. 

YFRÇ’nin bu bölümü ile Finansal Ra-

porlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve ara-

sındaki temel farklar şu şekildedir:

 TMS’de finansal bilginin niteliksel 

özellikleri temel niteliksel özel-

likler ve destekleyici niteliksel 

özellikler olarak ayrılmaktadır. 

Ancak YFRÇ’de bu tür bir ayrım 

yapılmadan finansal bilginin nite-

liksel özelliklerine yer verilmiştir. 

 TMS’de destekleyici nitelik-

sel özellikler arasında yer 

alan doğrulanabilirlik ilkesine 

YFRÇ’de yer verilmemiştir. 
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 TMS’de tarihi maliyet, cari 

maliyet, gerçekleşebilir değer, 

bugünkü değer olmak üzere 4 

ölçüm esası yer almaktadır. An-

cak YFRÇ’de tarihi maliyet ve 

gerçeğe uygun değer olmak üzere 

iki ölçüm esası açıklanmıştır.  

 TMS’de yer alan sermaye ve ser-

mayenin devamlılığı (korunması) 

kavramlarına YFRÇ’de yer ver-

ilmemektedir. 

Bu bölümde yer alan finansal tablola-

rın hazırlanmasına ilişkin ilkeler TMS 1 çer-

çevesinde ele alınmaktadır. Ancak YFRÇ’de 

yer alan finansal tablo formatları AB Direk-

tifinde belirlenen asgari kalemleri içerecek 

şekilde hazırlanmıştır. Finansal tabloların 

sunumu açısından YFRÇ’nin bu bölümü ile 

TMS 1 arasındaki temel farklar şu şekilde-

dir: 

 TMS’lerde yer almayan ihtiyatlılık 

ilkesine YFRÇ’de genel finansal 

raporlama ilkeleri kapsamında 

yer verilmiştir. 

 Finansal durum tablosunda 

varlık ve yükümlülüklerin sunu-

muna ilişkin TMS 1’de öngörülen 

likidite esası YFRÇ’de benimsen-

memiştir. 

 Kar veya zarar tablosunun sunu-

munda TMS’de yer alan diğer 

kapsamlı gelirin sunumuna 

YFRÇ’de yer verilmemiştir. 

 Kar veya zarar tablosunda TMS’de 

öngörülen çeşit esası YFRÇ’de 

benimsenmemiştir.

Nakit Akış Tablosu Bölümü

Bu bölüm TMS 7 Nakit Akış 

Tablolarında yer alan nakit akış tablosunun 

sunumuna ilişkin hükümler çerçevesinde 

ele alınmıştır ve bu bölüm TMS 7 ile tam ola-

rak uyumluluk göstermektedir. 

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminle-

rinde Değişiklikler ve Hatalar Bölümü 

Bu bölüm TMS 8 Muhasebe Politika-

ları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler 

ve Hatalar’da yer alan hükümler çerçevesin-

de ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 8’in hü-

kümleri uygunluk göstermekle birlikte TMS 

8’de daha uygun ve güvenilir bir sunum sağ-

layacak bir muhasebe politikası değişikliği 

isteğe bağlı olarak uygulanırken, YFRÇ’de 

bu değişiklik zorunlu tutulmuştur.

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

Bölümü

Bu bölüm TMS 10 Raporlama Döne-

minden Sonraki Olaylar’da yer alan hüküm-

ler çerçevesinde ele alınmıştır ve bu bölüm 

TMS 10 ile tam olarak uyumluluk göster-

mektedir. 

Hasılat Bölümü

Bu bölüm TMS 18 Hasılat ve TMS 11 

İnşaat Sözleşmelerinde yer alan hükümler 

çerçevesinde ele alınmıştır. YFRÇ’nin bu bö-

lümü ile TMS 18 arasındaki temel fark vadeli 

satışlardaki vade farkının ayrıştırılmasında 

ortaya çıkmaktadır. TMS 18 satışlardaki vade 

farkının hasılattan ayrıştırılarak muhasebe-

leştirilmesini öngörürken YFRÇ’de hasılat 

vade farkını içerecek şekilde kayda alın-

maktadır. Hasılat bölümünün TMS 18 Hası-

lat standardından en nemli farkı bu olmakla 
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birlikte 2016 yılında yayımlanması planla-

nan ve 2018 yılından itibaren zorunlu ola-

rak uygulanacak olan IFRS 15 Müşteri Söz-

leşmelerinden Hasılat standardının 63 üncü 

paragrafında aşağıdaki hüküm yer almakta-

dır. “Kolaylaştırıcı bir uygulama olarak işletme, 

sözleşmenin başlangıcında, müşteriye taahhüt 

ettiği mal veya hizmetin devir tarihi ile müş-

terinin bu mal veya hizmetin bedelini ödediği 

tarih arasında geçen sürenin bir yıl veya daha 

az olacağını öngörmesi durumunda, taahhüt 

edilen bedelde önemli bir finansman bileşeni-

nin etkisi için düzeltme yapmak zorunda de-

ğildir.” Dolayısıyla IFRS 15 standardının söz 

konusu uygulamasında yararlanacak olan 

işletmeler ile YFRÇ’yi uygulayacak işletme-

ler arasında vadeli satışlar açısından önemli 

bir fark olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Stoklar Bölümü

Bu bölüm TMS 2 Stoklar’da yer alan 

hükümler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu 

bölüm ile TMS 2 arasındaki temel farklar şu 

şekildedir: 

 TMS 2 uyarınca sabit ve değişken 

üretim giderlerinin normal mali-

yet yöntemi kullanılarak dağıtıl-

ması öngörülürken YFRÇ kapsa-

mında tam maliyet yöntemi veya 

normal maliyet yöntemlerinden 

biri kullanılabilmektedir. 

 TMS 2 kapsamında vadeli olarak 

alınmış bir stok için peşin fiyat ile 

vadeli fiyat arasında ortaya çıkan 

vade farkı maliyetten ayrıştırıla-

rak gider olarak kayda alınmak-

tadır. YFRÇ kapsamında ise söz 

konusu vade farkı stokun maliye-

tine eklenmektedir. 

 TMS 23 borçlanma maliyetleri 

uyarınca bir stokun özellikli varlık 

niteliğini taşıması durumunda bu 

stoka ilişkin borçlanma maliyet-

leri varlığın maliyetine dâhil edil-

mektedir. YFRÇ’de ise inşası ya 

da üretilmesi 1 yıldan daha uzun 

süren stoklar için kullanılan kre-

diler nedeniyle bu stokların satışa 

hazır hale getirildiği tarihe kadar 

katlanılan finansman giderleri ve 

kur farklarının stokların maliyeti-

ne dâhil edilmesi öngörülmekte-

dir.

Tarımsal Faaliyetler Bölümü

Bu bölüm TMS 41 Tarımsal Faaliyet-

ler’de yer alan hükümler çerçevesinde ele 

alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 41 arasındaki 

temel farklar şu şekildedir:

 TMS 41 kapsamında canlı varlık-

lar gerçeğe uygun değerin güve-

nilir olarak ölçülemediği durum-

larda ilk kayda almada maliyet 

bedeli ile; gerçeğe uygun değe-

rin güvenilir olarak ölçülebildiği 

durumlarda ise gerçeğe uygun 

değerlerinden satış maliyetleri 

düşülmek suretiyle ölçülmekte-

dir. YFRÇ’de ise canlı varlıkların 

ölçümünde maliyet yöntemi veya 

gerçeğe uygun değer yöntemle-

rinden biri kullanılabilmektedir.

 TMS’ler kapsamında taşıyıcı bit-

kiler maddi duran varlık olarak 

dikkate alınırken YFRÇ açısın-

dan bu bitkiler canlı varlık olarak 

değerlendirilerek Tarımsal Faa-

liyetler Bölümü uyarınca kayda 

alınmaktadır. 
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Finansal Araçlar ve Özkaynaklar Bölümü

Bu bölüm; TMS 32 Finansal Araçlar: 

Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muha-

sebeleştirme ve Ölçme ve TFRS 7 Finansal 

Araçlar: Açıklamalar’da yer alan hüküm-

ler çerçevesinde ele alınmıştır. Bunun yanı 

sıra bu bölüm işletmenin ihraç ettiği kendi 

özkaynak araçlarının kayda alınmasına iliş-

kin hükümleri de içermektedir. Bu bölüm ile 

söz konusu TMS’ler arasındaki temel farklar 

şu şekildedir:

 TMS 39’da finansal varlıkların 

ölçümüne ilişkin; gerçeğe uygun 

değer farkı kar veya zarara yansı-

tılan, vadeye kadar elde tutulacak 

yatırımlar, kredi ve alacaklar ve 

satılmaya hazır finansal varlıklar 

olmak üzere dört sınıf bulunmak-

tadır. YFRÇ kapsamında ise fi-

nansal araçların ölçümüne ilişkin 

sınıflandırma şu şekildedir: ticari 

ve diğer alacaklar ile ticari ve di-

ğer borçlar, borçlanma araçları, 

özkaynağa dayalı finansal varlık-

lar, diğer finansal araçlar. 

 YFRÇ kapsamında alacak ve 

borçlar mukayyet değeri üze-

rinden gösterilmekte ve rees-

kont işlemine tabi tutulmaktadır. 

TMS 39 kapsamında ise 

bunlar itfa edilmiş maliyetiyle 

değerlenmektedir.

 YFRÇ uyarınca faiz unsuru içe-

ren finansal varlık ve borçlar, 

borçlanma araçları olarak nite-

lendirilerek itfa edilmiş maliyeti 

üzerinden ölçülmektedir. TMS 39 

kapsamında ise faiz içeren bir fi-

nansal varlık ilgili olduğu değer-

leme sınıfına göre farklı şekilde 

ölçülmekte ve kayda alınmakta-

dır. 

 YFRÇ uyarınca özkaynağa daya-

lı finansal varlıklardan piyasa-

da işlem görenler piyasa değeri 

üzerinden, piyasada işlem gör-

meyenler ise maliyet değeri üze-

rinden değerlenmektedir. TMS 39 

kapsamında ise özkaynağa dayalı 

finansal araçlar gerçeğe uygun 

değer farkı kar veya zarara yansı-

tılan olarak veya satılmaya hazır 

finansal araç olarak sınıflanmak-

ta ve bu sınıflamalara göre kayda 

alınmaktadır.  

 YFRÇ uyarınca finansal borçlar 

borçlanma araçları kapsamın-

da değerlendirilerek itfa edilmiş 

maliyetiyle ölçülmektedir. TMS 

39 kapsamında ise finansal borç-

lar itfa edilmiş maliyetiyle veya 

gerçeğe uygun değeri üzerinden 

ölçülebilmektedir.

 TMS 39’da düzenlenen finansal 

riskten korunma muhasebesi-

ne ilişkin hükümler YFRÇ’de ele 

alınmamaktadır. 

İştiraklerdeki Yatırımlar Bölümü ve İş 

Ortaklıklarındaki Yatırımlar Bölümü

Bu bölüm TMS 28 İştirak ve İş Or-

taklıklarındaki Yatırımlar ve TMS 27 Birey-

sel Finansal Tablolar’da yer alan hükümler 

çerçevesinde ele alınmıştır. Bu bölüm ile 

söz konusu TMS’ler arasındaki temel fark 

iştiraklerin ve iş ortaklıklarının konsolide 
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olmayan finansal tablolara yansıtılmasın-

da ortaya çıkmaktadır. TMS 27 uyarınca bi-

reysel finansal tablo hazırlamakla yükümlü 

olan işletmeler iştiraklerini ve iş ortaklıkla-

rını maliyet yöntemine, gerçeğe uygun değer 

yöntemine veya özkaynak yöntemine göre 

ölçebilmektedirler. YFRÇ’de ise konsolide 

olmayan finansal tablolarda iştiraklerin ve 

iş ortaklıklarının maliyet yöntemine göre 

ölçülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, iştirak ve müştereken kont-

rol edilen işletmelerin büyük işletmeler 

tarafından özkaynak yöntemi uygulanarak 

muhasebeleştirilmesi sırasında, TMS’lerden 

farklı olarak bu işletmelerin edinim tarihin-

deki tanımlanabilir varlık ve yükümlülükle-

rini belirlemesi ve bunların gerçeğe uygun 

değerini tespit etmeleri gerekmemektedir. 

YFRÇ’de özkaynak yöntemi uygulanırken 

şerefiyenin ya da negatif şerefiyenin he-

saplanması sırasında bu işletmelerin ken-

di finansal tablolarında yer alan varlık ve 

yükümlülükler, yine bu tablolardaki defter 

değerleri üzerinden dikkate alınabilecektir. 

Bununla birlikte, isteyen işletmelerin iştirak 

veya müştereken kontrol edilen işletmelerin 

edinim tarihi itibarıyla kendi finansal tablo-

larında yer alan varlık ve yükümlülüklerinin 

gerçeğe uygun değerini tespit ederek şere-

fiye ya da negatif tutarını hesaplamalarına 

izin verilmiştir. Bu şekilde bir düzenlemenin 

sonucu olarak ayrıca işletmelerin, iştirakin 

dönem net kârındaki (veya zararındaki) ve 

cari dönemlerde özkaynaklarda kaydettiği 

kazanç veya kayıplarındaki payını hesap-

larken bu varlık ve yükümlülüklere ilişkin 

gelir ve giderleri bunların edinim tarihin-

deki gerçeğe uygun değerlerini esas ala-

rak belirlemesine gerek olmayacak, doğru-

dan iştirakin kendi finansal tablolarında yer 

alan dönem net kârı (veya zararı) tutarını ve 

özkaynaklarda kaydettiği kazanç veya kayıp 

tutarını dikkate alabileceklerdir.

Maddi Duran Varlıklar Bölümü

Bu bölüm TMS 16 Maddi Duran Var-

lıklar’da yer alan hükümler çerçevesinde ele 

alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 16 arasındaki 

temel fark şu şekildedir:

 TMS 16 kapsamında vadeli olarak 

alınmış bir MDV için peşin fiyat ile 

vadeli fiyat arasında ortaya çıkan 

vade farkı maliyetten ayrıştırıla-

rak gider olarak kayda alınmak-

tadır. YFRÇ kapsamında ise söz 

konusu vade farkı varlığın mali-

yetine eklenmektedir. 

 TMS 23 borçlanma maliyetleri 

uyarınca bir maddi duran varlığın 

özellikli varlık niteliğini taşıma-

sı durumunda bu varlığa ilişkin 

borçlanma maliyetleri varlığın 

maliyetine dâhil edilmektedir. 

YFRÇ’de ise varlığın elde edil-

mesinde, inşasında ya da üretil-

mesinde kullanılan krediler ne-

deniyle bu varlıkların amaçlanan 

kullanıma hazır hale getirildiği 

tarihe kadar katlanılan kur fark-

ları dâhil finansman giderlerinin 

varlığın maliyetine dâhil edilmesi 

öngörülmüştür.

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bölümü

Bu bölüm TMS 40 Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller’de yer alan hükümler çer-

çevesinde ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 

40 arasındaki temel fark şu şekildedir:
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TMS 40’ta yatırım amaçlı gayri-

menkuller ilk kayda almada maliyet değe-

ri üzerinden; sonraki ölçümlerinde ise bir 

muhasebe politikası tercihi olarak maliyet 

yöntemine veya gerçeğe uygun değer yön-

temine göre kayda alınmaktadır. YFRÇ’de 

ise yatırım amaçlı gayrimenkullerin ölçüm 

ve kayda alınması için iki alternatif kaleme 

alınmıştır. İlk alternatife göre yatırım amaçlı 

gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Bö-

lümü kapsamında ilk kayda almadan sonra 

maliyet veya yeniden değerleme yöntemle-

rinden biri seçilerek ölçülecektir. 

YFRÇ’de yer alan diğer alternatife 

göre ise; bu varlıkların sonraki ölçümlerine 

ilişkin iki farklı alternatif kaleme alınmıştır. 

Bu alternatiflerden ilki yatırım amaçlı gayri-

menkulün gerçeğe uygun değerinin aşırı bir 

maliyet veya çabaya katlanılmadan ölçümü 

söz konusu olmadıkça sonraki ölçümlerinin 

gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılmasını 

öngörmektedir. İkinci alternatifte ise, yatı-

rım amaçlı gayrimenkullerin sonraki ölçüm-

lerinde muhasebe politikası tercihi olarak 

maliyet yöntemi veya gerçeğe uygun değer 

yöntemlerinden biri kullanılabilmektedir. 

YFRÇ’de kaleme alınana her iki alter-

natif yöntemde de yatırım amaçlı gayrimen-

kullerin finansal durum tablosunda maddi 

duran varlıklardan ayrı olarak raporlanması 

gerekmektedir.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Bölümü

Bu bölüm TMS 38 Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar’da yer alan hükümler çerçe-

vesinde ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 38 

arasındaki temel farklar şu şekildedir:

 TMS 38’de maddi olmayan duran 

varlıkların sonraki ölçümünde 

işletmeler muhasebe politikası 

tercihi olarak maliyet modelini 

veya yeniden değerleme modelini 

kullanabilmektedir. YFRÇ’de ise 

maddi olmayan duran varlıkların 

sonraki ölçümü de maliyet yönte-

mine göre yapılmaktadır.

 TMS 38’de yararlı ömrü belirle-

nemeyen maddi olmayan duran 

varlıklar itfaya tabi tutulmazken; 

YFRÇ’de yararlı ömrü belirlene-

meyen geliştirme giderleri AB 

Muhasebe Direktifine uygun ola-

rak beş yılda itfa edilmektedir.

 TMS 23 borçlanma maliyetle-

ri uyarınca bir maddi olmayan 

duran varlığın özellikli varlık ni-

teliğini taşıması durumunda bu 

varlığa ilişkin borçlanma maliyet-

leri varlığın maliyetine dâhil edil-

mektedir. YFRÇ’de ise işletme 

içi oluşturulan maddi olmayan 

duran varlığın oluşturulması ve 

üretilmesinde kullanılan krediler 

nedeniyle bu varlıkların amaçla-

nan kullanıma hazır hale getiril-

diği tarihe kadar katlanılan kur 

farkları dâhil finansman giderleri 

varlığın maliyetine dâhil edilmek-

tedir.

Kiralama İşlemleri Bölümü

Bu bölüm TMS 17 Kiralama 

İşlemleri’nde yer alan hükümler çerçe-

vesinde ele alınmıştır. TMS 17 ile YFRÇ 

arasında, bir kiralama işleminin finansal 

kiralama veya faaliyet kiralaması olarak sı-

nıflandırılmasında kullanılacak kriterlere 
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ilişki temel bir fark bulunmaktadır. YFR-

Ç’de, VUK’da düzenlenmiş bulunan ve TMS 

17 ile örtüşmekle birlikte daha somut hale 

getirilmiş kriterlere yer verilmiştir.

Teşvik ve Yardımlar Bölümü

Bu bölümde TMS 20 Devlet Teş-

viklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet 

Yardımlarının Açıklaması’da yer alan hü-

kümler çerçevesinde ele alınmıştır. Ancak 

YFRÇ’nin bu bölümünde TMS 20 hükümle-

ri yerine KOBİ TFRS’nin hükümleri temel 

alınmıştır. Bu kapsamda bu bölüm ile TMS 

20 arasındaki temel farklar şu şekildedir:

 TMS 20, devlet teşviklerinin mu-

hasebeleştirilmesiyle ilgili ge-

lir ve sermaye yaklaşımı olmak 

üzere iki seçenek sunmaktadır. 

YFRÇ’de ise devlet teşviklerinin 

muhasebeleştirilmesinde ise 

performans modeli olmak üzere 

tek seçenek sunulmaktadır.

 TMS 20 uyarınca devlet teş-

vikleri, elde edilmesi için ge-

rekli koşulların işletme tara-

fından yerine getirileceğine 

ve teşviğin işletme tarafından 

elde edileceğine dair makul bir 

güvence oluşmadan finansal 

tablolara yansıtılamamaktadır. 

YFRÇ’ye göre ise teşviğe hak ka-

zanılmasını sağlayan şartlar tam 

olarak karşılanmadan devlet teş-

vikleri finansal tablolara yansıtı-

lamamaktadır.

 TMS 20 uyarınca devlet teşvikle-

rinin, bu teşviklerle karşılanma-

sı amaçlanan maliyetlerin gider 

olarak muhasebeleştirildiği dö-

nemler boyunca sistematik şe-

kilde kâr veya zarara yansıtılması 

gerekmektedir. YFRÇ’de ise dev-

let teşvikleri teşviğe hak kazanıl-

masını sağlayan koşulların sağ-

lanması durumunda doğrudan 

kâr veya zarara yansıtılmaktadır. 

Dolayısıyla teşviklerle karşılan-

ması sağlanan maliyetlerin gi-

der olarak muhasebeleştirilip 

muhasebeleştirilmemesine bağlı 

olmaksızın şartlar sağlandığında 

devlet teşvikleri kâr veya zarara 

yansıtılmaktadır.

 TMS 20’de parasal olmayan bir 

teşviği alan işletmeye, varlığı ve 

teşviği nominal değeri üzerinden 

(genelde sıfırdır) veya parasal ol-

mayan devlet teşviğininin gerçe-

ğe uygun değeri üzerinden ölçme 

konusunda izin verilmektedir. 

YFRÇ’de ise parasal olmayan 

devlet teşvikleri dâhil tüm devlet 

teşviklerinin alınan veya alınacak 

varlığın gerçeğe uygun değeri 

üzerinden ölçülmesi gerekmek-

tedir. YFRÇ’de teşvikle bağlantılı 

varlıkların muhasebeleştirilme-

sine ve ölçümüne ilişkin herhan-

gi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Söz konusu varlıklar, kapsamı-

na girdiği YFRÇ’nin ilgili bölümü 

(örneğin Maddi Duran Varlıklar 

Bölümü, Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar Bölümü) uyarınca kayda 

alınıp ölçülmektedir. 

 Ayrıca, TMS 20’den farklı olarak 

YFRÇ’de devlet dışındaki diğer 
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üçüncü taraflarca sağlanan aynı 

tür teşvik ve yardımlara da bu 

bölümün kıyasen uygulanacağı 

açıkça belirtilerek bu teşvik ve 

yardımlar da kapsama alınmıştır.

Borçlanma Maliyetleri Bölümü

Bu bölüm TMS 23 Borçlanma Mali-

yetleri’nde yer alan hükümler çerçevesinde 

ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 23 arasın-

daki temel fark şu şekildedir:

TMS 23’te özellikli varlık tanımı ya-

pılarak, bu varlıkların elde edilmesi, inşası 

veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen 

borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi 

öngörülmüştür. YRFÇ’de ise özellikli var-

lık tanımı yapılmamakta ancak inşası ya da 

üretilmesi 1 yıldan daha uzun süren stoklar 

ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkla-

rın amaçlanan kullanıma hazır hale getiril-

diği tarihe kadar katlanılan kur farkları dâhil 

finansman giderlerinin varlığın maliyetine 

dâhil edilmesi öngörülmüştür. 

Varlıklarda Değer Düşüklüğü Bölümü

Bu bölüm TMS 36 Varlıklarda Değer 

Düşüklüğünde yer alan hükümler çerçeve-

sinde ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 36 

arasındaki temek fark şerefiye değer düşük-

lüğü ayrılmasında ortaya çıkmaktadır. TMS 

36 uyarınca şerefiye için değer düşüklüğü 

testi yıllık olarak yapılmaktayken, YFRÇ’de 

şerefiyeye değer düşüklüğü ayrılması öngö-

rülmemektedir.  

Karşılıklar, Koşullu Varlıklar ve Koşullu 

Borçlar Bölümü

Bu bölüm TMS 37 Karşılıklar, Koşullu 

Borçlar ve Koşullu Varlıklarda yer alan hü-

kümler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu bö-

lüm ile TMS 37 arasındaki temel farklar şu 

şekildedir:

 Kıdem tazminatı karşılıkları di-

ğer karşılıklardan farklı olarak 

TMS 37 kapsamında değil TMS 

19 Çalışanlara Sağlanan Fayda 

standardında ele alınmaktadır. 

YFRÇ’nin bu bölümünde kıdem 

tazminatı karşılığına yer verilerek 

TMS 19’da belirlenen yöntemden 

daha sade bir yöntemle kıdem 

tazminatı karşılığının hesaplan-

ması öngörülmüştür

 TMS 37 kapsamında karşılıklar, 

yükümlülüğün yerine getirilmesi 

için gereken tutarın bugünkü de-

ğeri üzerinden hesaplanmakta-

dır. YFRÇ’de ise karşılıkların bu-

günkü değer üzerinden ölçümü 

isteğe bağlı olarak uygulanmak-

tadır. 

Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemler Bö-

lümü

Bu bölüm, TMS 21 Kur Değişiminin 

Etkileri’nde yer alan hükümler çerçevesinde 

ele alınmıştır. Bu bölüm ile TMS 21 arasın-

daki temel fark şu şekildedir:

TMS 21’de yurt dışındaki bağlı ortak-

lık, iştirak ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar-

dan kaynaklanan ve özkaynaklarda izlenen 

kümülatif kur farkı kazanç ve kayıpları, bu 
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yatırımların elden çıkarılması durumunda 

yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak 

kâr veya zarara yansıtılmaktadır. YFRÇ’de 

ise bu yatırımların elden çıkarılmasından 

kaynaklanan kümülatif kur farkı kazanç ve 

kayıpları, kâr veya zarara yansıtılmadan, 

özkaynaklarda “Geçmiş Yıllar Kârları/Zarar-

ları”nda izlenmektedir.

İşletme Birleşmeleri Bölümü

Bu bölüm, TFRS 3 İşletme 

Birleşmelerinde yer alan hükümler çerçe-

vesinde ele alınmıştır. Bu bölüm ile TFRS 3 

arasındaki temel farklar şu şekildedir:

 TFRS 3 uyarınca işletme tanımına 

girmeyen varlık grubu edinimleri, 

ortak kontrole tabi işletmelerin 

birleşmeleri ve iş ortaklıklarının 

oluşmasına ilişki işlemler stan-

dardın kapsamı dışında tutul-

muştur. YFRÇ’de ise TFRS 3’te 

sayılan işlemlerin yanı sıra, kon-

solide finansal tablo hazırlama-

yan işletmelerin bağlı ortaklık 

edinimleri de işletme birleşmesi 

işlemleri kapsamı dışında tutul-

muştur.

 TFRS 3’te işletme birleşmeleri-

nin maliyeti belirlenirken, işletme 

birleşmesiyle doğrudan bağlantı-

lı maliyetler gider olarak kâr veya 

zarara yansıtılmaktadır. YFRÇ’de 

ise işletme birleşmesiyle doğru-

dan bağlantılı maliyetler, işletme 

birleşmesi maliyetine dâhil edil-

mektedir.

 TFRS 3 uyarınca edinen işletme, 

edinilen tanımlanabilir varlıkları 

ve üstlendiği tanımlanabilir borç-

ları birleşme tarihindeki gerçeğe 

uygun değerleri ile ölçmektedir. 

YFRÇ kapsamında birleşme tari-

hi itibarıyla edinilen işletmenin fi-

nansal tablolarında yer alan var-

lık ve yükümlülükler, güvenilir bir 

şekilde ölçülebiliyorsa birleşme 

tarihindeki gerçeğe uygun değeri 

üzerinden aksi halde edinilen iş-

letmenin birleşme tarihi itibarıy-

la finansal tablolarında yer alan 

defter değerleri üzerinden kayda 

alınmaktadır.

 TFRS 3’te işletme birleşmesi 

kapsamında ortaya çıkan şerefiye 

itfa edilmemektedir. YRFÇ’de ise 

işletme birleşmesi kapsamında 

ortaya çıkan şerefiyenin yararlı 

ömrünün belirlenememesi duru-

munda KOBİ TFRS ile AB Direk-

tifine uygun olarak 10 yılda itfa 

edileceği öngörülmüştür.

 TFRS 3’te koşullu bedelin bir-

leşme tarihindeki gerçeğe uy-

gun değeri işletme birleşmesi 

için transfer edilen bedele dâhil 

edilmektedir. YFRÇ’de ise koşul-

lu bedelin transfer edilen bedele 

dâhil edilebilmesi için koşullu be-

delin oluşmasına neden olan ko-

şul veya olayların gerçekleşmesi-

nin muhtemel olması ve koşullu 

bedel tutarının güvenilir bir şekil-

de ölçülebilmesi gerekmektedir.
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Konsolide Finansal Tablolar Bölümü

Bu bölüm TFRS 10 Konsolide Finan-

sal Tablolar ve TMS 27 Bireysel Finansal Tab-

lolar’da yer alan hükümler çerçevesinde ele 

alınmıştır. Bu bölüm ile söz konusu TMS’ler 

arasındaki temel farklar şu şekildedir:

 YFRÇ’ye göre büyük işletmeler 

dışındaki işletmeler konsolide 

finansal tablo düzenlemek zo-

runda değildir ancak isteğe bağlı 

olarak konsolide finansal tablola-

rını hazırlayabilmektedir. 

 YFRÇ’de TFRS 10’dan farklı ola-

rak bazı bağlı ortaklıkların kon-

solidasyon kapsamı dışında tu-

tulabileceği belirtilmektedir. Bu 

çerçevede AB Direktifinde yer 

alan hükümlerle uyumlu olarak 

YFRÇ’de önemsiz olarak nitelen-

dirilen bağlı ortaklıkların söz ko-

nusu olması, konsolidasyon için 

gerekli olan bilgilerin aşırı maliyet 

ve çabaya katlanmadan elde 

edilememesi, bağlı ortaklığının 

varlıkları veya yönetimi 

üzerindeki hakların kısıtlanmış 

olması veya bağlı ortaklığın bir 

yıl içinde elden çıkarılmasının 

amaçlanması durumlarında bu 

bağlı ortaklıkların konsolidasyon 

kapsamına dahil edilmemesi 

öngörülmektedir. 

 YFRÇ uyarınca bireysel finan-

sal tablolarda bağlı ortaklıklar 

maliyet yöntemi uygulanarak öl-

çülmektedir. TMS 27 kapsamın-

da ise bağlı ortaklık yatırımları 

maliyet bedeli, TMS 39 uyarınca 

veya özkaynak yöntemlerinden 

biri kullanılarak bireysel finansal 

tablolara yansıtılmaktadır.

 TFRS 10 kapsamında yatırım iş-

letmelerinin konsolide finansal 

tablolar düzenlememesine yö-

nelik bir muafiyet tanınmaktadır. 

Ancak YFRÇ’de yatırım işletme-

lerinin YFRÇ’nin uygulama kap-

samında yer almayacakları dik-

kate alınarak bu muafiyete yer 

verilmemiştir.

Kurum Kazancı Üzerinden Alınan Vergiler 

Bölümü

Bu bölüm TMS 12 Gelir Vergileri’nde 

yer alan hükümler çerçevesinde ele alınmış-

tır. YFRÇ’nin bu bölümü kapsamında büyük 

işletme dışında kalan işletmelerin ertelen-

miş vergi tutarını hesaplaması gerekme-

mekte; büyük işletmelerin ise ertelenmiş 

vergi tutarını hesaplamaları zorunlu tutul-

maktadır. Bunun yanı sıra bu bölüm ile TMS 

12 arasındaki temel fark ertelenmiş vergi tu-

tarının hesaplanma yönteminde ortaya çık-

maktadır. TMS 12 kapsamında ertelenmiş 

verginin hesaplanması için varlık ve borçla-

rın vergiye esas değer ile muhasebe değeri 

arasındaki geçici farklar dikkate alınırken, 

YFRÇ’de vergiye tabi kar ile muhasebe karı 

arasındaki zamanlama farkları üzerinden 

ertelenmiş vergi hesaplanmaktadır. 

Dipnotlar Bölümü

Bu bölüm finansal tablo dipnotları-

nın sunumuna ilişkin genel ilkeleri düzen-

lemekte ve diğer bölümlerde öngörülenlere 

ilave olarak dipnotlarda yapılması gereken 

açıklamaları belirlemektedir. Bu çerçevede 
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AB direktifinde asgari olarak açıklanması 

öngörülen dipnotlara bu bölüm kapsamında 

yer verilmiştir.

Geçiş Hükümleri Bölümü

Bu bölüm TFRS 1 Türkiye Finansal 

Raporlama Standartlarının İlk Uygulama-

sı’nda yer alan hükümler çerçevesinde ele 

alınmıştır. Bu bölüm ile TFRS 1 arasındaki 

temel farklar şu şekildedir:

 TFRS 1 kapsamında TFRS’lerin 

ilk kez uygulandığı finansal tab-

lolar, sunulan tüm tablolar için 

karşılaştırmalı bilgiye yer vere-

cek şekilde, en az üç finansal 

durum tablosunu, iki kapsamlı 

gelir tablosunu, iki bireysel gelir 

tablosunu (sunulması durumun-

da), iki nakit akış tablosunu, iki 

özkaynaklar değişim tablosunu 

ve ilgili dipnotları içermektedir. 

Ancak bu bölüm uyarınca geçiş 

yapan bir işletmenin geçmiş dö-

nem veya dönemlere ait karşılaş-

tırmalı finansal tablolarını hazır-

laması zorunlu tutulmamakta; 

sadece cari hesap dönemine ait 

finansal tablolarını ve cari he-

sap döneminin başlangıcına ait 

finansal durum tablosunu (açılış 

finansal durum tablosunu) dü-

zenlemesi öngörülmektedir.

 TFRS 1 kapsamında geçiş finan-

sal tablolarında ertelenmiş vergi-

nin kayda alınmamasına yönelik 

bir muafiyet bulunmamaktadır. 

Ancak bu bölüm uyarınca erte-

lenmiş verginin geçiş tarihinden 

itibaren ileriye yönelik finansal 

tablolara alınması öngörülmek-

tedir.

IV. SONUÇ

Ülkemizde TMS uygulama 

kapsamının bağımsız denetim kapsamıyla 

eşdeğer bir şekilde belirlenmesi, sonraki 

yıllarda bağımsız denetimin kapsamının 

kademeli olarak artırılması hedefinin 

gerçekleştirilmesiyle, TMS uygulama 

kapsamının da aynı ölçüde genişlemesine 

ve belirli büyüklüğün altındaki çok sayıda 

işletmenin TMS’leri uygulamalarına yol aç-

mıştır. Ancak kaspam genişledikçe nispeten 

daha küçük işletmelerin kapsama dahil ol-

ması bu işletmeleri kendileri için ağır olan 

bir standart setini uygulamak zorunda bı-

rakmıştır.

AB ve diğer gelişmiş ülke uygulamala-

rına bakıldığında ise UFRS uygulama kapsa-

mının sadece borsaya kote olan işletmeler-

le sınırlandırıldığı ve borsaya kote olmayan 

farklı büyüklükteki işletmeler için UFRS’le-

re kıyasla uygulanması daha az maliyetli 

ve daha basit olan finansal raporlama 

çerçeveleri oluşturulduğu görülmektedir. 

Bu nedenle, Kurumumuz da 2014 

yılında TMS uygulama kapsamını bağım-

sız denetim kapsamından ayrıştırmıştır. 

Diğer ülke uygulamaları gibi TMS uygu-

lama kapsamını genel olarak KAYİK’lerle 

sınırlandırmıştır. Bunun yanı sıra, KAYİK’ler 

dışında kalan işletmelerin de isteğe bağlı 

olarak TMS uygulamalarına izin verilmiştir. 

TMS uygulamayan işletmelerin ise Kurum 

tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar 

yürürlükteki mevzuatı uygulamalarına 

karar verilmiştir. Söz konusu karar, Avrupa 

Birliğinin küçük ölçekteki işletmelerin 
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uygulayacakları finansal raporlama ilkelerini 

basitleştirmesi çalışmalarıyla uyumludur. 

Taslak Metni hazır olan Yerel Finan-

sal raporlama Standartları (YFRÇ) yürürlü-

ğe girdiğinde ülkemizde bağımsız denetime 

tabi olup TMS uygulamayan işletmelerin 

münferit ve konsolide finansal tablolarının 

hazırlanmasında uygulanan geçerli finan-

sal raporlama çerçevesi olacaktır. Başka bir 

ifadeyle YFRÇ, bağımsız denetime tabi olup 

tam set Türkiye Muhasebe Standartlarını 

uygulamayan işletmelerin finansal tablola-

rında uygulayacakları finansal raporlama 

çerçevesi olacaktır. Böylelikle, işletmelerin 

büyüklüğü ile finansal tablo kullanıcılarının 

ihtiyaçlarına uygun olarak, gerçeğe uygun 

sunum sağlayan kaliteli ve anlaşılabilir fi-

nansal tabloların oluşması sağlanacaktır.

TMS’lerin de bir cüzünü teşkil edecek 

olan yeni setle, finansal raporlama ilkeleri 

ve ölçüm esaslarının TFRS’yle uyumluluğu 

(MSUGT’a göre) artırılacaktır. Aynı zamanda 

KOBİ’ler daha kolay finansal raporlama il-

kelerine tabi tutularak faydasını maliyetini 

aşan bir raporlama sistmetaiği kurulmuş 

olacaktır. Yapılan çalışmalar, AB’nin “IFRS 

for SME”yi KOBİ’ler için ağır ve maliyetli bul-

masıyla benzerdir. Zira, “IFRS for SME”de 

IASB tarafından revizyona tabi tutulması bir 

anlamda KOBİ’ler için daha kolay, uygulana-

bilir ve aynı zamanda anlaşılabilir, gerçeğe 

uygun ve kaliteli sunum sağlayan bir finan-

sal raporlama ilkelerinin gerekli olduğunu 

ortaya koymaktadır.
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BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINDA ŞEFFAFLIK RAPORLARI

Alpaslan DEMİRKAN – Kamu Gözetimi Kurumu Uzmanı

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Bu çalışmada, KAYİK denetimi yapan ba-

ğımsız denetim kuruluşlarının şeffaflık 

raporları Kurumsal yönetim ve kurumsal yö-

netimin bir ilkesi olan şeffaflık çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Ayrıca şeffaflık raporla-

rı ile ilgili literatür araştırılarak dünyadaki 

kamu otoritelerinin mevzuatları irdelenmiş 

ve Türkiye’de şeffaflık raporlarının mevzuat 

açısından tarihsel gelişimi üzerinde durul-

muştur. 2014 yılı KAYİK denetimi yapan 73 

denetim kuruluşunun şeffaflık raporları; ge-

lirleri, gelirlerini elde ettiği kuruluşlar, ortak-

lık yapıları, denetim kapasitesi, kalite kontrol 

sistemlerinin yeterliliği gibi konularda tek tek 

incelenerek her bir unsur üzerine genel bir 

değerlendirme yapılmış ve önerilerde bulu-

nulmuştur. Bu kapsamda tüm paydaşların, 

KAYİK denetimi yapan şirketlerin genel bir 

fotoğrafını görmesi amaçlanmıştır. Bu ça-

lışmanın KAYİK denetimi yapan kuruluşlara 

ilerleyen yıllarda şeffaflık raporlarını mevzu-

ata uygun bir şekilde yayımlamaları yönünde 

ışık tutması düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Ba-

ğımsız Denetim Kuruluşu, Şeffaflık Raporu, 

Kamu Yararını İlgilendiren Kurulular, KAYİK

ABSTRACT

TRANPARENCY REPORTS OF AUDIT FIRMS

 In this study, transparency reports 

of audit firms that performed an audit of a 

public interest entity discussed regarding to 

corporate governance and it’s one of the prin-

ciple, transparency. Furthermore, literatures 

related to transperancy reports have been 

researched by examining the regulations of 

public authorities in the world and the chro-

nological progress in Turkey. Transparency 

reports of 73 audit firms that performed an 

audit of a public interest entity in 2014 have 

been analyzed in terms of revenue and its 

source, partnership structure, audit capacity 

and quality control systems. In this context, 

it has been aimed that all shareholders can 

view the system of the audit firms generally.   

Key words: Audit Firm, transparency report, 

public interest entity, corporate governance

I. GİRİŞ

 Küreselleşmeye bağlı olarak ülkeler 

arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler art-

maktadır. Bu nedenle, işletmelerin kamuyu 

bilgilendirmelerinde uluslararası düzeyde 

geçerli standart ve uygulamaları kullanmala-

rı çok önemli hale gelmektedir. Yirmi birinci 

yüzyılda büyük kurumsal şirket başarısızlık-

ları sonrasında, denetim kalitesi ve kamuo-

yunun aydınlatılması standart belirleyiciler, 

düzenleyiciler ve uygulayıcılar için bir öncelik 

haline geldi. Denetim kuruluşlarında, şef-

faflığı artırmak ve denetimin kalitesini yük-

seltmek finansal sistem ve ülke ekonomileri 

açısından uzun dönemde başarısızlıkları ön-

leme ve refaha ulaşmada bir gereklilik olarak 

ortaya çıkmıştır.

 Finansal raporların güvenilirliğini sağ-

layacak, bağımsız denetim mesleğinin tümü-

nü kapsayacak, ancak meslekten de önemli 

ölçüde bağımsız olacak; denetimin kalitesini 

yükseltecek, kamunun güvenini sağlayacak 
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ve kamu yararını gözetecek bir sisteme ih-

tiyaç duyulmuş, ABD başta olmak üzere 

birçok ülkede denetimin gözetimi kurumla-

rı oluşturulmuştur. Ülkemizde de bağımsız 

denetime ilişkin düzenleyici ve denetleyici 

otorite çokluğu, muhasebe denetimi mesle-

ğinin daha çok vergi mevzuatı çerçevesinde 

şekillenmesi gibi hususlar dolayısıyla, ba-

ğımsız denetim sisteminde bir reform yapı-

larak bağımsız denetimle ilgili kamu otorite-

si tek çatı altında toplanarak Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(KGK) kurulmuş ve bağımsız denetimin dü-

zenlenmesiyle ilgili yetki ve sorumluluklar 

KGK’ ya devredilmiştir.

 Yapılan bu düzenlemelerin ardından 

ülkemizde, bağımsız denetimde şeffaflığın 

sağlanması amacına yönelik olarak bağım-

sız denetim kuruluşlarınca şeffaflık raporla-

rı düzenlenip yayınlanmaya başlanmıştır.

II. KURUMSAL YÖNETİM VE ŞEFFAFLIK

A. Kurumsal Yönetim

 Hatalardan ve hilelerden uzak güve-

nilebilir finansal tablolardan oluşan kaliteli 

bir finansal raporlama sürecine dengeli bir 

kurumsal yönetim sistemi ile ulaşılabilmek-

tedir. Kurumsal yönetim; bir taraftan kredi 

verenler, çalışanlar ve müşteriler gibi işlet-

menin finansal tablo kullanıcılarının yatı-

rımlarını korurken, diğer taraftan ortak bir 

değer yaratmak amacıyla, bir kurumu göze-

ten, yöneten ve kontrol eden mekanizmadır.1

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ör-

gütü’ne (OECD) göre “kurumsal yönetim, iş-

letme yöneticileri, pay sahipleri ve menfaat 

sahipleri gibi işletmelerdeki farklı katılım-

cılar arasındaki hak ve sorumluluk ayrımını 

ve ilişkilerini belirleyen ve ayrıca ortaklıkta-

ki karar alma prosedürünü düzenleyen bir 

sistemdir.”2 

 Bağımsız denetimin en önemli amaç-

1 Serpil SENAL “Bağımsız Denetim Kalitesinin Art-

tırılmasında Kamu Gözetim Kurulu’nun Rolü: Ba-

ğımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma” 

Doktora Tezi
2 Ayşe Nur CANBALOĞLU “Finans Sektöründe Ka-

munun Aydınlatılması ve Türkiye Uygulaması” 

Yüksek Lisans Tezi

larından birisi piyasada güven ortamının 

sağlanmasıdır. Bu nedenle hazırlanan finan-

sal tabloların denetçiler tarafından iyi analiz 

edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında fi-

nansal tablolara güvenilirliğin sağlanması 

için finansal tablo hazırlama sürecinin de 

iyi işlemesi gerekmektedir. Bu sorumluluk 

tamamen müşteri firmanın sorumluluğun-

dadır ve güçlü bir kurumsal yönetim siste-

minin oluşturulması ile yerine getirilebilir. 

Çünkü finansal raporlama süreci şirketin 

bütün birimlerinden etkilenmektedir.

        Türkiye’de uygulanan kurumsal yöne-

tim ilkelerinin içeriği işletmelerde çalışan 

muhasebe yöneticilerinin ve iç denetçileri-

nin konumunu diğer ülke uygulamalarında 

olduğu gibi net bir şekilde ortaya koyama-

maktadır. Diğer ülke uygulamalarında, iş-

letmede çalışan muhasebe yöneticileri ve 

iç denetçiler, çalışanlardan ayrı bir statüye 

konularak, yönetim kurulu başkanı ile bir-

likte kurumsal etik ilkelere bağlı kalacak-

larını teyit etmektedirler. Ayrıca ülkemizde, 

işletmenin sorumlulukları, işletmenin 

muhasebe yöneticileri ve iç denetçileri 

tarafından kamuya açıklanırken, diğer ülke 

uygulamalarında işletmenin etik değerlere 

karşı sorumlulukları kamuya açıklanmak-

tadır.3 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni hazırla-

mış ve halka açık şirketler için tavsiye niteli-

ğinde olmak üzere yayınlamıştır. 

 Kurumsal yönetimin iki amacı bulun-

maktadır. Bunlar; yöneticilerin ve büyük pay 

sahiplerinin, küçük pay sahiplerini yatırımla-

rının değeri konusunda aldatmalarını engel-

leyerek, şirketin değeri konusunda güvenilir 

bilgiye sahip olmalarını sağlamak ve yöneti-

cileri, bireysel amaçlarını gerçekleştirmeye 

çalışmak yerine şirketin değerini maksimize 

etmek konusunda motive etmektir.4

 Bu amaçlar kurumsal yönetimin dört 

3  Serpil SENAL “Bağımsız Denetim Kalitesinin Art-

tırılmasında Kamu Gözetim Kurulu’nun Rolü: Ba-

ğımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma” 

Doktora Tezi
4  Rashad TALİYEV “Kamuyu Aydınlatma ve Firma 

Değeri; Rusya Menkul Kıymetler Borsasında Bir 

Uygulama” Doktora Tezi
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temel ilkesi olan; adillik (eşitlik), şeffaflık, 

hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri 

üzerine kurulmuştur. Bu ilkeleri kısaca şöy-

le tanımlayabiliriz;

Adillik (Fairness): Şirket yönetiminin bütün 

hak sahiplerine karşı eşit davranmasını ifa-

de etmektedir. Bu ilke, azınlık hissedarlar ve 

yabancı ortaklar da dâhil olmak üzere bütün 

hissedar haklarının korunmasını ifade et-

mektedir. Bu ilkeye göre; kurumsal yönetim 

çerçevesi, hissedarlık haklarını korumalı ve 

bu hakların kullanılabilmesini kolaylaştır-

malıdır. Kurumsal yönetim ile hissedarlara 

eşit muamele yapılması güvence altına alın-

malıdır. Bütün hissedarlar haklarının ihla-

li halinde yeterli telafi ya da tazminat elde 

etme imkânına sahip olmalıdır.

Sorumluluk (Responsibility): Şirket yöneti-

minin tüzel kişiliği adına yaptığı tüm faaliyet-

lerin ilgili mevzuata, esas sözleşmeye, şirket 

içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değer-

lere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini 

ifade eder. Kurumsal yönetim ile şirketler 

ve hissedarlar arasında etkin ve mali yapıyı 

güçlendirici bir işbirliğinin yapılması destek-

lenmelidir.

Hesap Verebilirlik (Accountability): Yönetim 

kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şir-

ket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiple-

rine karşı olan hesap verme zorunluluğunu 

ifade etmektedir. Şeffaflık ilkesinin aksine, 

hesap verebilirlik ilkesi sadece faaliyet son-

rasını kapsamaktadır.

Şeffaflık (Transparency): Ticari sır niteliğin-

deki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler 

hariç olmak üzere, şirket ile ilgili finansal 

ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, 

doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, 

düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde 

kamuya duyurulması yaklaşımıdır. Bu ilke, 

faaliyet öncesini, faaliyetlerin devam ettiği 

süreci ve faaliyetler sonrasını kapsamakta-

dır. 5

Bu ilkeler arasında şeffaflık, kamunun doğ-

ru ve geçerli bilgi alması açısından önemli 

bir yer tutmaktadır.
5 Yard. Doç. Dr. Fatma PAMUKÇU “Finansal Rapor-

lama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Ku-

rumsal Yönetimin Önemi” Muhasebe ve Finans-

man Dergisi

B. Şeffaflık

 Kamunun aydınlatılmasına yani şef-

faflığa ilişkin olarak genel olarak kabul gö-

ren çeşitli tanımlar bulunmamaktadır. “Ya-

tırımcıları ilgilendiren ekonomik bilgilerin 

kamuya açıklanması ya da yatırım kararı 

alınırken yardımcı olan ölçümler” şeklinde 

sadece yatırımcıları içeren dar tanımlar ol-

duğu gibi; yatırımcıları, kredi verenleri, dev-

leti, müşterileri, ekonomistleri, analistleri, 

tedarikçileri ve diğer farklı iş çevrelerinden 

ilgili kişileri de kapsayan geniş tanımlar da 

yapılmaktadır.6

 Şeffaflık ilkesi, işletmenin ticari sır-

ları dışında kalan tüm finansal ve finansal 

olmayan bilgilerin zamanında, doğru, anla-

şılır, gerçeği yansıtan, kapsamlı, karşılaştırı-

labilir ve kolayca analiz edilebilir bir biçimde 

sunulmasını ifade etmektedir. Şeffaflık kav-

ramı, kamunun bilgilenme ihtiyacı/talebi ile 

işletmenin ticari sırlarını saklama hakkının 

kesişme noktasında yer almaktadır. Kamu-

nun bilgilenme ihtiyacı, menfaat sahiple-

rinin; işletmenin mevcut finansal durumu, 

yönetimi, faaliyetleri, strateji ve politikaları, 

geleceğe ilişkin hedef ve planları ile ilgili bil-

gilenmesi anlamına gelmektedir. İşletmenin 

sır saklama hakkı ise, işletme ile ilgili tüm 

bilgilerin işletmenin faaliyetlerini aksatma-

yacak ve rekabet gücünü zayıflatmayacak 

şekilde toplanmasının, kullanımının ve açık-

lanmasının kontrolünü elinde tutması anla-

mına gelmektedir.

 Şeffaflık ilkesi, adillik ilkesinin ta-

mamlayıcısıdır. Bir şirketin tüm kararla-

rında adil olduğunun saptanabilmesi için; 

işletmenin aldığı tüm karar ve faaliyetle-

rinin zamanında, doğru ve eksiksiz biçim-

de kamuya duyurulması, diğer bir ifadeyle 

şirketle ilişki içinde olan herkesin bu bilgile-

rin tümüne kolayca erişebilmesi gerekir. Bir 

şirket ne kadar şeffaf olursa o şirkete olan 

güven o kadar artar.7

6 Ayşe Nur CANBALOĞLU “Finans Sektöründe Ka-

munun Aydınlatılması ve Türkiye Uygulaması” 

Yüksek Lisans Tezi
7 Sudi APAK, Hakan BAL, Erdal ŞEN  “Kurumsal 

Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim” http://www.

kgk.gov.tr/contents/files/pdf/egitim/beykent/m-4-

kgkweb.pdf
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 Şeffaflık; kamunun tam, zamanında 

ve doğru şekilde aydınlatılması ve menfaat 

sahiplerinin haklarının korunması konula-

rında büyük önem arz etmektedir. Şeffaflık 

ilkesi çerçevesinde şirketlerin kamuyu ay-

dınlatmalarının geliştirilmesi ve şirket ile 

menfaat ilişkisi içinde bulunan kesimlere 

bilgi akışının artırılması ve hızlandırılması 

amaçlanmaktadır.

C. Bağımsız Denetimde Şeffaflık

 Bağımsız denetim açısından şeffaflık 

ise bağımsız denetim kuruluşlarının yapmış 

oldukları faaliyetlere ilişkin, ticari sır niteli-

ğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgi-

ler hariç olmak üzere şirket ile ilgili birtakım 

finansal ve finansal olmayan bilgilerin, za-

manında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, ko-

layca analiz edilebilir, düşük maliyetle kolay 

erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması 

yaklaşımıdır.8

 Bağımsız denetimin, hem denetle-

nen firmaya, hem kamuya ve hem de devlete 

birçok katkısı vardır. Hal böyleyken bağımsız 

denetim faaliyetini gerçekleştiren bağımsız 

denetim kuruluşlarının; mali durumlarının 

açık olması, gelirlerini elde ettiği kuruluş-

ların kimler olduğunun açıklanması, dene-

timini yaptığı firmalara finansal anlamda 

bağlılığının ölçülebilmesi, ortaklık yapısının 

bilinmesi, denetim kapasitesinin bilinmesi, 

denetimi kalite kontrol sistemlerinin yeter-

liliği gibi konuların kamuoyu tarafından za-

manında, doğru ve eksiksiz bir şekilde bilin-

mesinin ve kolay bir biçimde ulaşılmasının 

ilgili tüm finansal tablo kullanıcılarının yara-

rına olduğu açıktır.

 Bu itibarla bağımsız denetim kuruluş-

larının şeffaflığının sağlanması hususunda 

her yıl şeffaflık raporlarını hazırlamak ve ya-

yınlamak büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir.

8 İbrahim Bülent TOKGÖZ “ www.spk.gov.tr/display-

file.aspx?action=displayfile&pageid=64” SPK Su-

num

III. ŞEFFAFLIK RAPORLARINA GENEL BA-

KIŞ

 Şeffaflık raporu ülke mevzuatlarına 

göre belirli şartları sağlayan bağımsız de-

netim kuruluşlarının göstermiş oldukları 

faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak üzere yap-

tıkları denetimlere, elde ettikleri gelirlere, 

denetçi sayılarına, ortaklık yapılarına, dene-

tim ağlarına vb. ilişkin olarak internet sitele-

rinde yayınlamak zorunda oldukları bilgiler-

dir.

 Belirli şartları sağlayan tüm bireysel 

denetçiler, denetim firmaları ve yetkili dene-

tim şirketleri (kollektif denetçiler) kendi in-

ternet sitelerinde bir şeffaflık raporu yayın-

lamak zorundadır.

 Kimlerin şeffaflık raporu düzenle-

yeceği ülkelere göre farklılık göstermekle 

birlikte genel olarak ülkede mevcut olan ve 

öteden beri uygulanmakta olan bazı yasalar 

çerçevesinde veya Avrupa Birliği gibi ulus-

lararası organizasyonlar tarafından belir-

lenmektedir. Örneğin Türkiye’de bir önceki 

yılda Kamu Yararını İlgilendiren İşletmele-

rin( KAYİK) denetimini yapmış olan denetim 

kuruluşları şeffaflık raporu yayınlarken, 

Avustralya’da mevduat toplamaya yetkili kı-

lınmış işletmeleri, “Australia Prudential Re-

gulation Authority Act”  yasasında belirlenen 

işletmeleri ve yönetmeliklerle belirlenmiş 

diğer kurumları denetleyen bağımsız dene-

tim kuruluşları şeffaflık raporu düzenlemek 

zorundadır.9

 Şeffaflık raporları muhtevası 

dolayısıyla, yatırımcıların ve menfaati olan 

kişilerin, denetim şirketlerinin şeffaflığını ve 

kalite kontrol sistemlerini görerek, yaptıkları 

denetimlerin kalitesinden emin olup denet-

lenen işletmelere ilişkin sunulan raporların 

doğruluğu ve güvenilirliği konularında fikir 

edinmelerinde kritik bir role sahiptir. Yüksek 

kaliteli denetim, finansal raporların kalitesi-

ni artırmaya, kendine güvenen ve bilinçli ya-

tırımcıların yatırımlarını güven ortamı içeri-

sinde yapmasına ve adil ve etkin piyasaların 
9  Australian Securities & investments Commission 

“http://asic.gov.au/regulatory-resources/financi-

al-reporting-and-audit/auditors/audit-transpa-

rency-reports/ “
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oluşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

 Şeffaflık raporları, denetim firma-

ları ve denetimin kalitesi hakkında pazarın 

bilgilendirmesine yardımcı olur. Şeffaflık 

raporlarında yer alan denetim kalitesine 

ilişkin bilgiler denetim firmalarının denetim 

kalitesi üzerinde yoğunlaşmalarını teşvik 

edebilir ve aynı zamanda bir denetim firma-

sının seçimi için sorumlu olanlara bu seçimi 

yapmalarında yardımcı olabilir.

 Ülke uygulamalarında genellikle 

şeffaflık raporlarının yayınlanması için de-

netim kuruluşlarına denetimlerin yapıldığı 

ilgili takvim yılından sonra birkaç ay süre ve-

rilir ve bu süre içerisinde şeffaflık raporları 

hem düzenleyici kuruluşlara gönderilir hem 

de denetim kuruluşlarının kendi internet si-

tesinde yayınlanır.

 Bir şeffaflık raporunun içermesi ge-

reken bilgiler genel olarak ilgili ülke mev-

zuatlarında belirlenmektedir. Fakat şeffaflık 

raporlarının içermesi gereken bilgiler birçok 

ülke mevzuatında benzerlik göstermektedir. 

Genel itibariyle bir şeffaflık raporunun içer-

mesi gereken bazı bilgiler şunlardır: 

Denetim kuruluşunun;

a) Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açık-
lama,

b) Yöneticileri ve sorumlu denetçileri hak-
kında açıklama,

c) İçinde yer aldığı denetim ağının hukuki 
ve yapısal özelliklerine ilişkin açıklama,

d) İlişkili denetim kuruluşları ve diğer 
işletmelere ve bu ilişkilerin mahiyetine 
ilişkin açıklama,

e) Organizasyon yapısı hakkında açıklama,

f) Kalite güvence sistemleri ilişkin bazı bil-
giler,

g) Bağımsızlığa ilişkin açıklamalar gibi bil-
gilerdir. 10

10  Australian Securities & investments Commission 

“http://asic.gov.au/regulatory-resources/financi-

al-reporting-and-audit/auditors/audit-transpa-

rency-reports/ “

IV. TÜRKİYE’DE VE DİĞER ÜLKELERDE
   ŞEFFAFLIK RAPORLARI

 Denetimin kalitesinin sağlanmasında 
ana araçlardan biri denetim firmaları hakkın-
da şeffaf bilginin sağlanmasıdır. Bu bilgilerin 
kamuya açıklanacak bilgiler olması dolayısıyla 
denetim şirketleri yaptıkları denetimlerin kali-
telerinin yüksek olmasına ayrı bir özen göstere-
ceklerdir.

A. Ülkemizdeki İlk Uygulamalar

 Ülkemizde şeffaflık raporlarının 
hazırlanması ilk olarak 12.07.2008 tarihli Res-
mi Gazete’ de yayınlanan 26934 Sayılı Sigorta ve 
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız 
Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çerçe-
vesinde hazırlanmaya başlanmıştır. Bu yönet-
meliğe göre; Türkiye’de kurulmuş sigorta, rea-
sürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş 
sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki 
teşkilatı ile emeklilik şirketleri tarafından si-
gortacılık ile emeklilik mevzuatı dahilinde ya-
yımlanacak konsolide ve konsolide olmayan 
finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. 
Dolayısıyla söz konusu faaliyetlerde bulunan 
firmaların, sözleşme imzaladıkları bağımsız 
denetim kuruluşları şeffaflık raporu yayınlamaya 
mecburdular. Ancak, 26/12/2012 tarih 28509 
sayılı bağımsız denetim yönetmeliğiyle KAYİK 
denetimi yapmış tüm denetim kuruluşları için 
şeffaflık raporlarının yayınlanması yükümlülük 
haline gelmiştir.

B. Uluslararası Mevzuat

 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu’nun (KGK)  kurulmasıyla 
birlikte bağımsız denetim faaliyetini düzenleme 
yetkisi genel olarak kurumun yetkisine geçmiş-
tir. Dolayısıyla şeffaflık raporlarının hazırlanması 
ve yayınlanmasıyla ilgili Kurum mevzuatı bağla-
yıcı hale gelmiştir. KGK esas olarak şeffaflık ra-
porlarının hazırlanması ve yayınlanmasına iliş-
kin Avrupa Birliği’nin 8 No’lu Yönergesi’ne göre 
hareket etmektedir. Avrupa Birliği’nde bu yöner-
geye göre, 2008 yılının Haziran ayından itibaren 
şeffaflık raporları yıllık olarak beyan edilmek-
tedir. Bu düzenleme ile denetim kuruluşlarının 
faaliyet politikaları ve prosedürleri ile ilgili ba-
ğımsız uygulama ve ücret bilgisi gibi detaylan-
dırılmış bilgileri yayınlamaları gerekmektedir. 8 
No’lu Yönerge’ye göre yıllık şeffaflık raporların-
da bildirilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 Yasal yapının ve ortaklık yapısının belir-
tilmesi,

 Eğer denetim firması, bir denetim ağına 
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bağlı ise, ağın ve ağdaki yapısal ve yasal 
düzenlemelerin belirtilmesi,

 Denetim firmasının idari yapısının beyan 
edilmesi,

 Denetim firmasının iç kontrol yapısının 
belirtilmesi,

 En son kalite güvence incelemesinin ya-
pıldığı zamanın belirtilmesi,

 Denetim firması tarafından en son yılda 
denetim yapılan halka açık işletmelerin 
listesi,

 Denetim firmasının bağımsızlıkla ilgili 
uygulamalarının beyan edilmesi,

 Denetim firmasının denetçi eğitiminin 
sürekliliği hakkındaki sürecinin beyan 
edilmesi,

 Denetim firmasının ekonomik öneme 
sahip finansal bilgilerini göstermesi, 
toplam cirodan yıllık ve konsolide edil-
miş hesaplardan elde edilen ücretlerin 
ve vergi danışmanlığı gibi diğer denetim 
dışı hizmetlerden sağlanan ücretlerin 
bildirilmesi.

C. Şeffaflık Raporlarının KGK Mevzuatına 
Alınması

 İçinde yaşadığımız, küresel 

değerlerin ön plana çıktığı ve hızlı bir 

değişimin yaşandığı dönem; bilgi toplumu, 

bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. 

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, 

toplumsal yapıların değişmesine ve yeniden 

şekillenmesine neden olmaktadır. Yaşanan 

bu hızlı değişim süreci, beraberinde yeni 

kavramlar ve olgular getirmiştir. Bu yeni 

kavramlardan biri de, bilgi çağı ya da bilgi 

toplumudur.

 Bilgi toplumu, bilginin temel güç ve 

başlıca sermaye kaynağı olduğu toplumdur. 

Bilgi toplumunda, bilgi amaç değil, araçtır 

ve toplumsal yaşamın her aşamasını aydın-

latan, yönlendiren başlıca güçtür. Böyle bir 

dönemde, geçerli bilginin üretilmesi ve kul-

lanılması önemlidir.

 Bu noktada ülkemizde de bilgi top-

lumu olmanın önemi yeterince kavranmaya 

başlamış ve bilgi toplumunun gereklilikleri-

ne uygun olarak çeşitli düzenlemeler yapı-

larak yaralı bilginin üretilmesi ve ülkedeki 

ticaretin gelişmesi ve şeffaflaşmasının sağ-

lanması için kullanılmasına çaba gösteril-

meye başlanmıştır. Bunun ilk örneklerinden 

biri 2011 yılında çıkarılan 6102 sayılı Türk Ti-

caret Kanunu’dur.11

 Türk Ticaret Kanunu’na göre belir-

lenmiş olan şirketler, kuruluşlarının ticaret 

siciline tescili tarihinden itibaren üç ay için-

de bir internet sitesi açmak zorundadır. Bu 

internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine 

ayrılmış kısmı herkesin erişimine açık ol-

mak durumundadır.  Burada kurumsal yö-

netim ilkesi devreye girmektedir ve kurum-

sal yönetimin en önemli kurallarından biri 

şeffaflık ilkesidir. TTK’ daki  şeffaflık ilkesi 

dolayısıyla denetim kuruluşlarının, şeffaflık 

raporları yayınlanması ve bu raporların her-

kesin ulaşımına açık olması KGK mevzuatı-

na girmiştir.

 Türk Ticaret Kanunu’na uyumlu ola-

rak, şeffaflık raporları KGK mevzuatında Ku-

rumun 26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Res-

mi Gazete’de yayınlanan Bağımsız Denetim 

Yönetmeliğinin 36. maddesinde düzenlen-

miştir. Bu yönetmeliğe göre  “Bir takvim yılın-

da KAYİK denetimi yapmış denetim kuruluşları 

ilgili takvim yılını müteakip, özel hesap dönemi 

kullanan denetim kuruluşları ise hesap döne-

mi kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna 

kadar yıllık şeffaflık raporunu Kuruma bildirir 

ve kendi internet sitelerinde yayınlar.” Yönet-

melikte aynı zamanda bu raporun ihtiva et-

mesi gereken şartlarda sayılmıştır.

 Bu maddede  belirtilen şekilde şeffaflık 
raporunun hazırlanmaması, zamanında KGK’ya 
bildirilmemesi veya internet sitesinde yayınlan-
maması denetim kuruluşuna uyarı yaptırımı uy-
gulanmasına sebebiyet verebilecektir.

D. Uluslararası Uygulamalar

 Ülkelere göre şeffaflık raporları farklılık 
göstermektedir. Örneğin Türkiye’de şeffaflık ra-
porları sadece denetim firmalarını kapsar iken, 
Almanya’da sadece denetim firmalarını değil 
aynı zamanda denetçileri de kapsamaktadır. Ay-
rıca ülkemizde en son kalite güvence inceleme-

11  Temel ÇALIK, Ferudun SEZGİN “Küreselleşme, 

Bilgi Toplumu ve Eğitim” Kastamonu Eğitim Der-

gisi Mart 2005 Cilt:13 No:1
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sinin hangi kamu otoritesi tarafından yapıldığının 
belirtilmesi önemli iken Almanya’da bunun yeri-
ne kalite güvence incelemesinin başarılı olması 
daha fazla önem taşımaktadır. Tüm ülkelerdeki 
genel düşünceye göre, şeffaf raporların güvence 
sağlayabilmesi için uygun bir gözetim sisteminin 
kurulmuş olması gerekmektedir.12

        Avustralya’da şeffaflık raporları 12 aylık 
dönem için raporlama döneminin bitiminden 
itibaren dört ay içinde denetim kuruluşlarının 
internet sitesinde yayınlanmak zorundadır ve 
rapor internet sitesinde yayınlanmadan önce 
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komis-
yonu’na (Australian Securities & Investments 
Commission (ASİC)) teslim edilmelidir. Hazırla-
nan şeffaflık raporunda ülkemizde olduğu gibi 
mevzuatın zorunlu kıldığı bilgiler yanında dene-
tim kuruluşunun dâhil etmek istediği bilgilere 
de yer verilir. Raporda yanlış, yanıltıcı veya eksik 
bilgiler verilmesi durumunda öncelikle denetim 
kuruluşuyla temasa geçilir ve bu hataların sebe-
bi denetim kuruluşu ile istişare edilir ve gerekli 
görüldüğü takdirde ilgili mevzuatlarda belirtilen 
cezalar verilebilir.13

       İngiltere’de denetim kuruluşlarında şeffaflık 
raporlarını hazırlamak üzere görevlendirilmiş 
“şeffaflığı raporlama denetçisi” yer almakta-
dır. Finansal Raporlama Kurulu olan Financi-
al Reporting Council’a (FRC) göre 12 aylık her 
raporlama dönemi sonundan itibaren denetim 
kuruluşları içeriği FRC tarafından belirlenmiş 
olan, denetim kuruluşunun şeffaflığı raporlama 
denetçisi tarafından imzalanan, şeffaflık 
raporlarını hazırlamak zorundadır. Raporu ha-
zırlayan denetçi, bu raporun şeffaflığı yansıtıp 
yansıtmadığından emin olmalıdır. Bu rapor fi-
nansal raporlama dönemi sonundan itibaren üç 
ay içinde hazırlanmalı ve denetim kuruluşunun 
internet sitesinde yayınlanmalıdır. Aynı zamanda 
bu rapor iki yıl süre ile kuruluşun internet site-
sinde yer almalıdır.14

      Kanada Yeminli Mali Müşavirler Kurulu-
şu olan Chartered Professional Accountants 
(CPA)’a göre şeffaflık raporları yaygın olarak 

12  Serpil SENAL “Bağımsız Denetim Kalitesinin Art-

tırılmasında Kamu Gözetim Kurulu’nun Rolü: Ba-

ğımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma” 

Doktora Tezi
13  Australian Securities & investments Commission 

“http://asic.gov.au/regulatory-resources/financi-

al-reporting-and-audit/auditors/audit-transpa-

rency-reports/ “
14  Financial Reporting Council “https://www.frc.org.

uk/FRC-Documents/POB/Statutory-Auditors-(T-

ransparency)-Instrument-2008.aspx “

Avrupa ülkelerindeki bağımsız denetim kuruluş-
ları tarafından Avrupa Birliği’nin yayımladığı 8 
No’lu Yönergeye göre hazırlanmaktadır ve Kuzey 
Amerika ülkelerinde de bu şeffaflık raporları gün 
geçtikçe ağırlığını artırmaktadır. Denetimin kali-
tesinin bir göstergesini temsil ettiği için şeffaflık 
raporları Kanada’da önem verilen bir rapor hali-
ni almaktadır.15

      Japonya’da Nisan 2008’de Japon Yeminli Mali 
Müşavirlik Yasası ( Japan CPA Act) oluşturuldu 
ve ilgili düzenlemelerdeki Kamu Şeffaflık Gerek-
sinimleri Japonya’daki denetim kuruluşlarına 
açıkladı. Denetim kuruluşlarının uygun kalite 
kontrol sistemleri oluşturabilmesi ve şeffaflı-
ğın sağlanabilmesi için gerekli olan bu yönteme 
göre, denetim kuruluşları tarafından yıllık ola-
rak açıklanması gereken bilgiler şunlardır: 

     a) Firmanın tarihçesi ve amacı, b) Sınırlı veya 
sınırsız sorumluluk, c) İşe bakış, d) Denetim 
hizmetleri ve verilen denetim dışı hizmetler, e) 
İş operasyonlarının ve gözetim çerçevesinin 
performansı, f) Diğer CPA veya denetim firma-
ları ile ittifak durumu  (bir denetim ağının üyesi 
olma durumu), g) Denetim firmasındaki ortak-
ların sayısına ilişkin bilgiler ve kuruluşun karar 
organlarına ilişkin bilgiler, h) Kuruluşun adres 
bilgileri, ı) Örgütsel yapı ve i) Denetlenen kuru-
luşların adı.16

V. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ, 

2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORLARINA İLİŞ-

KİN GENEL DEĞERLENDİRMELER

 2014 yılında KAYİK denetimi yapmış 

olan denetim kuruluşlarının hazırlamış 

oldukları şeffaflık raporları KGK’ ya iletmiş 

ve aynı zamanda bu raporlar denetim ku-

ruluşlarının kendi internet sitelerinde ya-

yınlanmıştır. Söz konusu şeffaflık raporla-

rı bağımsız denetim yönetmeliğinin 36 ncı 

maddesinde düzenlenen hususlara göre 

analiz edilmiştir. Bu analizler tüm bağımsız 

denetim şirketleri için geçerli olmayıp,  ge-

nel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Söz 

konusu şeffaflık raporları ile ilgili değerlen-

dirmeler ve tavsiyeler, İngiltere deki bağım-

15 Chartered Professional Accountants (CPA) 

Canada “https://www.cpacanada.ca/connec-

ting-and-news/blogs/audit-blog/2013/09/au-

dit-quality-reporting-coming-into-the-light“
16 Technical Committee of the International Orga-

nization of Securities Commission “http://www.

iasplus.com/en/binary/iosco/0909transparency.

pdf” Consultation Report
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sız denetim otoritesi olan FRC ‘ nin 2010 yılı 

şeffaflık raporlarının gözden geçirme rapo-

rundan faydalanılarak hazırlanmıştır.17

Hukuki Yapı ve Ortaklar Hakkında 

Açıklama

Şeffaflık raporu yayınlayan bütün 

denetim şirketleri hukuki yapılarına ve 

ortaklarına ilişkin açıklama yapmış olup az 

sayıda şirket ofislerinin konumu, yurtdışı 

ofislerinin olup olmadığı ve ilişkili denetim 

şirketlerinden bahsetmiştir.  Ancak bu baş-

lıkta belirtilmesi gereken hususlar; şirketin 

hukuki yapısına, ortaklık yapısı ve ortakla-

rına, ilişkili şirketlerine, ofis sayılarına ve 

yurtdışında şubesi/temsilciliği varsa bunlara 

dair bilgilerin açıklanmasıdır.  

Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denet-

çiler Hakkımda Açıklama

 Bütün şirketler sorumlu denetçileri 

hakkında açıklama yapmıştır. Bağımsız De-

netim Yönetmeliği’nde kilit yönetici “Yönetim 

organı üyeleri dâhil olmak üzere, şirketin 

faaliyetlerini plânlama, yönetme veya kont-

rol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan 

veya dolaylı olarak sahip olan kişiler” ola-

rak tanımlanmıştır. Yayınlanan şeffaflık ra-

porlarının birçoğunda kilit yöneticiler ayrıca 

belirtilmemiştir. Önümüzdeki dönemlerde 

yayımlanacak şeffaflık raporlarında kilit yö-

neticilere dair bilgilerin ve sorumlulukların 

daha açık ve net olarak ifade edilmesi ge-

rekmektedir.

  İçinde Bulunulan Denetim Ağının 

Hukuki ve Yapısal Özellikleri

 Analiz edilen, şeffaflık raporları ne-

ticesinde 43 şirketin uluslararası denetim 

ağına dâhil olduğu görülmüştür. Az sayıda 

şirket uluslararası ağ hakkında detaylı bilgi 

vermiş olup, diğerleri yalnızca bağlı oldukla-

rı ağı ismen belirtmek ve çok kısa açıklama-

larla yetinmiştir. 30 şirket ise herhangi bir 

denetim ağına dahil olmadığından açıklama 

yapmamıştır. 

Analiz edilen hemen hemen tüm ra-

17 https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publicati-

ons/POB/Transparency-Reporting-by-Audi-

tors-of-Public-Inter.aspx

porlarda, denetim ağı antlaşması yapılan 

şirketlere karşı sahip olunan hakların ve yü-

kümlülüklerin detaylı açıklanmadığı tespit 

edilmiştir. Kamuoyunu aydınlatma adına de-

netim ağına ve söz konusu hak ve yükümlü-

lüklere dair daha detaylı bilgilerin verilmesi 

gerekmektedir. 

Denetim ağına dair bilgi verecek şir-

ketlerin bundan sonra düzenleyecekleri şef-

faflık raporlarında özellikle şu hususlarda 

açıklama yapması önemlidir:

- Dâhil olunan denetim ağının ismi,

- Bağlı bulunulan merkezi yapının ismi 

ve hukuki yapısı,

- Gelir, ofis sayısı, bulunduğu ülkeler 

ve çalışan sayısı belirtilerek söz ko-

nusu ağın büyüklüğü,

- Merkezi yönetim kurulunun ve bağlı 

kurulların isimleri ve ilişkileri,

- Merkezi yönetim kurulu ve bağlı ku-

rullara atama usulleri,

- Merkezi yönetim kurulu ve bağlı ku-

rulların görevleri,

- Merkezi yönetim kurulu ve bağlı ku-

rulların toplanma sıklığı,

- Kar paylaşımını kapsayan düzenle-

meler de dâhil olmak üzere üye fir-

maların denetim ağı ile yapmış oldu-

ğu anlaşmaların temel özellikleri. 

İlişkili Denetim Kuruluşları ve Diğer 

İşletmeler ile Bu İlişkilerin Mahiyeti 

Bağımsız denetim şirketlerinden 27’si 

denetim şirketleri ve diğer işletmeler ile Ba-

ğımsız Denetim Yönetmeliği’nde tanımlanan 

şekilde ilişkili kuruluş olduğunu belirtmiş-

tir. Yapılan açıklamalarda genelde ilişkili 

şirketlerin isimleri açıklanmış ve birçoğu-

nun Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışman-

lık hizmeti veren şirketlerle ilişkileri olduğu 

belirtilmiştir. Ancak bu ana başlıkta yapılan 

açıklamaların hemen hemen hepsinde söz 

konusu ilişkinin mahiyetine dair bir açıkla-

ma yapılmamıştır. 
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Şeffaflık raporlarının yayınlanma 

gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, 

şirketlerin denetim faaliyetlerinin mevzuata 

aykırı ve muvazaalı şekilde yapılmasını 

engelleme adına kamuoyu tarafından takip 

edilmesinin sağlanması olduğu tabiidir. 

Ortak denetim ağında bulunulan veya 

ilişkili denetim şirketi olarak tanımlanan 

şirketlerin belirlenmesi, Bağımsız Denetim 

Yönetmeliği’nin 26 ıncı maddesinde belirti-

len denetim faaliyetlerine ilişkin kısıtlama-

lar başlığında açıklanan hususlar açısından 

da ayrıca önem arz etmektedir. Dolayısıy-

la bu başlıkta yapılan açıklamalarda ilişkili 

bağımsız denetim şirketlerinin yalnızca is-

minin belirtilmesi ile yetinilmemesi, ilişkili 

bulunulan kuruluşların yönetiminde ne gibi 

haklara ve sorumluluklara sahip olunduğu 

hususlarının da detaylı olarak açıklanması 

gerekmektedir.

Organizasyon Yapısı

Organizasyon yapısı ile ilgili yapılan 

açıklamalar genel itibari ile yönetim kurulu-

nun ve şirketlerin idari yapısının grafik yar-

dımı ile tanıtılması şeklinde olmuştur. Önü-

müzdeki dönemlerde düzenlenecek şeffaflık 

raporlarında şu hususların belirtilmesi ka-

muoyunu aydınlatma hususunda önem arz 

etmektedir:

- Şirket yönetim kurulu ve diğer 

kurulların isimleri ve birbirleriyle 

olan ilişkileri,

- Yönetim kurulunda bulunan kişi-

lerin isimleri ve unvanları,

- İdari birimlerin tanıtımı,

- Yönetim kurulu ve diğer kurullara 

üye atama esas ve ilkeleri,

- Yönetim kurulu ve diğer kurulların 

görevleri.

Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri

Kalite güvence sistemi, denetimde 

gerekli kaliteyi ve kamuoyunun yapılan ba-

ğımsız denetime olan güvenini sağlamak 

amacıyla bağımsız denetim kuruluşu ya da 

bağımsız denetçi tarafından yapılan işin, be-

lirlenen standart ve ilkelere uygun olarak 

yapılmasını temin etmek için KGK tarafın-

dan oluşturulan sistemi ifade etmektedir. 

Kalite güvence sistemi incelemeleri 

ise, bağımsız denetim kuruluşlarınca ger-

çekleştirilmiş denetim çalışmalarının Ku-

rum standart ve düzenlemeleri çerçevesin-

de gözden geçirilmesi ve bu kuruluşların 

faaliyetlerinin Kurum düzenlemelerine uy-

gunluğunun denetimi ile harcanan kaynak-

ların nitelik ve niceliği, alınan denetim ücreti 

ve bağımsız denetim kuruluşunun iç kontrol 

sistemi ile ilgili değerlendirmesini kapsar. 

Söz konusu bu incelemeler KAYİK denetimi 

yapan denetim şirketleri için asgari üç yılda 

bir, diğerleri için ise asgari altı yılda bir ya-

pılır.

Bağımsız denetçiler ve bağımsız de-

netim kuruluşları, yapılan incelemeler so-

nucunda tespit edilen görüş ve öneriler 

doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla 

yükümlüdürler. KGK tarafından belirlenen 

sürede gerekli tedbirleri almayanlar hakkın-

da uyarı, lisansın askıya alınması ve iptali de 

dâhil olmak üzere uygun yaptırımlar uygu-

lanır. 

KGK mevzuatında yer alan bu husus-

lar göz önünde bulundurularak bu başlık 

altında açıklanmasını istenilen husus, de-

netim şirketlerinde KGK veya diğer kamu 

kurumlarınca son üç yılda kalite güvence 

sistemi incelemesi yapılıp yapılmadığının 

belirtilmesi ve denetim yapılmış ise sonuç-

ları hakkında özet bilgi verilmesidir. Ancak 

denetim şirketlerinin bazıları söz konusu in-

celeme işlemini şirket bünyesinde kurulan 

kalite kontrol sistemi kapsamında yapılan 

izleme süreci ilgili olarak algılamış ve bu 

hususlar hakkında bilgi vermiştir. 

2015 dönemi için düzenlenecek 

şeffaflık raporlarının ilgili ana başlığı, KGK 

ve diğer kamu kurumlarınca yapılacak kalite 

güvence incelemeleri ve bu incelemeler 

neticesinde alınan kararlar ve yaptırımlar 

hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.
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Denetim Hizmeti Verilen KAYİK’ler

Şeffaflık raporlarının düzenlenmesine 

esas teşkil eden firmaların isimlerinin 

yayımlandığı ana başlıktır. Bu bölümde yal-

nızca firma isimlerinin yayınlanması ile yeti-

nilmiştir. 

Sürekli Eğitim Politikası

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 

25 inci maddesinde sürekli eğitime ilişkin 

açıklamalar yapılarak mevzuat gereği yapıl-

ması zorunlu olan sürekli eğitimden bahse-

dilmiştir. Burada belirtilmesi gereken hu-

sus, KGK tarafından yapılan düzenlemelere 

uygun olarak sicil tescil tarihinden itibaren 

her 5 yılda bir sürekli eğitime ilişkin şartları 

karşılamalarıdır. Hâlihazırda Kurumumuzca 

sürekli eğitim konusunda bir düzenleme ya-

pılmamış olmakla birlikte, ilerleyen dönem-

lerde yapılacak düzenlemeye uygun olarak 

yapılacak sürekli eğitimlerin şeffaflık rapor-

larında açıklanması gerekmektedir.

2014 yılı şeffaflık raporlarında denetim 

şirketlerinin geçiş dönemi eğitimlerinden 

ve şirket içi eğitim programlarından 

bahsedilmiş ve çalışan personelin kalitesinin 

ve işbirliğinin arttırılmasına yönelik 

eğitimlerin verildiği görülmüştür.

Önümüzdeki dönemde hazırlanacak 

şeffaflık raporlarında, denetim şirketi ortak 

ve çalışanlarına verilen eğitimlerin konusu, 

süresi ve katılımcı bilgileri hakkında detaylı 

bilgi verilmesi önem arz etmektedir.

Bağımsızlık İlkesine Uyum

Bağımsızlık ve bağımsızlığın korun-

ması hususunda 6102 sayılı Kanun’un ilgili 

hükümleri ile Bağımsız Denetim Yönetme-

liği’nin 22’nci maddesine, Türkiye Denetim 

Standartları (TDS)’na ve diğer düzenleyici 

Kurul ve Kurumların düzenlemelerine uy-

gunluğun sağlanması hususundaki gözden 

geçirmelerin yeterli kapsamda, nitelikte ve 

zamanında gerçekleştirildiğine, denetçi ve 

sorumlu denetçilerin bağımsızlık beyanları-

nın TDS’lere uygun olarak alındığına ve ger-

çek durumu yansıttığına ilişkin teyidi kapsar. 

Denetim şirketleri bağımsızlığa iliş-

kin politika ve prosedürlerden bahsetmiş 

özellikle kalite kontrol standardı ve Türkiye 

Denetim Standardında yer alan metinlere 

atıf yapmışlardır. Ancak denetim şirketi ta-

rafından bahsedilen politika ve prosedürle-

rin uygulandığına dair gözden geçirmeler 

hakkında yeterli bilgi ve teyit verilmemiştir. 

Hemen hemen bütün denetim şirketlerinin, 

çalışanlarından belirli bir denetimde veya 

dönemde bağımsızlığa ilişkin teyit aldığı 

açıklanmıştır, ancak bu hususun söz konusu 

bağımsızlığın gözden geçirilmesine ilişkin, 

gerekli yükümlülüğü karşıladığı söylene-

mez. Gelecek raporlarda bu hususta detaylı 

bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Gelirin Dağılımı

Gelir dağılımına ilişkin KGK tarafın-

dan istenen bilgiler finansal tablo deneti-

minden, diğer denetimlerden ve denetim 

dışı hizmetlerden elde edilen gelirlerin ayrı 

ayrı olarak açıklanmasıdır. Gözden geçirilen 

şeffaflık raporlarında dikkat çeken en önem-

li husus birçok denetim şirketinin gelirlerini 

tutar olarak açıklamak yerine oransal olarak 

açıklaması olmuştur. Önümüzdeki dönemde 

hazırlanacak şeffaflık raporlarında yukarıda 

belirtilen 3 unsurun açıklanması ve buna ek 

olarak önceki yıl gelirleri ile karşılaştırılarak 

açıklama yapılması kamuoyunu aydınlatma 

adına önem arz etmektedir. 5.000.000-TL 

üstü gelir elde eden 6 şirketin KAYİK dene-

timi yapan bütün bağımsız denetim şirketle-

rinin elde ettiği bağımsız denetim gelirlerine 

oranı yaklaşık olarak %86 ‘dır.

Sorumlu Denetçilerin Ücretlendiril-

me Esasları

Sorumlu denetçilerin ücretlendirilme 

esaslarında genelde ücret, huzur hakkı ve 

primlerin esas alındığı, ortak olan sorumlu 

denetçiler için ek olarak kar payı ödendi-

ği belirtilmiştir. Primlerin belirlenmesinde 

esas alınan kriterlerin neler olduğu bazı de-

netim şirketlerince ayrıca açıklanmıştır.

Kalite Kontrol Sistemi

Bu bölümde kalite kontrol sisteminin 

unsurları olan (1)Denetim şirketi bünyesin-

de kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları,  (2)



Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Şeffaflık Raporları Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 53

İlgili etik hükümler, (3)Müşteri İlişkisinin ve 

Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam 

Ettirilmesi, (4)İnsan Kaynakları, (5)Deneti-

min Yürütülmesi ve (6)İzleme’ye ilişkin her 

birinin tanıtımını içeren özet bilgilere yer ve-

rilmesi ve sistemin etkin işlediğine ve bel-

gelendirildiğine dair açıklamalar yapılması 

istenmiştir.  

Şeffaflık raporlarında en önemli 

kısım olan kalite kontrol sistemine 

dair açıklamaların şirketlerin büyük 

çoğunluğunda için yeterli olmadığı 

görülmüştür. Tespit edilen en önemli 

husus, kalite kontrol sistemine dair yapılan 

açıklamaların Kurumumuzca yayımlanan 

Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımlamış 

olduğu “Sermaye Piyasasında Bağımsız 

Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: 

X, No: 22)” metinlerinin aynen yazıldığı 

ve bunlarla yetinilerek başka herhangi 

bir açıklama yapılmadığıdır. Ayrıca kalite 

kontrol siteminin etkin olarak işlediği ve 

belgelendirilmesi gerektiği hususunda 

denetim şirketi yönetiminin beyanına yer 

verilmesi gerekirken birçok şirketin buna 

dair beyanının olmadığı görülmüştür. 

Kalite kontrol sisteminin etkinliğine 

yönelik,  örneğin, denetim şirketlerinin kilit 

performans göstergeleri kullanarak objektif 

ölçülerin sağlanması ve değerlendirilmesi 

hususunu göz önünde bulundurması daha 

sonra yazılacak şeffaflık raporları açısından 

önem arz etmektedir.

Gelecek dönemlerde KAYİK denetimi 

yapan denetim kuruluşlarının Şeffaflık Ra-

porlarında; Kalite Kontrol Standartı 1 kap-

samında, kendilerine özgü oluşturdukları 

politika ve süreçlerini özet bir şekilde yayın-

lamaları gerekmektedir. Bu itibarla, dene-

tim kuruluşlarının kamuoyuna karşı bağım-

sız denetim çalışması sonucu oluşturdukları 

görüşün, doğruluğuna ve güvenilirliğine 

inandırması bilinci içinde hareket ettiğinin 

göstergesi olacaktır. 

VI. SONUÇ

 Kurumsal yönetim ilkelerinden biri olan 
şeffaflık ilkesi gereği, işletmelerin ve belli kuru-
luşların kendi faaliyetleri hakkında kamuyu ay-
dınlatmaları günümüzde bir zorunluluk haline 
gelmiştir. İşletmeyle menfaat ilişkisi olan tüm 
tarafların işletmenin faaliyetlerine ilişkin bek-
lentilerinin karşılanmasının tek yolu bu kişilerin 
yeterli bir biçimde bilgilendirilmesidir.

 Bilgilendirmenin yeterli ve iyi bir biçim-
de yapılabilmesinin en etkin araçlarından olan 
şeffaflık raporlarının; işletmenin finansal duru-
munu, faaliyetlerinin kalitesini ve performansını 
doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde ortaya koy-
ması açısından son derece önemlidir. Özellikle 
bağımsız denetim yapmakta olan kuruluşların 
faaliyetlerini ve kalite göstergelerini içeren 
şeffaflık raporlarını yayınlamaları kamuyu 
ve menfaati olan tüm tarafları aydınlatmak 
bakımından çok önemlidir ve birçok ülke 
tarafından hâlihazırda uygulanmaktadır.

 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu bağımsız denetim faali-
yetleri ile ilgili kamunun en iyi şekilde aydınla-
tılması amacıyla KAYİK denetimi yapan bağım-
sız denetim kuruluşlarının şeffaflık raporları 
yayınlamalarını zorunlu kılmıştır. Bu sayede 
bağımsız denetimin  şeffaf şekilde yapılması için 
gereken önlemler alınarak, finansal tablo kulla-
nıcılarının ve ülke ekonomilerinin karşı karşıya 
kaldığı zararların minimize edilmesi amacıyla, 
şeffaflık raporları önemli bir araç olarak kulla-
nılmaya başlanmıştır. 

 Şeffaflığın yeterli bir biçimde sağlanması 
sonucunda, menfaat sahiplerinin; hakları koru-
narak, yatırım risklerini en aza indirerek,  zarar 
görmeleri engellenmiş olacaktır. Böylelikle ba-
ğımsız denetim yaptırmak için denetim kuruluşu 
seçmek zorunda olan firmalar; kendileri için en 
doğru ve faydalı olacağını düşündükleri bağımsız 
denetim kuruluşunu seçmiş olacak, asimetrik 
bilgiden korunarak, doğru, tam ve açık bilgiye 
sahip olacaklardır. Bunun sonucunda, bağım-
sız denetimin kalitesi de etkilenecek ve finansal 
piyasalarda işlem yapanlar, finansal tablo kulla-
nıcıları, yatırımcılar, devlet ve toplum doğru bil-
gi sahibi olacaktır. Böylelikle yatırımlar verimli 
kaynaklara yönlenecektir. Bu itibarla, bağımsız 
denetim; finansal piyasaların gelişimine ve ülke 
ekonomisinin daha hızlı büyümesine ve ekono-
mik istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacaktır.
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RİSK ODAKLI DENETİM

Ayşegül ACAR – Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

T
oplumların gelişmesi, yaşamın karma-

şıklaşması bireylerin doğrudan güve-

nilir bilgi elde etmesini zorlaştırmıştır. Bu 

sistem bireylerin dolaylı yoldan elde edilen 

bilgiye güven duymaları gerekliliğini;  söz 

konusu gereklilik ise denetim olgusunu or-

taya çıkarmıştır. Denetim zaman içerisinde 

değişik şekillerde uygulana gelmiştir. Artan 

işlem hacimleri örneklem yoluyla denetim 

metodunun gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Bu yöntemde denetçinin bilgilerin tama-

mını haiz olması beklenmemekte, denet-

çi, bilgi teknolojilerinden analitik inceleme 

prosedürlerinden ve istatistiki örnekleme 

yöntemlerinden yararlanmak suretiyle elde 

ettiği kanıtlara dayanarak denetim faaliyet-

lerini gerçekleştirmektedir. Denetçinin olay 

ve olgulara bir bütün olarak hâkim olama-

ması ise risk odaklı denetim yaklaşımının 

doğmasına sebep olmuştur. 

Risk odaklı denetim yaklaşımı dene-

tim boyunca, denetim prosedürlerinin ni-

teliği zamanlaması ve kapsamının etkili ve 

verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak 

için tasarlanmıştır. Söz konusu yaklaşım 

risk değerlendirme, risklere karşılık verme 

ve raporlama olmak üzere genel olarak üç 

aşamadan meydana gelmektedir.

Anahtar kelimeler: risk odaklı denetim, 

BDS 315

*Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Stan-

dartları Kurumu Uzman Yardımcısı

ABSTRACT

The development of society and the 

complexity of life have made it difficult to ob-

tain reliable information directly by individu-

als. This system brought up the need for in-

dividuals to rely on the information obtained 

indirectly and this need has introduced the 

auditing concept. The audit has come into 

effect in different ways over time. Increased 

transaction volumes have contributed to the 

development of auditing methods through 

sampling. In this method, the auditor is not 

being expected to obtain an understanding 

for the whole information and performs au-

diting activities based on the evidence ob-

tained by using information systems, ana-

lytical procedures and statistical sampling 

methods. As a result of the lack of auditor’s 

understanding of the events and the fats as a 

whole, risk based audit approach has emer-

ged.



Risk Odaklı Denetim Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 201656

This approach is designed for imp-

lementing audit procedures effectively and 

efficiently.  In generally risk based audit ap-

proach consist of three phases: risk asses-

ment, risk response and reporting.

Key words: risk based audit, ISA 315

1.Giriş

Dünyada 2. Dünya Savaşı’ndan itiba-

ren ortaya çıkmaya başlayan küreselleşme 

süreci 1980’li yıllardan itibaren yoğun bir bi-

çimde artarak, her alanda olduğu gibi eko-

nomik alanda da etkisini göstererek dünya 

piyasalarını daha entegre hale getirmeye 

başlamıştır. Bu sistem bireylerin dolaylı ola-

rak elde edilen bilgiye güvenmelerinin ge-

rekliliğini ortaya koymuştur. Ancak bilgiyi 

hazırlayarak sunan kişiler çeşitli nedenlerle 

(dikkatsizlik, özensizlik, ihmal, kasıt, muha-

sebe sisteminin karmaşıklığı, çıkar çatışma-

sı) güvenilir bilgi sunmaktan uzak olabilir-

ler. Söz konusu bilgilerin güvenilir olmasını 

sağlamak adına, güvenilir bir kişi tarafından 

denetlenip doğrulanması gerekmektedir. Bu 

durum “denetim” olgusunu ortaya çıkarmış-

tır.

Bağımsız denetim genel ilke olarak 

denetim işinin alınmasıyla başlayıp, dene-

tim raporunun verilmesi ile biten ve çeşit-

li alt aşamalardan (müşteri seçimi ve işin 

alınması, planlama, denetim programının 

yürütülmesi, raporlama) oluşan bir süreç-

tir. Ana zincir değişmemesine karşın yıllar 

içinde denetim anlayışında meydana gelen 

değişmeler sonucu bu süreçte de birtakım 

değişiklikler meydana gelmiştir.(Bozkurt, 

2011:15)

Artan işlem hacimleri örneklem yo-

luyla denetim metodunun gelişmesine ne-

den olmuştur. Bu yöntemde denetçi bilgi 

teknolojilerinden, analitik inceleme prose-

dürlerinden, istatistiki örnekleme yöntem-

lerinden yararlanmak suretiyle elde ettiği 

kanıtlara dayanarak denetim faaliyetleri 

gerçekleştirmektedir. 

Risk odaklı denetim yaklaşımı dene-

tim boyunca, denetim prosedürlerinin ni-

teliği zamanlaması ve kapsamının etkili ve 

verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak 

için tasarlanmıştır. BDS 315 “İşletme ve 

Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlış-

lık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendi-

rilmesi”  ve BDS 330 “Bağımsız Denetçinin 

Değerlendirilmiş Risklere Karşı yapacağı İş-

ler”  genel olarak risk odaklı denetim çerçe-

vesinde ele alınmış standartlardır. Diğer de-

netim standartları ise belirli konularla ilgili 

olarak risk bazında politika ve prosedürler 

içermektedir. 

Risk odaklı denetim yaklaşımı, önem-

li yanlışlık risklerini belirlemek için öncelikli 

olarak denetçinin işletme ve çevresi hakkın-

da bilgi edinmesini gerekli kılar. Sonrasında 

ise denetçi tespit ettiği riskleri finansal tab-

loların geneli ve yönetim beyanları düzeyin-

de değerlendirir. Bu değerlendirme risklerin 

niteliği, ilgili iç kontrol ve gerekli denetim 

kanıtları gibi bir dizi unsurun dikkate alın-

masını gerektirir. Değerlendirme sonucun-

da önemli yanlışlık içeren ciddi riskler ve 

normal riskler ortaya çıkar. Denetçi risklere 

uygun denetim karşılığını vermeye çalışır. 

Risk değerlendirme süreci ilgili koşullarda 

meydana gelen değişiklik çerçevesinde de-

netim boyunca devam eder.1

1 http://www.charteredaccountants.com.au/

news-media/charter/charter-articles/au-

dit-and-assurance/2011-07-the-risk-based-au-

dit-approach.aspx erişim tarihi:10.09.2015
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BDS 200 “Bağımsız denetçinin Genel 

Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız 

Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yü-

rütülmesi”nin 3 üncü paragrafında da be-

lirtildiği üzere denetimin amacı, hedef kul-

lanıcıların finansal tablolara duyduğu güven 

seviyesini artırmaktır. Bu amaca, finansal 

tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli fi-

nansal raporlama çerçevesine uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin denetçi 

tarafından verilen görüşle ulaşılır. Bağımsız 

denetçinin verdiği görüşe uygun bir daya-

nak olması amacıyla finansal tabloların hata 

veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip 

içermediğine ilişkin makul bir güvence elde 

etmesi beklenmektedir. (Ifac, vol.1, 2011)

Söz konusu makul güvence finan-

sal tabloların denetimi çerçevesinde, yük-

sek ancak mutlak olmayan güvence sevi-

yesidir.  Çünkü denetimin birtakım yapısal 

kısıtlamaları içermesi sebebiyle mutlak 

bir güvence elde edilemez.(BDS 200, 13 

üncü paragraf) Denetçi ancak denetim riski-

ni kabul edilebilir düşük bir seviyeye indire-

cek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde et-

tiğinde makul güvence sağlanmış olur. (Ifac, 

vol.1, 2011)  

2.Tanımlar

2.1.Denetimin Yapısal Kısıtlamaları

Bir denetimin yapısal kısıtlamaları: 

 Finansal raporlamanın niteliğinden,

 Denetim prosedürlerinin niteliğinden, 

 Denetimin makul bir sürede ve makul 

bir maliyetle yürütülmesi gerekliliğin-

den kaynaklanır. (BDS 200, A45 parag-

rafı)

2.1.1.Finansal Raporlamanın Niteliği

Finansal tabloların hazırlanması, 

geçerli finansal raporlama çerçevesinin yö-

netim tarafından uygulanmasındaki muha-

keme ile kabul edilebilir yorum veya yargı-

ları da kapsayan yönetim tarafından yapılan 

sübjektif karar veya değerlendirmeleri içerir. 

Dolayısıyla bu durum finansal tabloların ila-

ve denetim prosedürlerinin de uygulanması 

ile ortadan kaldırılamayacak yapısal değiş-

kenlik düzeyine sahip olduğu anlamına gelir. 

Bu durumda denetçinin muhasebe tahmin-

lerinin geçerli finansal raporlama çerçevesi 

ve ilgili açıklamalar kapsamında makul olup 

olmadığını ve işletmenin muhasebe uygula-

malarının niteliksel yönlerini dikkate alarak 

değerlendirmesi gerekir.(BDS 200, A46 pa-

ragrafı)

2.1.2.Denetim Prosedürlerinin Niteliği

Denetim prosedürleri ise her ne ka-

dar iyi tasarlanmış olursa olsun tüm yanlış-

lıkları tespit edemez. Örneğin;

 Bir popülasyonun %100 ünü içer-
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meyen bir örnek tespit edilemeyen 

önemli yanlışlık riskleri içerebilir.

 Yönetim veya diğer ilgililer, gerekli 

bilgilerin tamamını kasıtlı veya kasıt-

sız olarak vermeyebilir. 

 Bir hile, yapılan hileyi gizlemek için 

tasarlanmış karmaşık ve dikkatlice 

organize edilmiş planları içerebilir.

 Denetim kanıtı toplamak için kullanı-

lan denetim prosedürleri bazı eksik 

bilgiler olduğunu tespit edemeyebilir. 

(Ifac, vol.1, 2011)

2.1.3.Finansal Raporlamanın Zamanında 

Yapılması 

Finansal bilginin ihtiyaca uygunluğu/

değeri zaman içinde azalma eğilimi göste-

rir. Bu yüzden bilginin güvenilirliği ve mali-

yeti arasında kurulması gereken bir denge 

vardır. Finansal tablo kullanıcıları,  denetçi-

nin görüşünü makul bir sürede ve makul bir 

maliyetle oluşturmasını bekler ve aksi ispat 

edilmedikçe bilgilerin hata veya hile içerdiği 

varsayımı altında denetçinin mevcut tüm bil-

gileri ele almasının ve her konuyu derinle-

mesine araştırmasının mümkün olmadığını 

kabul eder. Denetimin, söz konusu kısıtlar 

göz önünde tutularak, en uygun zaman ve 

şekilde tamamlanması gerekir. (BDS 200, 

A48 paragrafı)

2.2. Denetim riski

Denetim riski finansal tabloların 

önemli bir yanlışlık içermesine rağmen de-

netçinin duruma uygun olmayan bir görüş 

vermesi riskidir. Denetim riski,  önemli yan-

lışlık riski ile tespit edememe riskinin bir 

fonksiyonudur.(BDS 200, 13 üncü paragraf)

Denetçi denetim riskini kabul edi-

lebilir düşük seviyeye indirmek için önemli 

yanlışlık risklerini değerlendirir ve tespit 

edememe riskini sınırlandırır. Bu,  hem fi-

nansal tabloların geneli düzeyinde hem de 

işlem sınıfı, hesap bakiyesi ve açıklamala-

ra ilişkin olarak yönetim beyanı düzeyinde 

değerlendirilmiş önemli yanlışlık risklerine 

karşılık verilmesi için uygulanan prosedür-

ler ile sağlanır. Denetçinin denetim riskini 

sıfıra indirmesi beklenmez ve zaten söz ko-

nusu risk de sıfıra indirilemez. Dolayısıyla, 

finansal tabloların hata veya hile kaynaklı 

önemli bir yanlışlık içermediğine dair mut-

lak bir güvence elde edilemez. Bunun sebe-

bi, denetçinin vardığı sonuçların ve görüşü-

ne dayanak teşkil eden denetim kanıtlarının 

çoğunun, denetimin yapısal kısıtlamaları 

sebebiyle, kesin olmaktan ziyade ikna edici 

olmasıdır.(BDS 200, A45 paragrafı)

Denetçi denetim riskini kabul edile-

bilir düşük bir seviyeye indirmek için dene-

tim prosedürleri geliştirir. Bu husus, uygun 

olmayan denetim prosedürlerinin seçilme-

sini, uygun denetim prosedürlerinin yanlış 

uygulanmasını ve denetim prosedürlerinden 

çıkan sonuçların yanlış yorumlanmasından 

oluşan potansiyel risklerin değerlendirilme-

sini içerir.

Denetim riskinin bileşenleri aşağıda-

ki şekilde tanımlanmıştır: 
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2.2.1. Önemli yanlışlık riski 

Önemli yanlışlık riski,  finansal 

tabloların denetim öncesinde önemli bir 

yanlışlık içermesi riskidir. (BDS 200, 13 üncü 

paragraf) Önemli yanlışlık riskleri iki düzey-

de ortaya çıkabilir: (BDS 200, A34 paragrafı)

 Finansal tabloların geneli düzeyinde 

ve 

 İşlem sınıfları,  hesap bakiyeleri ve 

açıklamalara ilişkin yönetim beyanı 

düzeyinde.

Bu risk yönetim beyanı düzeyinde ise 

yapısal risk ve kontrol riski olmak üzere iki 

bileşenden oluşur. Bu riskler işletmenin 

riskleridir ve finansal tabloların denetimin-

den bağımsızdır.(BDS 200, A37 paragrafı)

2.2.1.1.Yapısal risk

İlgili kontrol mekanizması dikkate 

alınmadan önce, bir işlem sınıfına, hesap 

bakiyesine veya açıklamalara ilişkin bir yö-

netim beyanının, tek başına veya diğer yan-

lışlıklarla birlikte önemli olabilecek bir yan-

lışlık içermeye açık olması durumudur. (BDS 

200, 13 üncü paragraf)

Yapısal risk, finansal tablolardaki bir 

yanlışlık (hata veya hile) sonucu meydana 

gelen olay ve şartları (içsel veya dışsal) içe-

rir. Riskin kaynakları (genellikle iş hayatına  

ilişkin risk veya hile riski olarak sınıflandırı-

lır.) işletmenin amaçları, endüstrinin niteliği, 

bulunduğu düzenleyici çevre ve büyüklüğü 

ve karmaşıklığından oluşabilir. (Ifac, vol.1, 

2011)

2.2.1.2.Kontrol riski

Bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya 

açıklamalara ilişkin, bir yönetim beyanında 

ortaya çıkabilecek ve tek başına veya diğer 

yanlışlıklarla birlikte önemli olabilecek bir 

yanlışlığın, işletmenin iç kontrolü tarafından 

zamanında önlenememesi veya tespit edi-

lerek düzeltilememesi riskidir.(BDS 200, 13 

üncü paragraf)

Yönetim, belirlenmiş yapısal (iş haya-

tına ilişkin risk veya hile riski) risk faktörleri-

ni azaltmak için kontroller tasarlar, risklerini 

değerlendirir ve sonrasında maruz kalınan 

riskleri makul (kabul edilebilir) bir seviyeye 

indirmek için uygun kontrolleri tasarlar ve 

uygular. (Ifac, vol.1, 2011)

2.2.2.Tespit edememe riski

Denetim riskini kabul edilebilir düşük 

bir seviyeye indirmek için denetçinin uygula-

dığı prosedürler neticesinde, tek başına veya 

diğer yanlışlıklarla birlikte önemli olabile-

cek mevcut bir yanlışlığın tespit edilememe-

si riskidir.(BDS 200, 13 üncü paragraf)

Tespit edememe riski, denetçinin de-

netim riskini kabul edilebilir bir düzeye in-

dirmek için belirlediği prosedürlerin niteliği, 

zamanlaması ve kapsamıyla ilgilidir. Bu se-

beple tespit edememe riski, denetim prose-

dürünün etkinliğinin ve denetçi tarafından 

uygulanmasının bir fonksiyonudur. Denetçi, 

yeterli planlanma, denetim ekibine uygun 

personeli atanması, mesleki şüphecilik, de-

netimin yönlendirilmesi, gözetimi ve gözden 

geçirilmesi gibi hususlar ile uygulanan de-

netim prosedürlerinin etkinliğini artırmaya 
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çalışır. Ayrıca bu hususlar; denetçinin uygun olmayan bir denetim prosedürünü seçme, uy-

gun olan denetim prosedürünü yanlış şekilde uygulama veya denetim sonuçlarını yanlış yo-

rumlama ihtimalini azaltmaya yardım eder.(BDS 200, A43 paragrafı) Ancak denetimin yapısal 

kısıtlamaları sebebiyle tespit edememe riski ortadan kaldırılamaz, sadece azaltılabilir. Bu 

sebeple, belirli bir tespit edememe riski her zaman var olacaktır.(BDS 200, A44 paragrafı)

Aşağıdaki tablo risk ve kontrol arasındaki ilişkiyi göstermektedir.  Yapısal risk satırı fi-

nansal tablolardaki önemli yanlışlıkların sonucu olan, tüm iş hayatına ve hileye ilişkin riskleri 

içermektedir. Kontrol riski satırı finansal tablolardaki yanlışlıklardan doğan riskleri azaltmak 

için yönetim tarafından uygulanan yaygın ve spesifik kontrol prosedürlerini yansıtmaktadır. 

Kontrol riski, yönetimin kalıntı riski, risk iştahı ya da risk toleransı gibi adlandırılan olgular-

dan dolayı yapısal riski tamamıyla azaltmamaktadır. (Ifac, vol.1, 2011)

Şekil 1- İşletmenin Amacı: Önemli Yanlışlık Riski İçermeyen Finansal Tablolar Hazırlamak

    

düşük                           Hata ve hilelerle karşılaşma düzeyi                             yüksek

Kaynak: IFAC, 2011. Guide to Using ISAs in the Audits of Small-and Medium- Sized Entities, 1:40
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2.3. İş hayatına ilişkin riskler ve hile riski

BDS 315’in 4 üncü paragrafında be-

lirtildiği üzere iş hayatına ilişkin riskler, iş-

letmenin amaçlarına ulaşma ve stratejilerini 

uygulama kabiliyetini olumsuz şekilde etki-

leyebilecek önemli şart, olay, durum, eylem 

veya eylemsizliklerden ya da uygun olmayan 

amaç ve stratejiler belirlenmesinden kay-

naklanan risktir. İş hayatına ilişkin çoğu riskin 

finansal sonuçları olduğundan ve dolayısıyla 

finansal tabloları etkilediğinden, işletmenin 

karşılaştığı iş hayatına ilişkin risklerin 

anlaşılması, önemli yanlışlık risklerinin 

belirlenme ihtimâlini artırır. Ancak, iş 

hayatına ilişkin risklerin tamamı önemli 

yanlışlık risklerine sebep olmadığından, 

denetçinin iş hayatına ilişkin tüm riskleri 

belirleme ve değerlendirme sorumluluğu 

yoktur. (BDS 315, A38 paragrafı)

BDS 240 “Finansal Tabloların Bağım-

sız Denetiminde Denetçinin Hileye İlişkin 

Sorumlulukları”nda hile, yönetim, üst yö-

netimden sorumlu olanlar, çalışanlar veya 

üçüncü taraflardan bir veya birden fazla ki-

şinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat 

elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren 

kasıtlı eylemler olarak tanımlanmıştır. Hile 

çok geniş bir hukuki kavram olmakla bir-

likte, BDS’lerin amaçları açısından denet-

çi, finansal tablolarda önemli bir yanlışlığa 

sebep olan hileyle ilgilenir. Denetçiyi ilgilen-

diren iki tür kasıtlı yanlışlık bulunmaktadır: 

Hileli finansal raporlamadan kaynaklanan 

yanlışlıklar ve varlıkların kötüye kullanılma-

sından kaynaklanan yanlışlıklar. (BDS 240, 3 

üncü paragraf)

3. Risk Odaklı Denetim Nasıl Uygulanır?

Risk odaklı denetim yaklaşımı aşağıda 

gösterildiği gibi risk değerlendirme, risklere 

karşılık verme ve raporlama olmak üzere 

genel olarak 3 aşamadan meydana gelmek-

tedir. (Ifac, vol.1, 2011)

 Risk değerlendirme: Finansal tablo-

lardaki önemli yanlışlık risklerini belir-

lemek ve değerlendirmek için deneti-

min planlanması ve risk değerlendirme 

prosedürleri uygulanması aşamasıdır. 

Finansal tablolarda önemli yanlışlığa 

neden olan durumların neler olduğu 

tespit edilmeye çalışılır.

 Risklere karşılık verilmesi: Finansal 

tablolar ve yönetim beyanları düze-

yinde belirlenmiş ve değerlendirilmiş 

risklere karşılık veren müteakip de-

netim prosedürlerinin tasarlanması ve 

uygulanmasıdır.

 Raporlama: Denetim kanıtlarının de-

ğerlendirilerek görüş oluşturulması 

ve varılan sonuçları uygun bir şekilde 

gösteren bir rapor oluşturulması ve 

yayımlanmasıdır.

3.1. Risk Değerlendirme

BDS 315’in 3 üncü paragrafında da 

belirtildiği üzere denetçinin amacı, işlet-

menin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini 

tanımak suretiyle, finansal tablo ve yönetim 

beyanı düzeylerinde hata veya hile kaynaklı 

önemli yanlışlık risklerini belirlemek ve de-

ğerlendirmek ve böylece değerlendirilmiş 

önemli yanlışlık risklerine karşı yapılacak 

işlerin tasarlanması ve uygulanması için bir 



Risk Odaklı Denetim Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 201662

dayanak oluşturmaktır.

Risklerin değerlendirilmesi, bu de-

ğerlendirmeye yönelik gerekli bilginin top-

lanması için uygulanan denetim prosedürle-

rine ve denetim sırasında toplanan kanıtlara 

dayanır.(BDS 200, A32 paragrafı)

Risk değerlendirme aşaması; ön de-

netim çalışmaları, denetimin planlanması 

ve risk değerlendirme prosedürlerinin uy-

gulanması aşamalarından oluşmaktadır.

Ön denetim çalışmaları sırasında 

müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin 

kabulü veya devamına ilişkin çalışmalar 

yürütülür.  Bu aşamada denetim şirketi, 

denetimin yürütülebilmesi konusunda yet-

kinliğini (zaman, kaynaklar, etik hükümlere 

uyum) ve müşterinin dürüstlüğünü değer-

lendirir. 

Planlama etkili ve verimli bir deneti-

min yürütülmesi ve denetim riskinin uygun 

bir seviyeye çekilmesini sağlamada önemli 

bir aşamadır.  Bu aşamada denetçinin kabul 

edebileceği risk seviyesini belirlemek üze-

re önemlilik düzeyi belirlenir, denetim ekibi 

içinde müzakereler yapılarak genel denetim 

stratejisi ve denetim planı oluşturularak de-

netimin nasıl yürütüleceği konusunda yol 

haritası çizilmiş olur.

Risk değerlendirme prosedürlerinin 

uygulanması aşamasında ise yapısal riskler 

ve önemli riskler belirlenerek değerlendiri-

lir. Risk değerlendirme prosedürleri işletme 

ve çevresi hakkında bilgi elde etmek için uy-

gulanan prosedürler olduğundan, söz konu-

su işletmenin iç kontrol sistemi varsa,  söz 

konusu sistem hakkında bilgi edinilmesi ve 

bu bilgilerin önemli yanlışlık risklerini tespit 

etmede değerlendirilmesi gerekmektedir.

Risk değerlendirme aşaması gele-

neksel denetim yaklaşımındaki müşterinin 

seçilmesi, işin kabulü ve denetimin plan-

lanması aşamalarını içermektedir. Özellikle 

bu aşamada önemli yanlışlık risklerinin 

belirlenmesi, sonraki aşama olan denetim 

programının yürütülmesinde bu risklere 

karşılık verilmesine olanak sağlamaktadır. 

(Bozkurt, 2011:25)

Etkili bir risk değerlendirme süre-

cinde aşağıda sıralanan unsurlar bulunmak 

zorundadır (Ifac, vol.1, 2011): 

Kıdemli ekip üyelerinin aktif katılı-

mı: Sorumlu denetçi ve diğer kilit denetim 

ekibi üyelerinin denetim planına aktif olarak 

katılımına ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu sayede 

denetim planı tecrübe ve görüş paylaşımı ile 

oluşturulmuş olur.

Mesleki şüpheciliğin vurgulan-

ması:  Mesleki şüphecilik,  sorgulayıcı bir 

yaklaşımla hareket ederek, hata veya hile 

kaynaklı yanlışlığa işaret eden durumlara 

karşı dikkatli olmayı ve denetim kanıtlarını 

titiz bir biçimde değerlendirmeyi içerir (BDS 

200,13 üncü paragraf) Denetçi, finansal tab-

loların önemli ölçüde yanlışlık içermesine 

sebep olan şartların bulunabileceğini kabul 

ederek, denetimi mesleki şüphecilik içinde 

planlar ve yürütür ve denetçinin denetimin 

tüm aşamalarında mesleki şüpheciliğini 

sürdürmesi gerekir.(BDS 200, 15 inci parag-

raf) 

Planlama:  Denetimin planlanması 

(genel denetim stratejisi ve planı oluşturu-

lurken)  denetçinin amaçlarına ulaşmasını 

ve denetim ekibinin denetim kanıtı toplarken 

muhtemel yanlışlık olan en kritik alanlara 

yoğunlaşmasını sağlar.
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Denetim ekibi müzakereleri ve ileti-

şimin sürekliliği:  Denetim ekibi ve sorum-

lu denetçinin yaptığı müzakerenin faydaları 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Ekip üyelerini, müşteri hakkında 

genel olarak bilgilendirmek ve muh-

temel risk alanlarını tartışmak

 Genel denetim stratejisi ve planının 

etkinliğini tartışmak ve gerekiyorsa 

değişiklikler yapmak

 Hilenin nasıl meydana geldiği hak-

kında fikir yürütmek ve verilecek uy-

gun karşılığı planlamak

 Sorumlulukları dağıtmak ve zaman 

çizelgesini oluşturmak

Riskin belirlenmesine odaklanmak:  

Risk değerlendirme yöntemindeki en önem-

li adım, ilgili tüm risklerin belirlenmesidir. 

Eğer iş hayatına ilişkin riskler veya hile riski 

faktörleri belirlenmezse,  bunlara ilişkin de-

ğerlendirme ve belgelendirme yapılamaz ve 

uygun karşılıklar tasarlanamaz. Bu durum 

denetimin etkililiği için iyi tasarlanmış risk 

değerlendirme prosedürlerinin ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir. 

Yönetimin risklere verdiği karşılık-

ların değerlendirilmesi:  Eğer varsa, belir-

lenmiş önemli yanlışlık risklerini azaltmak 

için risk değerlendirmede yönetimin riskle-

re verdiği karşılığın etkililiğinin değerlendi-

rilmesi kilit bir adımdır. 

Mesleki muhakemenin kullanıl-

ması: Mesleki muhakeme, denetimin yü-

rütülmesi sırasında mevcut olan şartlara 

uygun olarak atılacak adımlara yönelik bil-

giye dayalı kararlar alınırken; ilgili mevzu-

at, BDS’ler, muhasebe standartları ve etik 

standartlar çerçevesinde, sahip olunan eği-

tim, bilgi ve deneyimin kullanılmasıdır. (BDS 

200, 13 üncü paragraf) Bağımsız denetim 

standartları denetim boyunca denetçinin 

vardığı önemli yargıların kullanılmasını ve 

belgelendirilmesini gerektirmektedir. Risk 

değerlendirme sürecinde mesleki muhake-

menin kullanıldığı alanların örnekleri ara-

sında aşağıdaki hususlar bulunmaktadır:

 Müşterinin kabulüne veya müşteriyle 

devam edilmesine karar verme süre-

ci

 Genel denetim stratejisini oluşturma

 Önemliliği belirleme

 Denetimde özel dikkat gerektiren 

alanlar ve önemli (ciddi) risklerin be-

lirlenmesi dâhil olmak üzere önemli 

yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi

 Analitik prosedürlerin uygulanma-

sında kullanılacak beklentilerin ge-

liştirilmesi

3.2. Riske karşılık verilmesi

BDS 330’un 3 üncü paragrafında da 

belirtildiği üzere denetçinin amacı, değer-

lendirilmiş önemli yanlışlık risklerine karşı 

yapılacak uygun işleri tasarlamak ve uygu-

lamak suretiyle yeterli ve uygun denetim ka-

nıtı elde etmektir. Bunun için de denetçinin 

müteakip denetim prosedürlerini tasarla-

ması ve uygulaması gerekmektedir.

Bu aşamada denetçi her bir işlem sı-

nıfı, hesap bakiyesi ve açıklamalara ilişkin 

yönetim beyanı düzeyinde ve finansal tab-

loların geneli düzeyinde risk değerlendirme 

sonuçlarını (yapısal risk ve kontrol riski) de-

ğerlendirir ve bunlara karşılık gelen denetim 
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prosedürlerini oluşturur. (Ifac, vol.1, 2011)

Tüm karşılıklar finansal tabloların 

geneli düzeyinde değerlendirilmiş önemli 

yanlışlık risklerini hedef almaktadır.  But tür 

karşılıklar;

 Uygun bir personelin atanması ve gö-

zetimi,  

 Mesleki şüpheciliğe duyulan ihtiyaç,  

 Yönetimin açıklamaları için gerekli 

desteğin kapsamı, 

 Uygulanan denetim prosedürlerinin 

türü hakkında değerlendirme ve 

 Önemli işlemlerin desteklenmesinde 

hangi belgelerin incelenmesi 

gerektiği hususlarını içerir. (Ifac, 

vol.1, 2011) 

Müteakip denetim prosedürleri ge-

nellikle detay testler, analitik prosedürler ve 

kontrol testlerinden (uygulanan kontrollerin 

etkinliği ile ilgili bir beklenti olduğunda)  olu-

şan maddi doğrulama prosedürlerini içerir.

Denetçinin belirlenmiş risklere kar-

şılık vermek için uygun denetim prosedür-

lerini planlandığı zaman dikkate alması ge-

reken konulardan bazıları şunlardır: (Ifac, 

vol.1, 2011)

Kontrollerin test edilmesi: Kontrol 

testi, yönetim beyanı düzeyinde önemli yan-

lışlıkları önleme veya tespit edip düzeltmede 

kontrollerin işleyiş etkinliğini değerlendir-

mek üzere tasarlanmış denetim prosedürü-

dür.(BDS 330, 4 üncü paragraf)

Kontrol testleri yalnızca, denetçinin, 

yönetim beyanındaki önemli bir yanlışlığı ön-

lemek veya tespit edip düzeltmek için doğru 

biçimde tasarlandığını belirlediği kontroller 

üzerinde uygulanır. (BDS 330, A20 paragrafı) 

Denetçi aşağıdaki durumlarda kontrollerin 

işleyiş etkinliklerine ilişkin yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde etmek amacıyla kontrol 

testlerini tasarlar ve uygular:

 Denetçinin yönetim beyanı düzeyinde 

ortaya çıkan önemli yanlışlık risklerine 

ilişkin yaptığı değerlendirme, kontrol-

lerin etkin bir şekilde işlediğine dair 

bir beklenti içeriyorsa (denetçi, maddi 

doğrulama prosedürlerinin niteliğini, 

zamanlamasını ve kapsamını belirler-

ken kontrollerin etkin bir şekilde işle-

diğine güvenmek istiyorsa) veya

 Maddi doğrulama prosedürleri, tek 

başlarına, yönetim beyanına ilişkin ye-

terli ve uygun denetim kanıtı sağlaya-

mıyorsa.(BDS 330, 8 inci paragraf)

Maddi doğrulama prosedürleri: 

Maddi doğrulama prosedürleri, yönetim 

beyanı düzeyinde önemli yanlışlıkları tespit 

etmek üzere tasarlanmış denetim prose-

dürleridir ve detay testlerinden ve analitik 

maddi doğrulama prosedürlerinden oluşur. 

(BDS 330, 4 üncü paragraf) Denetçi yapa-

cağı risk değerlendirmesinin muhakemeye 

dayanması sebebiyle tüm önemli yanlışlık 

risklerini tespit edemeyeceğinden maddi 

doğrulama prosedürlerini kullanır. Ayrıca 

yönetimin iç kontrolü ihlal etmesi dâhil ol-

mak üzere, iç kontrole ilişkin yapısal kısıtla-

malar da maddi doğrulama prosedürlerinin 

uygulanma nedenlerindendir. (BDS 330, A42 

paragrafı)

Öngörülemezlik: Muhtemel hileden 

kaynaklı önemli yanlışlık risklerine karşılık 

verildiğinde uygulanan prosedürlerin öngö-

rülemez olmasına ihtiyaç vardır.  Örneğin 
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envanter sayımı sırasında yapılan habersiz 

ziyaretler veya yıl sona ermeden evvel belir-

li prosedürlerin habersiz uygulanması olası 

hilelerin ortaya çıkarılmasında etkili olabilir. 

(Ifac, vol.1, 2011) 

Yönetim ihlali: Muhtemel yönetim 

ihlallerini vurgulamak için özel denetim 

prosedürlerine ihtiyaç vardır. Bu yüzden de-

netçinin yönetimin ihlallerine karşı dikkatli 

olması gerekmektedir. Çünkü yönetimin ih-

lali çalışanların yaptığından daha ciddi risk-

lere neden olabilmektedir.

Ciddi (önemli) risk: Ciddi (önemli)  

risk, denetçinin yargısına göre denetimde 

özellikle dikkat edilmesi gereken belirlen-

miş ve değerlendirilmiş önemli yanlışlık ris-

kidir.(BDS 315, 4 üncü paragraf). Denetim, 

ciddi risk olarak belirlenen risklere karşılık 

vermek üzere tasarlandığından denetçinin 

özellikle ciddi risklere yoğunlaşması gerek-

mektedir.

3.3. Raporlama

BDS 700 “Finansal Tablolara İlişkin 

Görüş Oluşturma ve Raporlama”nın  6 ncı 

paragrafında da belirtildiği üzere denetçinin 

amaçları, finansal tablolara ilişkin görüş 

oluşturmak ve görüşün dayanağının da açık-

landığı yazılı bir rapor aracılığıyla açık ve net 

bir biçimde bu görüşü ifade etmektir.

Denetimin son aşaması, elde edilen 

denetim kanıtlarının değerlendirilmesi ve 

bu kanıtların denetim riskini kabul edilebi-

lir düşük bir seviyeye indirmek için yeterli 

ve uygun olup olmadığının belirlenmesidir. 

(Ifac, vol.1, 2011) 

Denetimin bu aşamasında aşağıda-

ki hususların belirlenmesi önemlidir (Ifac, 

vol.1, 2011):

 Değerlendirilmiş risk seviyesindeki 

değişiklikler

 Yapılan çalışmalardan çıkarılan so-

nuçların uygun olup olmadığının be-

lirlenmesi

 Herhangi bir şüpheli durumla karşı-

laşıp karşılaşılmadığı ve

 İlave risklerin (daha önceden 

belirlenmemiş olan) uygun bir şekilde 

değerlendirilmesi ve müteakip 

denetim prosedürlerinin gereğince 

yerine getirilmesi.

Tüm prosedürler uygulandığında ve 

sonuçlara ulaşıldığında denetim bulguları 

yönetime ve üst yönetimden sorumlu olan-

lara raporlanır ve uygun bir denetçi görüşü 

oluşturulur. (Ifac, vol.1, 2011)

4.Sonuç

Doğru biçimde zamanlaması yapıl-

mış ve uygulanmış risk değerlendirmesi 

ve ilgili risklere karşılık verilmesi dene-

yimli bir denetçinin denetimi yürütmesinde 

önemli bir dayanaktır. Böylelikle denetçini 

dikkatini,  finansal tabloları etkileyen 

önemli yanlışlık risklerini belirlenmesine 

değerlendirilmesine ve uygun karşılıkların 

verilmesine yoğunlaştırmış olur. 

Risk odaklı denetim yaklaşımı 

denetçinin denetimi, denetim ekibinin ve iş-

letmenin yararına olacak şekilde etkili ve ve-

rimli bir denetim yürütmesine olanak tanır. 

Risk odaklı denetimin faydalarını şu şekilde 

sıralayabiliriz (Ifac, vol.1, 2011):

Zaman esnekliği: Risk değerlendir-

me prosedürleri, işlemlerin detaylı olarak 
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test edilmesini içermez. Bu sayede denetim 

ekibinin iş gücü dengelenmiş olur. 

Denetim ekibinin kilit alanlara 

odaklanması: Finansal tablolarda önemli 

yanlışlık riskleri neredeyse, denetçi, dene-

tim ekibini o alanlara yönlendirebilir ve belki 

de diğer alanlardaki çalışmaları azaltabilir. 

Böylelikle yapılan denetim çalışmasının et-

kili olması sağlanır. 

Denetim prosedürlerinin belirli 

risklere odaklanması: Müteakip denetim 

prosedürleri değerlendirilmiş risklere 

karşılık vermek için tasarlanır. Denetimle 

ilgili olmayan ve önemli olmayan risklerle 

zaman kaybedilmemiş olur.

İç kontrolü anlama: İç kontrolün 

anlaşılması, iç kontrolün işleyiş etkinliğini 

test edip etmeme konusunda denetçinin 

bilinçli bir karar vermesini sağlar. 

Kontrollerin test edilmesi daha az kapsamlı 

detay testlerinin uygulanması sonucunu 

doğurabilir.

Yönetimin dikkatine sunulacak 

hususların zamanında bildirilmesi:  İç 

kontrolün anlaşılması denetçiye daha önce 

tanımlanmamış iç kontrol eksikliklerini 

(örneğin kontrol çevresi ve genel BT kont-

rolleri gibi)  tanımlama konusunda yardımcı 

olur. Bu eksikliklerin yönetime zamanında 

bildirilmesi ise gereken önlemlerin alınma-

sını ve denetimin yürütülmesinde zaman ta-

sarrufu sağlar. 
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İŞLETMELERDEKİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN VE İÇ DENETİM 
FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DENETİMDEKİ ÖNEMİ

Zehra Esma AKGÜL - Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

GİRİŞ

İşletme dünyasında yer alan ve dünya 
piyasalarına yön veren dev işletmeler başta 

olmak üzere, tüm işletmeler farklı sermaye 
gruplarına hizmet etmekle, farklı ölçeğe ve 
farklı mali tablolara sahip olmakla birlik-
te, esasında her birinde ortak olan tek şey 
“kontrol” ve “denetim” kavramlarıdır. Bu 
kavramlardan birinin etkinsizliği işletmeler 
için sınırsız kabul edilen işletme ömrünün 
devamlılığının sağlanmasını tehlikeye dü-
şürmekte ve yarattığı Kelebek Etkisiyle1 de 
ciddi finansal krizlere neden olmaktadır. 
Nitekim 2000’li yıllarda yaşanan bu krizler 
sonucunda uzun ve zorlu bir çabayla geli-
şen işletme itibarlarının ve kaynaklarının bir 
günde yok olduğu görülmüştür. 

 Gelinen süreçte “kontrol” ve “denetim” 
kavramları günümüzün artık en çok önem 
arz eden konuları arasında yer almış ve tari-
hi süreç içerisinde işletmelerin ve kurumla-
rın gelişmesi, bu kavramlar ve aralarındaki 
ilişkilerin de gelişmesine neden olmuştur. 
Bu kavramlar arasındaki ilişkiler, işletme 
finansal tablolarında yer alan hata, hile ve 
yolsuzlukların tespit edilmesinin yanında,  
işletmelerdeki faaliyet süreçlerinin etkinliği 
ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin 
güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk 

1 Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki 

hesaplanmayan, önceden bilinmeyen, ön görülme-

yen küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez so-

nuçlar doğurabilmesine verilen addır.

konularında makul güvencenin sağlanması-
na yönelik anlayışı da ortaya çıkarmıştır. Bu 
anlayışa ilişkin olarak kontrollerin tasarımı 
işletmedeki iç kontrol sistemi içinde kendini 
göstermekte, denetimin iç kontrol sistemin-
deki yeri ise daha çok iç denetim fonksiyo-
nu ve bağımsız denetim aracılığıyla ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağlamda işletme yönetimi 
tarafından tasarlanan iç kontrol sisteminin 
etkinliği, öncelikle işletme içerisinde olu-
şan iç denetim fonksiyonu ile ölçülmekte ve 
daha sonra işletme dışında yer alan üçüncü 
bir kişi tarafından gerçekleştirilen bağımsız 
denetim faaliyetiyle değerlendirilmektedir. 
Diğer yandan bağımsız denetim faaliyetini 
yürüten denetçi, hem işletmenin finansal 
tablolarında yer alan hata ve hilenin tespit 
edilmesinde hem de denetim sürecinin çe-
şitli aşamalarında işletmenin iç kontrol sis-
teminden ve iç denetim fonksiyonundan ya-
rarlanmaktadır.

Son olarak, taşıdığı anlam ve önem iti-
bariyle bağımsız denetim, iç denetim fonk-
siyonu ve iç kontrol sistemi başta ISA kodlu 
uluslararası bağımsız denetim standartları 
olmak üzere çok çeşitli ulusal ve uluslara-
rası standartların ve düzenlemelerin içinde 
önemli ölçüde yer bulmuştur. Standartlar 
denetim ve iç kontrol yapısının uygulanması 
esnasında başvurulan temel ilkeler olup, bir-
çok uluslararası kuruluş bunların kurulma-
sına ve gelişmesine ilişkin çeşitli düzenle-
meler yapmaktadır. Bu çalışmada bağımsız 
denetim, iç denetim fonksiyonu ve iç kontrol 
arasındaki ilişkiler için, IFAC tarafından ya-
yımlanan ve ülkemizde de benimsenen ulus-
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lararası bağımsız denetim standartlarından 
yararlanılmış ve bu standartlar kapsamında 
incelenmiştir. 

1. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonk-

siyonunun Bağımsız Denetimdeki Önemi

İç kontrol sistemi, işletmelerde yer 
alan kontroller tarafından şekillenmekte ve 
işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 
etkin bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda ISA 
315’e göre iç kontrol sistemi; finansal ra-
porlamanın güvenirliği, faaliyetlerin etkinli-
ği ve verimliliği ile ilgili mevzuata uygunluk 
açısından işletmenin amaçlarına ulaştığına 
dair makul güvence sağlamak amacıyla üst 
yönetimden sorumlu olanlar, yönetim ve di-
ğer personel tarafından tasarlanan, uygula-
nan ve sürekliliği sağlanan bir süreçtir. Ben-
zer şekilde O’Regan (2004 : 149) ve Hepworth 
(2003 : 3) tarafından da, iç kontrol sisteminin 
işletmenin örgütsel  hedeflerinin gerçekleş-
tirilmesine makul güvence sağlamak için 
yönetim tarafından kurulan bir süreç olduğu 
belirtilmiştir.

İç kontrol sisteminin denetimdeki 

önemi ise ilk defa, 1892 yılında İngiliz De-

netim Uzmanı Lawrence Dicksee tarafın-

dan yazılan “Denetim” kitabında dile geti-

rilmiştir. Dicksee’ye göre denetçinin amacı, 

işletmedeki kontrol sistemini incelemek ve 

zayıf noktaları tespit etmektir. Bununla bir-

likte Dicksee, iç kontrol yapısının işletmele-

rin kendi kendilerini check etmek2 amacıyla 

bünyelerine yükledikleri bir sistem olduğu-

nu ve denetçinin işletmenin yıllık hesapları-

nı gözden geçirmeden önce, bu sistemi göz 

önünde bulundurması gerektiğini belirtmiş-

tir (Arwinge : 2013). Böylece ilk defa, bağım-

sız denetçi işletmenin iç kontrol sisteminin 

dışardan bir göz olarak kontrolünü sağlayan 

kişi olmuştur. Ancak Dicksee tarafından ifa-

de edilen denetçinin amaçlarının, o zaman-

larda çok basite indirgendiği söylenebilir. 

Gelinen süreçte yaşanılan iktisadi ve sosyal 

2  Control kelimesi, İngilizcede “check et-

mek” manasına gelen control kelimesin-

den türetilmiş Fransızca bir kelimedir.

hareketlenmeler denetçinin amaçlarını ge-

nişletmiş ve ISA 200 tarafından bu amaçlar 

aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Bir bütün olarak finansal tabloların, 
hata veya hile kaynaklı önemli bir yan-
lışlık içerip içermediğine ilişkin makul 
güvencenin elde edilmesi, 

Finansal tabloların tüm önemli yön-
leriyle geçerli finansal raporlama 
çerçevesine uygun olarak hazırlanıp 
hazırlanmadığına dair bir görüşün 
bildirilmesi ve 

Bulgularına uygun olarak, finansal 
tablolar hakkında raporlamanın ya-
pılması ve ISA’ lerin zorunlu tuttuğu 
bildirimlerde bulunulmasıdır. 

Yukardaki açıklamalardan anlaşılacağı 
üzere, denetçinin öncelikle amacı finansal 
tabloların bağımsız denetiminde hata ve hile 
kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermedi-
ğine ilişkin makul bir güvencenin elde edil-
mesidir. Bu bağlamda denetçi, işletmenin 
finansal raporlama sürecine ilişkin olarak 
hata ve hile kaynaklı önemli bir yanlışlığın 
olup olmadığını değerlendirmektedir. Diğer 
yandan denetçi bu değerlendirmeyi yapar-
ken veya finansal tablolar hakkında görüş 
oluştururken, işletmenin önemli bir unsu-
ru haline gelen iç kontrol sistemini tanı-
makta ve bu sistemde yer alan kontrollerin 
etkinliğini ölçmektedir. Çünkü, denetçinin 
doğruluğu ve güvenirliği konusunda görüş 
oluşturmaya çalıştığı finansal tablolar esa-
sında işletmenin iç kontrol sisteminin bir so-
nucudur. Bununla birlikte denetçi işletmeyi 
tanıma sürecinde kimi zaman işletmenin 
iç denetim fonksiyonunun çalışmalarından 
faydalanmakta, kimi zaman da işletme için-
deki bu fonksiyondan doğrudan yardım da 
talep etmektedir. Dolayısıyla, iç kontrol sis-
temi ve iç denetim fonksiyonu işletmenin fi-
nansal bilgilerinin doğrululuğu ve güvenirli-
ği ile doğrudan ilgili olup, denetçi işletmenin 
iç kontrol sisteminden ve iç denetim fonksi-
yonundan edindiği bilgilere göre de denetim 
sürecini şekillendirmektedir. Bu kapsam-



İşletmelerdeki İç Kontrol Sistemi Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 69

da, denetçinin işletmenin iç kontrolünü - iç 
kontrolün etkinliğini ve iç denetim fonksiyo-
nunun yeterliğini ve tarafsızlığını anlaması, 
bu konuda görüş vermek amacından ziyade 
içinde bulunan şartlar altında uygun olan 
denetim prosedürlerini tasarlamasına yö-
neliktir. Denetçi de söz konusu denetim pro-
sedürlerini tasarlarken ve yürütürken, ISA 
setinde yer alan ISA 300, ISA 315, ISA 330 ve 
ISA 610’da yer alan düzenlemelerden fayda-
lanmakta ve bu düzenlemeler denetçiye de-
netim sürecine ilişkin olarak önemli bir yol 
haritası sunmaktadır.

1.2. Denetimin Planlanmasında İç Kontrol 

Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonunun Rolü

Planlama, denetimin ayrı bir safhası 
olmayıp genellikle bir önceki denetimin ta-
mamlanmasından hemen sonra başlayan 
ve cari denetim tamamlanıncaya kadar de-
vam eden ve yinelenen bir süreçtir. Plan-
lama faaliyetlerinin kapsamı ve niteliği ise, 
genellikle denetlenecek işletmenin büyük-
lüğüne, yapısına ve varsa denetçinin işlet-
me hakkındaki deneyimlerine bağlı olarak 
değişmektedir. Şüphesiz ki etkin ve doğru 
bir şekilde yapılan planlama faaliyetleri, 
denetçiye denetimin her aşamasında büyük 
bir kolaylık sağlamaktadır. 

Benzer şekilde ISA 300’e göre planlama, 
denetçiye denetimin önemli alanlarına dik-
katini yoğunlaştırması, olası problemlerin 
zamanında belirlenmesi ve çözüme kavuştu-
rulması, denetim ekibi üyelerinin, öngörülen 
risklere karşılık verecek uygun seviyede ka-
biliyet ve yeterlik sahibi kişilerden seçilmesi 
ile bu kişiler arasında uygun bir iş dağılımı 
yapılması konularında yardımcı olmaktadır. 

Denetçinin denetime başlamadan 
önce denetimin kapsam, zamanlama ve 
yönünü belirleyen ve planlama faaliyetleri-
nin denetçinin genel denetim stratejisinin 
oluşturmasında işletmenin iç kontrol sis-
temini anlaması ve değerlendirmesi önem-
li bir faktördür (Eilifsen ve Diğerleri 2015 : 
176). Benzer şekilde denetçi, genel dene-
tim stratejisini oluştururken işletmenin iç 

denetim fonksiyonunun bulunup bulunma-
dığı, -varsa- denetim amacıyla; iç denetim 
çalışmalarının kullanılıp kullanılamayaca-
ğı, kullanılacaksa hangi alanlarda ve hangi 
ölçüde kullanılabileceği veya iç denetçilerin 
doğrudan yardım sağlamak üzere kullanı-
lıp kullanılamayacağına karar vermektedir. 
Diğer yandan denetçi, işletmenin iç kontro-
lünün işleyiş etkinliğinin değerlendirilmesi 
kapsamında belirlenen eksikliklerin niteliği 
ve işletmenin bunlara karşı alınan önlem-
ler dâhil önceki denetimlerin sonuçlarını, iç 
kontrole güvenmesinin daha etkin olup ol-
madığını belirlemesi bakımından işlemlerin 
hacmini göz önünde bulundurmaktadır (ISA 
300 : Ek 1). 

İşletmelerdeki iç kontrol bileşenleri-
nin oluşturduğu iç kontrol sisteminin ya-
pılandırma modeli ve yönetimin bu model 
karşısındaki tutumu denetçinin işletmenin 
iç kontrolünü anlaması açısından önemli 
bir faktördür (Shim, 2012 : 25).  Bu neden-
le denetçi, işletme faaliyetlerinin başarılı bir 
biçimde yürütülmesi için işletme genelinde 
iç kontrole verilen önemin ne şekilde oldu-
ğunu ve işletmenin iç kontrol yapısının nasıl 
bir model üzerine inşa edildiğini anlamaya 
çalışmaktadır. Böylece denetçi, denetimin 
planlama aşamasında denetim prosedürle-
rinden hangilerini uygulaması gerektiğine 
yönelik muhakemesini bu anlayış üzerine 
inşa edecektir.

1.3. İşletme ve Çevresini Tanımak 

Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin 

Belirlenmesinde ve Değerlendirilmesinde 

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonk-

siyonunun Rolü 

Yürürlükteki ISA’ler tarafından hem fi-
nansal tabloların geneli düzeyinde hem de 
işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıkla-
malara ilişkin yönetim beyanı düzeyine iliş-
kin yürütülen denetim çalışmalarında “Risk 
Tabanlı Denetim Yaklaşımı” esas alınmak-
tadır. Risk Tabanlı Denetim Yaklaşımı üç 
aşamadan oluşmakta olup, birinci aşama 
“Riskin Belirlenmesi ve Değerlendirilme-
si”, ikinci aşama “Riske Karşılık Verilmesi” 
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ve üçüncü aşama “Raporlama”dır (İnaltong 
ve Taş, 2015 : 76). Denetçi riskin belirlenme-
si ve değerlendirilmesi aşamasında işletme 
ve çevresini tanımak suretiyle ISA 315’e uy-
gun olarak, müteakip denetim prosedürleri-
nin tasarlanması ve uygulanmasına dayanak 
teşkil etmesi amacıyla: 

Finansal tablo düzeyinde ve 

İşlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve 
açıklamalara ilişkin yönetim beyanı 
düzeyinde 

“önemli yanlışlık” risklerini belirlemekte ve 
değerlendirmektedir. Finansal tablo düze-
yinde “önemli yanlışlık” riskleri, bir bütün 
olarak finansal tablolarla yaygın bir şekilde 
ilgili olan ve çok sayıda yönetim beyanını et-
kileme potansiyeli bulunan riskleri ifade et-
mektedir. Dolayısıyla bu nitelikteki risklerin; 
işlem sınıfları, hesap bakiyeleri veya açıkla-
malar düzeyinde belirli yönetim beyanlarıy-
la ilişkilendirilebilir riskler olması zorunda 
değildir. Bu tür riskler daha ziyade, örneğin 
yönetimin iç kontrolü ihlâl etmesindeki gibi, 
yönetim beyanı düzeyinde “önemli yanlışlık” 
risklerini artırma ihtimali olan durumları 
yansıtmaktadır (ISA 315 : A118 paragrafı). 

ISA’lere göre finansal tablo düzeyinde 
riskler, bozulan ekonomik şartlar gibi başka 
faktörlerle de ilgili olmakla birlikte, özelikle 
yetersiz bir iç kontrol sisteminden kaynakla-
nabilmektedir. Bununla birlikte, denetçinin 
işletmenin iç kontrol sistemini tanıma sü-
recinde bu sistem hakkında edindiği bilgiler 
veya iç denetim fonksiyonunun çalışmala-
rından edindiği bilgiler, aşağıdaki durumla-
ra yönelik finansal tabloların denetlenebi-
lirliğine ilişkin şüpheleri ortaya çıkarmakta 
denetçi de bunu dikkate alarak riskin oluşup 
oluşmadığını değerlendirmektedir.

Örneğin: 

İşletme yönetiminin 
dürüstlüğüyle ilgili endişelerin; 
denetçinin, finansal tablolarda 
yönetimin yanlış açıklamalarda 
bulunma riskinin denetimin 
yürütülmesini engelleyebilecek 
düzeyde olduğu sonucuna 
varmasına sebep olacak kadar 
ciddi olması, 

İşletme kayıtlarının durumu ve 
güvenilirliğiyle ilgili endişelerin; 
denetçinin, finansal tablolara 
ilişkin olumlu görüş vermesini 
destekleyebilecek yeterli 
ve uygun denetim kanıtı 
elde edilmesinin muhtemel 
olmadığı sonucuna varmasına 
sebep olması                 (ISA 315 
: A120 paragrafı). 

Ayrıca yönetim, finansal tabloların 
geçerli finansal raporlama çerçevesine uy-
gun olarak sunumunda, alenen veya zımnen, 
finansal tablolardaki çeşitli unsurların ve il-
gili açıklamaların muhasebeleştirilmesine, 
ölçülmesine, sunulmasına ve açıklanmasına 
ilişkin çeşitli beyanlarda bulunmaktadır. Bu 
nedenle denetçinin, belirli yönetim beyanla-
rına ilişkin önemli yanlışlıkları önleme veya 
tespit edip düzeltme ihtimali olan kontrolle-
ri belirlemesi ve anlaması önemlidir. İşlet-
medeki kontroller tek başına genellikle bir 
riski ele almadığı için, bu kontrollerin içinde 
bulunduğu süreç ve sistemlerle birlikte an-
laşılması ve yönetim beyanlarıyla ilişkilendi-
rilmesi daha uygun olmaktadır.

Görüldüğü gibi, hem finansal tablo 
düzeyinde hem de işlem sınıfları, hesap ba-
kiyeleri ve açıklamalara ilişkin yönetim be-
yanı düzeyinde “önemli yanlışlık” risklerinin 
belirlenmesi sürecinde, kontrollerin tasarı-
mının değerlendirilmesi ve bu kontrollerin 
uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi 
sırasında elde edilen denetim kanıtları dâ-
hil, işletmenin “Risk Değerlendirme Prose-
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dürlerinin” uygulanmasıyla elde edilen bil-
giler, denetçinin “önemli yanlışlık” risklerini 
değerlendirmesini destekleyecek denetim 
kanıtı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle 
denetçi, işletmenin iç kontrol sistemini ta-
nıma sürecinde uyguladığı risk değerlen-
dirme prosedürleri  ile  “önemli yanlışlık” 
risklerinin belirlenmesinden ve değerlen-
dirilmesinden sonra bu risklere nasıl kar-
şılık vereceğine dair uygulayacağı denetim 
prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve 
kapsamını ise ISA 330’a uygun olarak belir-
lemektedir.

1.3.1. Risk Değerlendirme Prosedürleri ve 

İlgili Faaliyetler 

Risk değerlendirme prosedürle-
ri, denetçinin işletmenin iç kontrol siste-
mini ve işletmeyi tanımak için uyguladığı 
prosedürlerdir. Denetçi risk değerlendirme 
prosedürlerinin uygulanmasıyla, gerçekle-
şebilecek önemli yanlışlık türlerini belirle-
meye, önemli kontrolleri anlamaya ve kontrol 
testlerini tasarlamaya çalışmaktadır (Eilif-
sen ve Diğerleri, 2015 : 176). Bu bağlamda 
risk değerlendirme prosedürleri, yönetimin, 
iç denetim fonksiyonunun ve işletmedeki di-
ğer kişilerin sorgulanması, analitik prose-
dürler ile gözlem ve tetkikten oluşmaktadır. 
Denetçi, bu prosedürlerle denetim boyunca 
işletme bilgilerinin toplanmasını, güncellen-
mesini ve analizini içeren dinamik bir süreci 
gerçekleştirmektedir.

İç Denetim Fonksiyonunun Sorgulanması

Sorgulama, iç kontrol sistemi dahil iş-
letme ve çevresinin tanınması için en yaygın 
kullanılan yöntemlerden biridir ve genellikle 
istenilen bilgiye ulaşmak için Soru – Cevap 
şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlam-
da işletmedeki iç denetim fonksiyonunun, 
çalışmalarını yürütürken işletmenin faali-
yetleri ve iş hayatına ilişkin riskler hakkında 
bir fikir edinmesi ve çalışmaları sonucunda 
belirlenmiş kontrol eksikliklerine veya risk-
lerine yönelik bulgular elde etmesi nedeniy-
le iç denetim fonksiyonunun sorgulanması 
uygun bir denetim prosedürüdür. Edinilen 

bu fikir ve bulgular bazı durumlarda, denet-
çiye iç kontrol sistemi dahil olmak üzere iş-
letmeyi tanıması, risk değerlendirmesi veya 
denetimin diğer yönleri açısından değerli 
girdiler sağlamakta olup, denetçinin iç de-
netim fonksiyonunu ve faaliyetlerini anla-
ması bu açıdan önem taşımaktadır. Böylece 
denetçi, iç denetim faaliyetlerinin işletmenin 
finansal tablolarının denetimiyle olan ilgisi-
ni değerlendirmekte ve bu değerlendirmeyi 
yaparken de, aşağıda sıralanan faktörleri 
göz önünde bulundurmaktadır (Eilifsen ve 
Diğerleri, 2015 : 73):

İç denetim fonksiyonunun yapısı ve 
iç denetçilerin tarafsızlığını sağlayan 
ilgili politika ve prosedürlerin 
kapsamını, 

İç denetim fonksiyonun yetkinlik 
düzeyini, 

Kalite kontrol de dahil, iç denetim 
fonksiyonunun sistematik ve disiplinli 
yaklaşımını. 

ISA 315’e göre denetçinin yukardaki 
konularda bilgi edinmesi ve böylece uygu-
lanacak denetim prosedürlerinin niteliği-
ni veya zamanlamasını değiştirmesi veya 
kapsamını daraltması açısından önemlidir. 
Bu bağlamda iç denetim fonksiyonu içinde 
sorgulanacak uygun kişiler genellikle, iç 
denetim birimi başkanı gibi veya şartlara 
bağlı olarak fonksiyonun diğer personeli 
gibi denetçinin yargısına göre uygun bilgi, 
deneyim ve yetkiye sahip kişilerdir. Denetçi 
bu kişilerin sorgulanmalarına verilen 
yanıtlara dayanarak finansal raporlama 
ve denetimle ilgili bulguların olabileceği 
sonucuna varması durumunda, iç denetim 
fonksiyonunun ilgili raporlarını da okumayı 
uygun bulmaktadır. Söz konusu raporlar, iç 
denetim fonksiyonunun strateji ve planlama 
belgelerini, iç denetim fonksiyonunun 
incelemelerine ait bulguları tanımlayan ve 
yönetim veya üst yönetimden sorumlu olan-
lar için hazırlanmış raporları içermektedir. 
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Analitik Prosedürler 

Analitik prosedürler, finansal ve finan-
sal olmayan veriler arasındaki anlamlı iliş-
kilerin analiz edilmesi yoluyla finansal bil-
gilerin değerlendirilmesidir (ISA 500 : A21 
paragrafı). Risk değerlendirme prosedürleri 
olarak uygulanan analitik prosedürler, sa-
tış alanının büyüklüğü veya satılan malların 
miktarı ile satışlar arasındaki ilişki gibi fi-
nansal ve finansal olmayan bilgiler içermek-
tedir (Cömert ve Diğerleri, 2014 : 6). 

Bu prosedürler, işletmenin denetçinin 
bazı durumlarda farkında olmadığı farklı 
yönlerini ortaya çıkarmakta ve değerlendi-
rilmiş risklere karşı yapılacak işlerin tasar-
lanması ve uygulanmasına dayanak sağla-
mak amacıyla “önemli yanlışlık” risklerinin 
değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Gözlem ve Tetkik 

Gözlem ve tetkike ilişkin prosedürler, 
çok geniş kapsamda olmakla birlikte genel-
likle işletme faaliyetlerine odaklanmaktadır 
(Hayes ve Diğerleri, 2005 : 198). Bununla bir-
likte gözlem ve tetkik, yönetim ve diğerleriy-
le yapılan sorgulamaları desteklemekte ve 
ayrıca denetçiye işletme ve çevresi hakkında 
bilgi sağlamaktadır. Bu tür denetim prose-
dürleri ISA 315’e göre, aşağıdaki hususların 
gözlem veya tetkikini içermektedir: 

İşletme faaliyetleri, 

Belgeler (iş plan ve stratejileri 
gibi), kayıtlar ve iç kontrol reh-
berleri, 

Yönetim tarafından hazırlanmış 
raporlar (üç aylık yönetim ra-
porları ve ara dönem finansal 
tablolar gibi) ve üst yönetimden 
sorumlu olanlar tarafından ha-
zırlanmış raporlar (yönetim ku-
rulu toplantı tutanakları gibi),

İşletmenin tesis ve üretim yer-
leri.

1.3.2. İşletmenin İç Kontrol Sisteminin ve 

Bileşenlerinin Tanınması 

İşletmenin iç kontrol sisteminin ve bi-
leşenlerinin tanınması, denetçiye finansal 
tablolarda muhtemel yanlışlık türlerini ve 
“önemli yanlışlık” risklerini etkileyen faktör-
leri belirlemesinde ve denetim prosedürle-
rinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını 
tasarlamasında yardımcı olmaktadır. De-
netçinin işletmenin iç kontrolüne yönelik bir 
anlayış elde ederken dikkate aldığı unsurlar, 
aşağıda yer alan Şekil : 1. tarafından sunul-
muştur.



İşletmelerdeki İç Kontrol Sistemi Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 73

Kaynak: ISA 315, “İşletme ve Çevresini Tanımak Su-

retiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve 

Değerlendirilmesi”, A50 paragrafı.

İç Kontrolün Genel Nitelik ve Özellikleri 

İşletmelerde iç kontrolün genel 
niteliğine bakıldığında, denetçinin  işletmenin 
amaçlarına ulaşmasının önünde tehdit 
oluşturan iş hayatına ilişkin belirlenmiş 
risklere karşılık verecek şekilde iç kontrol 
sistemi tasarlanıp tasarlanmadığını veya 
uygulanıp uygulanmadığını  değerlendirmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte, ISA 315’e 
göre işletmelerin iç kontrol sistemi manuel 
unsurlar içermekle birlikte, genellikle 
otomatik unsurlar da bulundurmaktadır. 
Bu kapsamda iç kontrolde manuel veya 
otomatik unsurların kullanılması işlemlerin 
başlatılma, kaydedilme, işlenme ve 
raporlanma biçimlerini etkilemekte ve aynı 
zamanda her ikisinin de işletme için hem 
faydaları hem de riskleri mevcuttur. Daha 
kolay devre dışı bırakılabilmeleri, göz ardı 
edilebilmeleri, ihlâl edilebilmeleri ve basit 
hata ve yanlışlıklara daha açık olmaları se-
bebiyle iç kontroldeki manuel unsurlar oto-
matik unsurlara kıyasla daha az güvenilirdir. 
İşletme, iç kontrolde otomatik unsurların 
kullanımından veya manuel unsurların kul-
lanımından kaynaklanan risklere, bilgi sis-
teminin özellikleri ışığında etkin kontroller 
oluşturmak suretiyle karşılık vermektedir. 
Denetçi de, işletmenin iç kontrol sistemi-
nin genel niteliğini ve özelliklerini anlamaya 
çalışırken işletme içinde manuel unsurların 
mı yoksa otomatik unsurların kullanıldığını 

dikkate almakta ve işletmenin bu unsurların 
yarattığı risklere karşı uyguladığı kontrolle-
rini  değerlendirmektedir.

Denetimle İlgili Kontroller 

Denetim perspektifinden bakıldığın-
da, istenildiği gibi kontrol faaliyetlerinde 
güvenceyi sağlayan denetlenecek iç kont-
rollerin seçimi, işletmenin olmasını istediği 
hedef ile kontrolün gerçekleştirmeyi istediği 
amaca bağlı olmaktadır. Bu nedenle denet-
çinin, mesleki muhakemesine dayanarak 
denetimle ilgili kontrolleri anlaması gerek-
lidir. Denetimle ilgili kontroller, işletmenin 
finansal raporlarındaki “önemli yanlışlık” 
risklerini önleyen, tespit eden veya düzel-
ten kontrollerdir (Eilifsen ve Diğerleri, 2015 
: 176). Bu kapsamda ISA 315’e uygun olarak 
denetçinin, bir kontrolün tek başına veya di-
ğer kontrollerle birlikte denetimle ilgili olup 
olmadığı konusunda muhakemede bulunur-
ken dikkate alabileceği faktörler, aşağıdaki 
gibi hususları içermektedir:

Önemlilik, 

İlgili risklerin önemi, 

İşletmenin büyüklüğü, 

Organizasyon ve ortaklık yapısı dâhil 

işletmenin yürüttüğü işin niteliği, 

İşletme faaliyetlerinin çeşitlilik ve 

karmaşıklığı, 

İlgili mevzuattan kaynaklanan 

yükümlülükler, 

Şartlar ve iç kontrolün geçerli bileşeni, 

Hizmet kuruluşlarının kullanımı dâ-

hil, işletmenin iç kontrolünün parçası 

olan sistemlerin nitelik ve karmaşık-

lığı, 
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Belirli bir kontrolün tek başına ve di-

ğer kontrollerle birlikte önemli bir 

yanlışlığı, 

o   Önleyip önlemediği veya tespit ederek 

düzeltip düzeltmediği ve 

o   Nasıl önlediği veya tespit ederek dü-

zelttiği (ISA 315 : A68 paragrafı). 

Denetçi, denetimle ilgili kontrolleri 
anlarken bu kontrollerin tasarımını değer-
lendirmekte ve işletme personelinin sor-
gulanmasına ek prosedürler uygulayarak 
bu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığına 
karar vermektedir.

İlgili Kontrollerin Anlaşılmasının Nitelik 

ve Kapsamı 

İşletmelerdeki bir kontrolün 
uygulanması, kontrolün mevcut olduğu 
ve bu kontrolün kullanılıyor olduğu 
anlamına gelmektedir. ISA 315’e göre 
işletmede uygulanan kontrolün tasarımının 
değerlendirilmesi, kontrolün tek başına veya 
diğer kontrollerle birlikte önemli yanlışlıkları 
etkin bir şekilde önleme veya tespit edip 
düzeltme kapasitesinin olup olmadığının 
dikkate alınmasını içermektedir. Denetçi için 
etkin olmayan bir kontrolün uygulamasını 
değerlendirmenin bir anlamı yoktur. Bunun 
sonucunda denetçi öncelikli olarak kontro-
lün tasarımını dikkate almakta, daha sonra 
kontrolün uygulanıp uygulanmadığını değer-
lendirmektedir. Bu süreçte işletmede uygun 
olmayan şekilde tasarlanan bir kontrolün 
belirlenmesi, işletmede önemli bir iç kontrol 
eksikliğinin olabileceğine işaret etmekte ve 
ISA 265’e uygun olarak denetçinin de tespit 
ettiği önemli iç kontrol eksikliklerini yöneti-
min uygun kademesine bildirme sorumlulu-
ğu mevcut olmaktadır. 

Denetçi, işletmedeki ilgili kontrollerin 
tasarımı ve uygulanması hakkında işletme 
personelinin sorgulanması, belirli kontrol-
lerin uygulanmasının gözlemlenmesi, belge 
ve raporların tetkik edilmesi veya finansal 
raporlamaya ilişkin bilgi sistemi üzerinden 
işlemlerin takip edilmesi gibi risk değerlen-
dirme prosedürleri ile denetim kanıtı elde 
etmektedir (ISA 315 : A74 üncü paragraf). Bu 
süreçte denetçi, elde ettiği denetim kanıt-
larına dayanarak da uygulayacağı denetim 
prosedürlerine karar vermektedir.

İç Kontrol Bileşenleri 

ISA 315 etkin iç kontrol sisteminin; 
kontrol çevresi, risk değerlendirme süreci, 
bilgi sistemi ve iletişim, kontrol faaliyetleri, 
kontrollerin izlenmesi olmak üzere beş bile-
şene ayrıldığını belirtmektedir. Bu bağlamda 
işletmedeki iç kontrol sistemini tasarlama, 
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uygulama ve sürdürme şekli işletmenin bü-
yüklük ve yapısına göre farklılık göstermek-
le birlikte, bu bileşenler iç kontrolün farklı 
yönlerinin denetimi nasıl etkileyebileceğini 
dikkate almaları açısından denetçiye faydalı 
bir çerçeve sağlamaktadır.

Denetçi tarafından “önemli yanlışlık” 
risklerinin değerlendirilmesinde, işletmenin 
kontrol çevresindeki bazı unsurların geniş 
bir etki alanı vardır. Tatmin edici bir kontrol 
çevresinin mevcudiyeti, denetçinin “önem-
li yanlışlık” risklerini değerlendirmesinde 
olumlu bir faktördür (ISA 315 : A82 paragra-
fı). Diğer yandan, işletmenin iç kontrolü tara-
fından önlenemeyen yönetim hilesinin tespit 
edilmesi ve yönetimin daha önceden ken-
disine bildirilen önemli eksikliklere yönelik 
uygun düzeltici adımları atmaması kontrol 
çevresinin etkin olmayan yanlarına işaret-
tir. Bu nedenle işletmenin kontrol bilinci, 
üst yönetimden sorumlu olanlar tarafın-
dan önemli ölçüde etkilenmektedir. Çünkü 
üst yönetimden sorumlu olanların görevle-
rinden biri, yönetim üstündeki finansal ra-
porlamaya ilişkin piyasa taleplerinden veya 
ücret rejiminden kaynaklanabilecek baskıyı 
dengelemektir (ISA 315 : A80 paragrafı). Bu 
kapsamda denetçi ISA 315’e uygun bir şe-
kilde işletmenin kontrol çevresini anlamaya 
çalışmakta ve bunun bir parçası olarak;

 

Üst yönetimden sorumlu olanların 
gözetiminde yönetimin, dürüstlük ve 
etik davranış kültürü oluşturarak bu 
kültürü devam ettirip ettirmediğini ve 

Kontrol çevresi unsurlarının güçlü 
yönlerinin bir bütün olarak, iç kont-
rolün diğer bileşenleri için uygun bir 
zemin oluşturup oluşturmadığını ve 
kontrol çevresindeki eksikliklerin söz 
konusu diğer bileşenleri zayıflatıp za-
yıflatmadığını 

değerlendirmektedir. Böylece denetçi, işlet-
medeki kontrol çevresinin etkinliği hakkında 
bilgi toplamaktadır. Elde ettiği bu bilgiler, 
denetçinin işletmedeki “önemli yanlışlık” 
risklerini belirlemesine ve değerlendirmesi-
ne yardımcı olmaktadır.

Yönetimin riskleri belirlemesi, risk-
lerin gerçekleşme olasılığını göz önünde 
bulundurması ve risklere yönelik atacağı 
adımları oluşturması işletmenin risk değer-
lendirme sürecinin bir parçasıdır (Louwers 
ve Diğerleri, 2015 : 180). Dolayısıyla işletme-
nin risk değerlendirme süreci, yönetilecek 
risklere ilişkin olarak yönetimin alacağı ka-
rarlara dayanak teşkil etmekte ve bu süreç 
tıpkı kontrol çevresi gibi “önemli yanlışlık” 
risklerinin belirlenmesinde ve değerlendi-
rilmesinde denetçiye yardımcı olmaktadır. 
İşletmenin risk değerlendirme süreci aşağı-
da yer alan Şekil : 2 tarafından gösterilmiş 
olup, denetçi işletmede bu sürecin oluşturu-
lup oluşturulmadığını değerlendirmektedir.

Kaynak: ISA 315, “İşletme ve Çevresini Tanımak Su-

retiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve 

Değerlendirilmesi”, 15 inci paragraf.

İşletmenin bu tür bir süreç oluşturmuş 
olması durumunda denetçi, ISA 315’ e uygun 
olarak süreci ve bu sürecin sonuçlarını an-
lamaya çalışmaktadır. Denetçinin yönetim 
tarafından belirlenememiş “önemli yanlış-
lık” risklerini belirlemesi hâlinde, işletme-
nin risk değerlendirme süreci tarafından 
belirlenmesini beklediği türden bir riskin 
bulunup bulunmadığını değerlendirmekte-
dir. Böyle bir risk varsa denetçi, söz konusu 
sürecin bu riski belirleyememe sebebini an-
lamakta veya işletmenin risk değerlendirme 
sürecine ilişkin önemli bir iç kontrol eksikli-
ğinin bulunup bulunmadığına karar vermek-
tedir (ISA 315 : 16 ncı paragraf).
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İşletmenin iş süreçleri; bir işletmenin 
ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretil-
mesi, satılması ve dağıtılması, mevzuata uy-
gunluk sağlanması ile muhasebe ve finansal 
raporlama bilgileri dâhil, bilgilerin kaydedil-
mesinden oluşmaktadır. Bu nedenle iş sü-
reçleri, bilgi sistemi tarafından kaydedilen, 
işlenen ve raporlanan işlemlerle sonuçlan-
maktadır. İşlemlerin kaynağında nasıl baş-
latıldığı da dâhil olmak üzere iş süreçleri 
hakkında bilgi edinilmesi, işletmenin finan-
sal raporlamaya ilişkin bilgi sistemini anla-
masında denetçiye yardımcı olmaktadır (ISA 
315 : A92 paragrafı).

İç kontrol sistemi bileşenlerinden biri 
olan kontrol faaliyetleri, yönetimin gerçek-
leştirmeyi istediği talimatlarının uygulanma-
sını sağlamaya yardımcı olan politika ve pro-
sedürlerdir (Shim, 2011 : 14). Aynı zamanda 
bu politika ve prosedürler, yönetimin işletme 
amaçlarının gerçekleştirilmesine ilişkin en-
gellerin ve risklerin ele alınmasına yönelik 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi-
ni de sağlamaktadır (Cascarino, 2013 : 145). 
Denetimle ilgili kontrol faaliyetleri ise, cid-
di risklerle ilgili kontrol faaliyetleri gibi ele 
alınması gerekenler ile maddi doğrulama 
prosedürlerinin tek başına yeterli ve uygun 
denetim kanıtı sağlayamadığı risklerle ilgili 
kontrol faaliyetleri veya denetçinin yargısı-
na göre ilgili olduğu değerlendirilen kontrol 
faaliyetleridir. Denetçi, yönetim beyanı dü-
zeyindeki “önemli yanlışlık” risklerini de-
ğerlendirmek için anlaşılmasının gerekli ol-
duğuna karar verdiği denetimle ilgili kontrol 
faaliyetleri hakkında bilgi edinmektedir ve 
bunun sonucunda değerlendirilmiş risklere 
karşılık olarak uygulayacağı denetim pro-
sedürlerini tasarlamaktadır (ISA 315 : A97 - 
A99 paragrafları).

Kontrollerin izlenmesi, işletmenin iç 
kontrol performansının zaman içindeki et-
kinliğinin değerlendirilmesi sürecidir. ISA 
315’e göre bu süreç, kontrollerin etkinliğinin 
zamanında değerlendirilmesini ve gerekli 
düzeltici önlemlerin alınmasını da içermek-
tedir. Bu nedenle denetçinin, işletmenin iç 
kontrol sistemini izlemeye yönelik kullan-

dığı faaliyetlerin türlerini ve bu faaliyetlerle 
ilgili bilgi kaynakları da dahil olmak üzere, 
kontrollerdeki eksikliklere ilişkin düzeltici 
faaliyetleri nasıl kullandığını anlaması, de-
netçinin işletmenin kontrol sistemine bakış 
açısını anlaması açısından önemlidir.

Yönetim; sürekli faaliyetler, ayrı değer-
lendirmeler veya bu ikisinin bileşimi yoluyla 
kontrollerin izlenmesini gerçekleştirmekte-
dir. Sürekli izleme faaliyetleri genellikle, iş-
letmenin normal tekrarlanan faaliyetlerine 
dâhil edilmekte ve düzenli yönetim, yönlen-
dirme ve gözetim faaliyetlerini içermektedir. 
Bununla birlikte, iç denetim fonksiyonunun 
sorumluluklarının işletmenin risk yönetimi, 
iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin 
tasarımına ve etkinliğine ilişkin yönetime ve 
üst yönetimden sorumlu olanlara güvence 
sağlamak amacıyla prosedürler uygulan-
masının ve sonuçlarının değerlendirilmesi-
nin olması durumunda, iç denetim fonksiyo-
nu işletmenin finansal raporlamaya yönelik 
iç kontrolünün izlenmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu nedenle denetçinin işlet-
menin iç denetim fonksiyonunu anlaması; iç 
kontrol dâhil olmak üzere işletme ve çevre-
sini, özellikle finansal raporlamaya yönelik 
iç kontrolün işletme tarafından izlenmesi-
ne ilişkin iç denetim fonksiyonunun rolünü 
anlamasına katkıda bulunmaktadır. Bu an-
layışla denetçinin iç denetim fonksiyonunda 
yer alan kişilere kontrollerin izlenmesine 
yönelik yaptığı sorgulamalardan elde ettiği 
bilgiler, denetçiye iç denetim fonksiyonunun 
sorumluluklarının niteliğini anlamasına yar-
dımcı olmakta ve “önemli yanlışlık” riskle-
rinin belirlenmesi ve değerlendirilmesiyle 
ilgili de bilgi sağlamaktadır (ISA 315 : A111 
- A113 paragrafları).

1.3.3. İç Denetim Fonksiyonunun Çalış-

malarının Kullanılması 

ISA’lere göre, işletmenin iç denetim 
fonksiyonunun sorumluluklarının ve gü-
vence faaliyetlerinin niteliğinin işletmenin 
finansal raporlama sistemiyle ilgili olması 
durumunda, denetçi iç denetim fonksiyo-
nunun çalışmalarının denetim kanıtı olarak 
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kullanabilmekte ya da denetimin yürütül-
mesi sırasında bu birimden doğrudan yar-
dım da talep edebilmektedir. İşletmedeki iç 
denetim fonksiyonunun çalışmaları, denetçi 
tarafından yürütülen denetim prosedürle-
rinin niteliğini zamanlamasını ve kapsamı-
nı etkilemektedir. İç denetçiler, işlerinin bir 
parçası olarak işletmenin finansal raporla-
ması da dahil olmak üzere işletme faaliyetleri 
üzerindeki kontrolleri değerlendirmekte ve 
izlemektedir. Bu nedenle ISA 610 tarafından 
işletmenin iç denetim fonksiyonunu doğru 
ve güvenilir bulması durumunda denetçinin, 
denetim çalışmasının kapsamını daralmak 
için iç denetim fonksiyonunun çalışmalarını 
kullanabileceği düzenlenmiştir. Bununla 
birlikte denetçi, belirlediği önemlilik 
düzeyine ve denetim riskine bağlı olarak 
bu fonksiyonun çalışmalarının ne kadarını 
kullanacağına karar vermektedir (Eilifsen ve 
Diğerleri, 2015 : 74). Şüphesiz ki bu belirmeyi 
yaparken denetçi, mesleki muhakemesine 
göre aşağıdaki hususları göz önünde 
bulundurmaktadır: 

İç denetim fonksiyonunun kurumsal 
statüsünün ve ilgili politika ve 
prosedürlerin iç denetçilerin 
tarafsızlığını hangi ölçüde 
desteklediği, 

İç denetim fonksiyonunun yeterlik 
düzeyi ve 

İç denetim fonksiyonunun kalite 
kontrol dâhil sistematik ve disiplinli 
bir yaklaşım uygulayıp uygulamadığı 
(ISA 610 : 17 nci paragraf). 

İç denetim fonksiyonunun çalışmasının 
kullanılıp kullanılamayacağına ve içinde 
bulunulan şartlar altında kullanılabilecek 
iç denetim fonksiyonunun çalışmasının 
niteliğine ve kapsamına karar verilirken, iç 
denetim fonksiyonunun kurumsal statüsü ve 
ilgili politika ve prosedürlerin iç denetçinin 
tarafsızlığını hangi ölçüde desteklediği 
ve bu fonksiyonun yeterlik düzeyi denetçi 
için özellikle önemlidir. Tarafsızlık; iç 
denetçilerin görevlerini yanlılığa (taraflılığa), 

çıkar çatışmasına veya başkalarının mesleki 
muhakemeler üzerinde baskı oluşturmasına 
imkân vermeden gerçekleştirebilme 
kabiliyetini ifade etmekte, yeterlik ise; 
fonksiyonun bir bütün olarak verilen görevleri 
özenli bir şekilde ve mesleki standartlara 
uygun olarak yerine getirmesini sağlayacak 
düzeyde bilgi ve yeteneklere sahip olduğunu 
ve bunların devamlılığını sağladığı anlamına 
gelmektedir. Denetçi tarafından iç denetim 
fonksiyonunun tarafsızlığı ve yeterliği, sü-
rekli ve bir bütün olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu bağlamda, iç denetim fonksiyonu-
nun kurumsal statüsünün, ilgili politika ve 
prosedürlerin iç denetçilerin tarafsızlığını 
yeterli düzeyde desteklemesi ve fonksiyonun 
yeterlik düzeyinin daha yüksek olması, de-
netçinin iç denetçilerin çalışmasını kullan-
ma ihtimalini ve kullanma alanını artırmak-
tadır (ISA 610 : A6 - A9 paragrafları). Denetçi 
tarafından iç denetim fonksiyonunun, kulla-
nılabilecek çalışmasına ilişkin örnekler aşa-
ğıda sıralanmıştır:

Kontrollerin işleyiş etkinliğinin test 

edilmesi, 

Sınırlı muhakeme içeren maddi doğ-

rulama prosedürleri, 

Stok sayımlarının gözlemlenmesi, 

Finansal raporlamayla ilgili bilgi sis-

temi üzerinden işlemlerin takip edil-

mesi, 

Mevzuat hükümlerine uygunluğun 

test edilmesi. 

ISA 610 tarafından bazı durumlarda, 
denetçi tarafından kullanılan iç denetim ça-
lışmalarına çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. 
Bu sınırlamalar arasında denetim prose-
dürlerinin planlanması ile uygulanması ve 
denetim kanıtlarının değerlendirilmesine 
yönelik ne kadar çok muhakeme yapılması 
gerekiyorsa, denetçinin iç denetim fonksi-
yonunun çalışmaları yerine daha fazla pro-
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sedürü doğrudan kendisinin uygulaması ge-
rekmektedir. Yine belirli bir hesap bakiyesi, 
işlem sınıfı veya açıklama için yönetim beya-
nı düzeyinde değerlendirilmiş “önemli yan-
lışlık” riskleri ne kadar yüksekse, denetçinin 
daha fazla prosedürü doğrudan kendisinin 
uygulaması zorunludur.

1.1.4. Doğrudan Yardım Sağlaması İçin İç 

Denetçilerin Kullanılması 

Doğrudan yardım, denetçinin yönlen-
dirmesi, gözetimi ve gözden geçirmesi altın-
da denetim prosedürlerini uygulamak üzere 
iç denetçilerin kullanılmasıdır (Louwers ve 
Diğerleri, 2015 : 205). ISA 610’a göre, doğ-
rudan yardım sağlaması için iç denetçileri 
kullanmasının mevzuat tarafından yasak-
lanmaması ve denetimde doğrudan yardım 
sağlaması için iç denetçileri kullanmayı 
planlaması durumunda denetçi, öncelikle 
böyle bir yardımı sağlayacak iç denetçilerin 
yeterlik düzeyine ve tarafsızlıklarına yönelik 
tehditlerin varlığını ve önemini değerlen-
dirmektedir. Yapılan değerlendirme sonu-
cunda doğrudan yardım sağlaması için iç 
denetçileri denetimde kullanılacağına karar 
verdikten sonra denetçi, denetim sürecinde 
iç denetçilerin yürüttüğü çalışmayı yönlen-
dirmekte, gözetimini yapmakta ve gözden 
geçirmektedir. Ayrıca ISA’lere uygun olarak 
denetçinin, iç denetçilerden sağladığı doğru-
dan yardımı çalışma kağıtlarında belirtmesi 
gerekmektedir.

1.4. Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere 

Karşılık Vermesi 

1.4.1. Finansal Tablo Düzeyinde Değerlen-

dirilmiş “Önemli Yanlışlık” Risklerine Kar-

şı Yapılacak Genel İşlerde İç Kontrol Siste-

minin Rolü

ISA 330, bağımsız denetim sürecinde 
ISA 315 uyarınca denetçi tarafından belir-
lenen ve değerlendirilen “önemli yanlışlık” 
risklerine karşılık verilmesinde yapılacak 
işlerin tasarlanması ve uygulanmasına yö-

nelik hususları düzenlemektedir. Denetçinin 
finansal tablo düzeyinde “önemli yanlışlık” 
risklerinin değerlendirilmesi sonucunda be-
lirlediği risklere karşı yapacağı genel işler, 
denetçinin kontrol çevresi hakkında edindiği 
bilgilerden etkilenmektedir. Etkin bir kont-
rol çevresi, denetçinin iç kontrole ve işlet-
me içinde oluşturulan denetim kanıtlarının 
güvenilirliğine daha fazla itimat etmesine; 
örneğin denetçinin bazı denetim prosedür-
lerini dönem sonu yerine ara dönemde uygu-
lamasına imkân sağlayabilmektedir. Ancak 
kontrol çevresindeki eksiklikler bunun tersi 
bir etki yaratmakta ve uygulayacağı denetim 
prosedürlerini etkilemektedir. Bu bağlamda 
denetçinin etkin olmayan bir kontrol çevre-
sine ilişkin aşağıdaki işleri yapması gerek-
mektedir: 

Ara dönem yerine dönem sonu itiba-
rıyla daha fazla denetim prosedürü-
nün uygulanması. 

Maddi doğrulama prosedürleriyle 
daha kapsamlı denetim kanıtlarının 
elde edilmesi. 

Denetim kapsamına dâhil edilecek 
yerlerin ve birimlerin sayısının artırıl-
ması (ISA 330 : A2 paragrafı). 

Dolayısıyla, denetçinin kontrol çevre-
sine ilişkin değerlendirmelerinin denetçinin 
genel yaklaşımı üzerinde önemli bir etkisi 
vardır. 

1.4.2. Yönetim Beyanı Düzeyinde Değer-

lendirilmiş “Önemli Yanlışlık” Risklerine 

Karşı Uygulanan Denetim Prosedürlerinde 

İç Kontrol Sisteminin Rolü

ISA’lere göre denetim prosedürünün 
niteliği, söz konusu denetim prosedürünün 
amacını (kontrol testi veya maddi doğrula-
ma prosedürü) ve türünü (tetkik, gözlem, 
sorgulama, teyit etme, yeniden hesaplama, 
yeniden uygulama veya analitik prosedür) 
ifade etmektedir. Denetim prosedürlerinin 
niteliği, değerlendirilmiş risklere karşılık 
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verilmesinde en önemli unsur olup, müte-
akip denetim prosedürlerinin tasarlanması 
ve uygulanması açısından uygun bir denetim 
yaklaşımının belirlenmesinin dayanağını, 
denetçinin yönetim beyanı düzeyinde belir-
lenen risklere ilişkin yaptığı değerlendirme 
oluşturmaktadır.

İşletmenin iç kontrol sisteminin 
güvenirliği ile denetçinin elde etmesi gereken 
denetim kanıtları arasında ters orantı 
mevcuttur (Eilifsen ve Diğerleri, 2015 : 176). 
Bu bağlamda denetçinin müteakip denetim 
prosedürlerinin niteliği, zamanlaması 
ve kapsamı konusunda hangi yaklaşımı 
benimseyeceği işletmenin iç kontrol 
sistemine bağlı olarak değişmektedir. İç 
kontrol sistemindeki kontrollere güvenmeyi 
tercih etmesi durumunda denetçinin, 
kontrollerin işleyiş etkinliğini değerlendirmek 
amacıyla kontrol testlerini uygulaması 
gerekmektedir. Diğer yandan denetçinin 
işletmenin iç kontrol sistemine yönelik elde 
ettiği bilgilerden dolayı bu sisteme güvenmeyi 
tercih etmediği durumlarda, denetçi belirli 
yönetim beyanları için sadece maddi 
doğrulama prosedürlerinin uygulanmasına 
karar vermekte ve bu nedenle kontrollerin 
etkisini ilgili risk değerlendirmesinden 
çıkartmaktadır. Son olarak denetçi 
işletmenin iç kontrol sistemine güvenmeyi 
tercih etmekle beraber maddi doğrulama 
prosedürlerinin tek başına yeterli ve uygun 
denetim kanıtının sağlanmadığı durumlarda, 
hem kontrollerin işleyiş etkinliğinin 
değerlendirildiği hem de maddi doğrulama 
prosedürlerinin kullanıldığı karma yaklaşımı 
benimsemektedir (ISA 330 : A4 paragrafı).

Kontrol testlerinin amacı, işletmenin 
kontrol riskinin tespit edilmesi ve denetimin 
ne kadar detaylı yapılması gerektiğinin tespit 
edilmesidir. Denetçi kontrol testini tasarlar-
ken testin yapısına, zamanına, ve kapsamına 
karar vermekte ve aynı zamanda kontrollerin 
etkinliğini saptamaya çalıştığı kontrol testle-
rinde aşağıdaki üç soruya odaklanmaktadır 
(Cosserat ve Rodda, 2009 : 253):

Kontroller nasıl uygulanıyor? 

Dönem boyunca düzenli olarak uygu-

lanıyor mu? 

Kontroller kim tarafından uygulanı-

yor? 

Belirli bir kontrolün niteliği, kontro-
lün etkin şekilde işleyip işlemediği hakkında 
denetim kanıtı elde etmek için uygulanacak 
prosedür türünü etkilemektedir. Örneğin; 
işleyiş etkinliğinin belgeyle kanıtlanması hâ-
linde, işleyiş etkinliği hakkında denetim ka-
nıtı elde etmek için denetçi bu belgeyi tetkik 
etmeye karar vermektedir. Diğer kontroller 
açısından belgelendirmenin mümkün olma-
ması durumunda ise denetçi, gözlem gibi 
diğer denetim prosedürleriyle birlikte sor-
gulama yapmak suretiyle, işleyiş etkinliğine 
ilişkin denetim kanıtı elde etmektedir (ISA 
330 : A27 paragrafı).

Kontrol testlerinin kapsamı, denetçi-
nin kontrol riskini ne ölçüde düşük belirleme 
isteğiyle doğru orantılıdır. Denetçinin kont-

Kaynak: ISA 330, “Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler”, A28 paragrafı.
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rol riskini daha düşük belirlemeyi istemesi 
durumunda, daha çok sayıda kontrol testi-
ni gerçekleştirmesi gerekmektedir. Benzer 
şekilde ISA 330’a göre kontrolün etkinliği-
ne ilişkin daha ikna edici denetim kanıtına 
ihtiyaç duyulması durumunda, ilgili kontrol 
testinin kapsamını genişletmek uygun ol-
maktadır. Kontrollere dayanma (kontrollere 
duyulan güven) derecesinin yanı sıra, kontrol 
testlerinin kapsamı belirlenirken denetçinin 
dikkate alabileceği hususlar aşağıda yer al-
maktadır:

Denetçi bu hususları göz önünde bu-
lundurarak kontrollere ilişkin planladığı gü-
venceye uygun bir dayanak sağlamak ama-
cıyla güvenmek istediği kontrolleri belirli bir 
zamanda veya dönem boyunca test etmek-
tedir.

ISA 330 tarafından bazı durumlarda, 
işletmede yer alan kontrollerin işleyiş etkin-
liğine dair önceki denetimlerden elde edilen 
denetim kanıtlarının da kullanılabileceği 
belirtilmektedir. Buna göre denetçi; belirli 
kontrollerin işleyiş etkinliğine ilişkin 
önceki denetimlerden elde edilen denetim 
kanıtlarını kullanmayı planlarsa, bir önceki 
denetimden itibaren bu kontrollerde önemli 
değişiklikler meydana gelip gelmediği 
hakkında denetim kanıtı elde ederek, 
önceki denetime ait denetim kanıtlarının 
ihtiyaca uygunluğunun devam ettiğine karar 
vermektedir. Denetçi, söz konusu belirli 
kontrollere ilişkin anlayışını doğrulamak 
amacıyla, sorgulamayla birlikte gözlem veya 
tetkik yaparak bu kanıtları elde etmektedir 
(ISA 330 : 14 üncü paragraf).

Diğer yandan denetçinin kontrollerin 
işleyiş etkinliği hakkında önceki denetim-
lerden elde edilen denetim kanıtlarını kul-
lanmanın uygun olup olmadığına ve uygun 
olması durumunda bir kontrolü yeniden test 
etmesi için ne kadar süre geçmesi gerekti-
ğine karar verirken göz önünde bulundura-
cağı hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

Kontrol çevresi, işletmedeki kontrol-
lerin izlenmesi ve işletmenin risk de-
ğerlendirme süreci dâhil, iç kontrolün 
diğer unsurlarının etkinliği, 

Manuel ya da otomatik olup olmadığı 
dâhil, kontrolün özelliklerinden kay-
naklanan riskler, 

Genel BT kontrollerinin etkinliği, 

Kontrolün ve bu kontrolün işletme 
tarafından uygulanmasının etkinliği 
(kontrollerin uygulanmasında önceki 
denetimlerde tespit edilen sapmala-
rın niteliği ve kapsamı dâhil) ve kont-
rolün uygulanmasını önemli derecede 
etkileyebilecek personel değişiklikle-
rinin olup olmadığı, 

Belirli bir kontrolde değişiklik yapıl-
mamasının, değişen durumlar sebe-
biyle bir risk teşkil edip etmediği, 

“Önemli yanlışlık” riskleri ve kontrole 
duyulacak güvenin kapsamı (ISA 330 : 
13 üncü paragraf). 

Denetçi bu hususları dikkate alarak, 
kontrollerin işleyiş etkinliğine yönelik önceki 
denetimlerden elde edilen denetim kanıtları-
nın uygunluğuna karar vermektedir. Bunun-
la birlikte, genel olarak “önemli yanlışlık” 
riski ne kadar yüksekse veya kontrollere ne 
kadar fazla güvenilmekte ise, -varsa- ara-
dan geçen sürenin o kadar kısa olması ge-
rekmektedir. Diğer yandan ISA’lere göre bir 
kontrolün yeniden test edilmesi için geçecek 
süreyi azaltılmasına veya önceki denetim-
lerden elde edilen denetim kanıtlarına hiçbir 
şekilde güven duyulmamasına sebep olabi-
lecek faktörler de söz konusudur. Bu faktör-
ler arasında, zayıf kontrol çevresi, kontrol-
lerin izlenmesindeki yetersizlik, kontrolün 
uygulanışını ciddi şekilde etkileyen personel 
değişiklikleri, kontrolde değişiklikler ya-
pılması ihtiyacını gösteren durumlar, eksik 
genel BT kontrolleri gösterilebilir (ISA 330 : 
A38 paragrafı).
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İşletmelerde iç kontrol sisteminin il-
gili yönetim beyanları için “önemli yanlışlık” 
risklerinin önlenmesinde ve tespit edilme-
sinde etkinsiz olması durumunda denetçi 
tarafından uygulanan denetim prosedürleri, 
maddi doğrulama prosedürleri olarak ad-
landırılmaktadır. Bununla birlikte bu pro-
sedürlerin, düşük kontrol riskine yönelik 
yapılacak bir değerlendirmenin maliyetinin 
yüksek olması gibi, kontrollerin işleyiş et-
kinliğinin test edilmesinin efektif olmadığı 
durumlarda da uygulanması söz konusudur. 
(Louwers ve Diğerleri, 2015 : 193). Dolayı-
sıyla belirlenen ve değerlendirilen “önemli 
yanlışlık” risklerine yönelik verilecek karşı-
lıklarda, kontrol testlerinin ya da maddi doğ-
rulama prosedürlerinden hangilerinin uy-
gulanacağı işletmenin iç kontrol sisteminin 
yapılandırma modelinden ve bileşiminden 
etkilenmektedir. Yine ISA 330, denetçinin 
değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” riskle-
rinden bağımsız olarak, yönetim beyanı dü-
zeyinde her bir önemli işlem sınıfı, hesap 
bakiyesi ve açıklama için maddi doğrulama 
prosedürlerinin tasarlanmasını ve uygulan-
masını gerektirmektedir. Bunun nedeni ise, 
denetçinin yapacağı risk değerlendirmesinin 
denetçinin muhakemesine dayanmasından, 
denetçinin tüm “önemli yanlışlık” risklerini 
tespit edemeyebileceğinden ve yönetimin iç 
kontrolü ihlal etmesi dâhil olmak üzere, iç 
kontrole ilişkin yapısal kısıtlamalardan kay-
naklanmaktadır.

SONUÇ

İşletmelerde yer alan kontrollerin oluş-
turduğu iç kontrol sisteminin tasarımının ve 
iç denetim fonksiyonunun etkisi bağımsız 
denetim sürecinde kendini göstermekte-
dir. Bu bağlamda denetimi yürüten bağım-
sız denetçi, hemen hemen denetimin tüm 
aşamalarında işletmede yer alan iç kontrol 
sisteminin etkinliğinden ve uygun olduğu 
takdirde iç denetim fonksiyonunun çalışma-
larından yararlanmaktadır.

Denetim sürecinde riskin belirlenmesi 
ve değerlendirilmesi ve riske karşılık verme  
aşamasında yönetim tarafından hazırlanan 
finansal tablolara yönelik güvencenin elde 

edilmesi için, denetçinin işletmenin kont-
rollerine güvenip güvenmeyeceğine karar 
vermesi önemli bir faktördür. Bu kapsam-
da iç kontrol sisteminin etkinliği denetçinin 
kontrollere duyacağı güveni belirlemekte ve 
kontrol riskinin düşük bulunmasıyla denetçi 
kontrol testlerini uygulamayı tercih etmek-
tedir. Diğer yandan uygulanan risk değer-
lendirme prosedürlerinin kontrollerin doğru 
bir şekilde tasarlanmadığına ve yürütülme-
diğine işaret etmesi durumunda denetçi, 
kontrol riskini yüksek bulmakta ve dolayısıy-
la kontrollere güvenmemektedir. Görüldüğü 
gibi işletmedeki iç kontrol sisteminde yer 
alan kontrollerin etkin olması, denetçinin 
kontrollere duyduğu güven çerçevesinde de-
netim sürecinde uygulayacağı denetim pro-
sedürlerini azaltmakta ve denetimin daha 
kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlan-
masına izin vermektedir.
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ÖZET

Günümüzde gerek özel sektör gerekse 

kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm 

işletmeler, iş süreçlerini gerçekleştirirken 

bilgi sistemleri altyapısı kullanmaktadırlar. 

Böylece finansal denetime konu olan finan-

sal tabloların oluşturulmasında bilgi sis-

temleri süreçlerinden faydalanılmakta olup 

kamu otoritesi tarafından gözetlenen finan-

sal denetimin sağlıklı bir şekilde sonuçlan-

dırılabilmesi için bilgi sistemleri denetimi-

nin de yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

 Bu çalışmada, Türkiye’de bilgi sis-
temleri denetimi alanında yapılmış ve ya-
pılmakta olan faaliyetler üzerine odaklanıl-
mıştır. Bilgi sistemleri denetimi kapsamında 
düzenlenen rehberlerden, çerçeve yakla-
şımlardan ve standartlardan bahsedilirken 
uluslararası çalışmalardan yararlanılmıştır. 
Ayrıca ülkemizde, bilgi sistemleri denetimi 
hakkında standart yayımlanma, bu stan-
dartlara göre yapılacak denetimleri gözet-
leme ve bilgi sistemleri denetimini yapacak 
kişilerin yetkilendirilmesi ile ilgili otorite 
olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunun mevzuatındaki bil-
gi sistemleri denetimine ilişkin maddelerin 
açıklanması ve kurumun bu alandaki çalış-
maları ve hedefleri hakkında bilgi verilmesi 
amaçlanmaktadır.

 Bu çalışmanın hazırlanma-
sı kapsamında, Türkiye’de bilgi sis-
temleri alanında yapılacak denetimlere 
ilişkin yayımlanacak standartların belir-
lenmesi için uluslararası bilgi sistemleri 
denetimi rehberleri ve Türkiye’de bilgi sis-

temleri konusunda yayımlanan tebliğ, yö-
netmelik vb. düzenlemeler incelenmiştir.

 Kamu Gözetimi Kurumu için bilgi 
sistemlerine ilişkin denetim çalışmalarında 
nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda 
çalışmalar yapılmış ve öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi sistemleri/tekno-
lojileri denetimi, BT standartları.

ABSTRACT

 Today, all businesses operating in the 
private sector or the public sector, they use 
the infrastructure of information systems 
while performing their business processes. 
Thus,  the process of information systems 
were utilized from process of the creation of 
financial statements that are subject to fi-
nancial audit. the necessity of making infor-
mation systems audit has emerged for  the 
conclusion in a healthy way of financial audit 
monitored by the public authority.

 In this study, in Turkey, focused on 
the activities which are made and ongoing 
in the field of information systems audit. It 
has been benefited from international stu-
dies while referring to the framework ap-
proaches, standards and guides that edited 
in the scope of the auditing of information 
systems. Additionally, clarification of regu-
lations enrtes about information system au-
diting, to inform about studies and goals in 
related area of Public Oversight, Accounting 
and Auditing Standards Authority that aut-

TÜRKİYE’DE BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ VE
KAMU GÖZETİMİ KURUMU’NUN BİLGİ SİSTEMLERİ 
DENETİMİNDE ÜSTLENDİĞİ MİSYON

Erkan MERAL - Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI
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hority on standart issue, authorization and 
oversight about information system auditing 
in our country are aimed.

 During the preparation of this study, 
international information systems audit gu-
ides and that prepared arrangements in the 
field of information systems audit in Tur-
key were examined for the determination of 
standards to be released on regarding the 
controls to be made in the field of informati-
on systems in Turkey.

 Studies have been made about how a 
way should be followed on audit works rela-
ted with information systems. recommenda-
tions are given for Public Oversight Accoun-
ting and Auditing Standards Authority. 

 Keywords: Information Systems/Te-
chnology Auditing, IT Standards.

GİRİŞ

Geçmişte yaşanan muhasebe skan-
dalları son yıllarda kamu sektörünü ilgi-
lendirecek boyutlara ulaşmıştır. Finansal 
skandallar sonucunda birçok insan işten 
çıkarılmış ve yanlış yatırımlar yapılması so-
nucunda ciddi zararlarla yüzleşilmiştir. Bu 
sorunu çözmek için finansal anlamda dene-
tim, kamu gücü tarafından regüle edilmeye 
başlanmıştır. Son yüzyılda finansal denetime 
konu olan finansal  raporların hazırlanma-
sında, hemen hemen her sektörde, temel iş 
süreçleri kurgulanırken bilgisayarlı sistem-
ler kullanılmaya başlanmıştır. İşletmelerin 
finansal tablolarının kaynağını oluşturan 
muhasebe verileri de bilgi sistemleri altyapı-
sı kullanılarak üretilmekte, böylece gerçeği 
yansıtan finansal anlamda bir denetimin 
gerçekleştirilebilmesi için denetimde söz 
konusu finansal tabloların oluşturulmasında 
kullanılan bilgi sistemleri varlıklarının da 
denetlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, 
Türkiye’de bilgi sistemleri konusunda bugü-
ne kadar yapılmış çalışmalardan bahsedil-
miş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Dene-
tim Standartları Kurumu’nun bilgi sistemleri 
denetimi konusunda hedeflediği misyon 
konularının anlatılması amaçlanmıştır.

1. BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilgi sistemleri; veriyi alma, biçim-
lendirme ve anlamlandırma süreçlerinden 
geçirme, kaydetme, dönüştürme, istenildiği 
zaman geri elde etme ve kaynaklara iletme 
gibi işlemleri içeren bir kurallar bütünüdür. 
Bilgi sistemleri; plan yapma, kontrol etme, 
analiz işlemlerinden oluşan ve karar vere-
bilmek için bilgi toplanması, bilgiyi muhafa-
za etme ve yayma amaçlarına hizmet eden 
birbirleriyle ilişkili unsurlar grubu olarak da 
tanımlanabilir. Bilgi sistemlerinin amaçla-
rından biri, ham veriyi alıp işe yarar bir bilgi-
ye dönüştürmek ve gerektiği zaman o bilgiye 
erişebilmeyi mümkün kılmaktır.

 Hemen hemen tüm sektörlerde, fa-
aliyet gösteren işletmeler kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda bilgi sistemlerini kullanmak-
ta olup teknolojinin gelişmesiyle birlikte mi-
nimize edilen zorluklar ve meydana gelen 
fırsatlar işletmeler için bilgi sistemlerinin 
önemini arttırmaktadır. Bilgi sistemleri, 
kapsadığı teknolojik uygulamaların ve alt-
yapısının yanı sıra işletmelerin temel iş sü-
reçlerinin gerçekleştirilmesinde de büyük 
rol oynamaktadır. Bilgi sistemlerinin, kuru-
luşların neredeyse tüm iş süreçlerinde kul-
lanılmaya başlamasıyla birlikte teknolojinin 
sürekli kullanımından kaynaklanan tehdit-
lerin yanı sıra yeni risklerin doğmasına yol 
açmıştır. 

 Tüm sektörlerde olduğu gibi finans 
sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşla-
rın da ortak amacı; güvenilir ve diğer kuru-
luşlarla kıyaslanabilir bilginin üretilmesini 
sağlamak ve paydaşlara sunmaktır. Finan-
sal bilginin oluşturulmasında gerçekleşen 
bir hata yüzünden gerçeği yansıtmayan bir 
finansal bilgi meydana gelebilir ve bu du-
rumdan kaynaklanabilecek sorunlar tüm 
sektörde güven ve rekabet ortamını sarsabi-
lecek boyutlara gelebilir.

 Sistemlerde var olan risklerin ortadan 
kaldırılabilmesi veya kabul edilebilir makul 
bir seviyeye indirilebilmesi, işletmenin bilgi 
sistemlerinin hedeflendiği gibi sürekli ve 
doğru çalışmasının temin edilebilmesi, gü-
venli ve güvenilebilir bilgiye eriştiren bir bilgi 
sisteminin oluşturulabilmesi için işletme yö-
netiminin sağlam kontrol mekanizmalarını 
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kurmaları gerekmektedir. Bilgi sistemlerine 
alınan ham verinin doğru girilmesini ve ha-
taların kontrol edilmesini sağlamak, siste-
me özgü yapılacak tüm kontrol mekanizma-
sını doğru kurgulamak bir bilgi sistemi için 
önem düzeyi yüksek olan durumlardır. 

2. BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ

Günümüzde birçok işletmenin bilgi 
sistemlerini neredeyse tüm iş süreçlerinde 
kullanması, bankacılık ve finans sektörle-
rinde faaliyet gösteren kuruluşların altya-
pılarını tamamen bilgi sistemleri üzerinde 
inşa etmesi, tüm bunların işleyişlerinde iv-
melenerek artan karmaşıklık, finansal de-
netimin yanında bilgi sistemleri denetimini 
de zorunlu hale getirmiştir. Bilgi sistemleri 
kullanımının sürekli arttığı günümüz dün-
yasında işletmeler, kendi iş hedeflerini ger-
çekleştirebilmek için uygun stratejiyi oluş-
turabilmelerinin yanı sıra bilgi sistemlerini 
kullanmanın meydana getirdiği riskleri de 
kontrol altına almak zorundadır.

 Dünyada bilgi sistemlerime olan ih-
tiyaç, yaşanan finansal skandallar (Enron, 
at&t, WorldCom ve İmar Bankası) ve güve-
nilir bilgiye ulaşma gereksinimleri sonucun-
da netlik kazanmıştır. Söz konusu finansal 
skandallar, işletmelerin standartlara uygun 
olarak hazırladığını iddia ettiği finansal tab-
lolarda gösterilen işletme faaliyetlerinin ve 
içerdikleri finansal bilgilerin doğru oldu-
ğu konusunda şüpheler doğurmuştur. Bu 
şüphelerin giderilmesi ve doğru bilgilerin 
finansal tablolara yansıtılmasını sağlamak 
amacıyla işletmelerin nitelikleri ve çalışma 
alanları göz önünde bulundurularak uygula-
ma ve teknoloji kontrolleri bazlı bilgi sistem-
leri denetim anlayışı ortaya çıkmıştır.

 Bilgi sistemleri denetimi, diğer de-
netim yaklaşımları gibi bir prosedüre bağlı 
olarak gerçekleştirilmesi gerektiği kabul 
edilebilir bir anlayıştır. Tüm denetçilerin uy-

ması gereken kurallar oluşturulmalı ve bilgi 
sistemleri denetimi kapsamında benzer an-
layışlar uygulanmalıdır. Bilgi sistemlerinin 
tüm iş süreçlerinde kullanılmaya başlanma-
sı ve ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi, 
kontrol altına alınmasına veya tamamen 
giderilmesine ilişkin pek çok ülke kendi iç 
sınırları içerisinde bilgi sistemleri denetimi 
konusunda çalışmalar yapmış ve sorunları 
çözmek adına sistematik bir yapı oluştur-
ma girişimlerinde bulunmuşlardır. Bu giri-
şimler neticesinde bazı denetim standart-
ları ve çerçeve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 
Dünya ülkeleri tarafından kabul görmüş 
bağımsız denetim standartları; işletmelerin 
büyüklüğü, niteliği, faaliyet gösterdiği 
sektör ve bilgi sistemleri kullanım düzeyleri 
faktörlerinin değerlendirilmesi sonucu; ba-
ğımsız denetçiler aracılığıyla yapılması ge-
reken denetim biçiminde, bilgi sistemleri 
denetimini ayrı bir uzmanlık alanı olarak ni-
telendirmiştir. Uluslararası bağımsız dene-
tim standartlarının bu yaklaşımı sergileme-
sinin yanı sıra ülkeler bazında oluşturulan 
bağımsız denetim standartlarında da benzer 
bir anlayışın kabul edildiği gözlemlenmekte-
dir.

 Bilgi sistemleri denetimi, bilgi sis-
temlerinin tüm işleyişini kontrol edip ha-
taların önlenmesini sağlamakla birlikte, 
gelecekte yeni bir finansal skandalın yaşan-
masını önlenmesi önlemek adına kritik öne-
me sahiptir. İşletmelerin kompleks biçimde 
kurguladıkları iş süreçlerinde kullanılan 
muhasebe sistemleri ve finansal raporlama 
araçlarının günümüzde neredeyse tamamı 
bilgisayar sistemlerine dayanmaktadır. Böy-
lece, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 
finansal tablolarının oluşturulmasına temel 
teşkil eden muhasebe kayıtlarının üretilme-
sinde ve saklanmasında yoğun biçimde bilgi 
sistemleri altyapısı kullanılmaktadır. Bilgi 
sistemleri kullanımının finansal bilgi üre-
timinde artmasına paralel olarak, bilgi sis-
temleri denetim ihtiyacı da giderek artmak-
tadır.
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3. BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ SÜRECİ 
NASIL BAŞLADI?

Gerek dünyada 2001 yılında finansal 
bilgi raporlamasında yapılan sahtekarlık so-
nucunda oluşan yaklaşık 60 Milyar USD bü-
yüklüğündeki zarar ile bilinen “Enron Skan-
dalı” ve yaklaşık 3.8 Milyar USD muhasebe 
usulsüzlüğü yapıldığı 2002 yılında ortaya 
çıkan “WorldCom Skandalı” gerekse ülke-
mizde 2003 yılında çifte kayıt sistemine bağlı 
yapılan usulsüzlük ile bilinen “İmar Bankası 
Skandalı” finans alanlarında yapılan dene-
timlerin yanı sıra bilgi sistemleri denetimi 
kavramının öneminin her kesim tarafından 
iyice anlaşılması gerektiğini ortaya koymuş-
tur.

İşletmelerin yöneticileri veya 
çalışanları kasıtlı olarak yasalara 
uygun olmayan muhasebe işlemleri 
gerçekleştirebilmektedir. Bazen de sonuçta 
yasal gibi görünen ancak usulsüzlüklerle 
oluşturulan muhasebe uygulamaları, 
muhasebe skandallarının sebebini 
oluşturabilmektedir. Eski ve orta çağa kadar 
uzanan bu skandallar, özellikle 21. yy’de En-
ron, Worldcom, Parmalat gibi büyük işlet-
melerin ve özellikle de yatırım bankalarının 
dahil olmasıyla giderek daha da fazla önem 
verilir hale gelmiştir. 

Geçmişte yaşanmış olan muhasebe 
skandalları, teknolojinin gelişmesiyle bir-
likte günümüzde daha farklı yapılarda oluş-
maya başlamıştır. Günümüzde finansal iş-
lemlerin yapılması ve muhasebe kayıtlarının 
tutulması bilgisayarlı sistemler üzerinden 
gerçekleştirilmekte ve bunun sonucunda 
bilgi sistemleri daha karmaşık hale gelmek-
tedir. Hilelerin yapılması için bu kez bilgi sis-
temlerinin kullanımı neticesinde, sistemlere 
bağlı hatalar meydana gelebilir veya sistem-
ler üzerinde kanunsuz uyarlamaların oluş-
ması sağlanabilir. Finansal işlemlerin bilgi 
sistemlerinin kullanımı sonucunda karma-
şık bir hal alması ile birlikte bilgi sistemleri 
riskleri artmakta ve böylece finansal dene-
tim yapılırken bilgi sistemleri denetiminin 
de yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Zaman ilerledikçe teknolojinin gelişmesine 
bağlı olarak yeni risk faktörleri ortaya çıka-
cak ve bilgi sistemleri denetiminin yanında 

daha başka denetim biçimlerinden de bah-
sedilmesi mümkün olacaktır.

4. ULUSLARARASI BİLGİ SİSTEMLERİ 
STANDARTLARI VE ÇERÇEVE YAKLAŞIM-
LARI

4.1. COBIT

 Bilgi sistemleri denetimi ve bu türde 
bir denetimi gerçekleştirmek için gereken 
nitelikler, özellikle bilgi sistemleri deneti-
minde uygulanması gereken standartları 
zorunlu kılmaktadır. 4 elektronik veri süreç-
lerini denetleyen ve kontrol eden bir grup 
tarafından 1967 yılında ISACA (Information 
Systems Audit and  Control Association - 
Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli-
ği) kurulmuştur. ISACA, ABD merkezli olup 
uluslararası faaliyet gösteren bir kuruluştur. 
Kuruluşun görevi, kurumsal kontrolleri ve 
bilgi sistem kontrollerini denetleyen denet-
çilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek 
ve desteklemektir. İşletmelere bilgi sistem-
lerinin yönetimi konusunda yön göstermek 
ve örgütsel yapı hedeflerinin sağlanması ve 
iş süreçlerin oluşturulmasına destek sağ-
lamak amacıyla ISACA tarafından, ITGI (In-
formation Technology Governance Institute 
- Bilgi Teknolojileri Yönetişim Enstitüsü) ku-
rulmuştur.

   ISACA ve ITGI birlikte, “Bilgi ve il-
gili teknoloji için kontrol hedefleri” olarak 
tanımlanan COBIT’i (“Control Objectives 
for Information and Related Technology”) 
oluşturmuştur. COBIT; bilgi sistemlerinin 
işletmenin faaliyet alanıyla ilgili hedefle-
rini gerçekleştirme amacına uygun olarak 
kurulması, iş süreçlerinin kesintisiz ve sür-
dürülebilir bir şekilde işletilmesi ve deneti-
mi için gelişmiş bir kontrol çerçevesi sağ-
lamaktadır. ISACA  tarafından bir denetim  
aracı olarak tasarlanmış olmasına rağmen, 
sonrasında bilgi sistemleri ve iş yönetişi-
minde de kullanılan bir araç olma özelliği 
kazanmıştır. COBIT, kurumun iş gereksinim-
lerinden yola çıkarak bilgi sistemlerini genel 
kabul görmüş süreçler doğrultusunda orga-
nize ederek, temel bilgi sistemleri kaynakla-
rını belirleyip yönetim kontrol hedeflerini ta-
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nımlamaktadır. Bilgi sistemleri yönetiminde 
ulaşılması gereken hedefleri ortaya koyması 
bakımından COBIT,  tek bir bilgi sistemle-
ri sürecine yönelik olmayıp daha çok bilgi 
sistemlerinin yönetilmesine odaklanan bir 
yaklaşımdır. Diğer bir deyişle, COBIT sade-
ce bir denetim aracı değil, aynı zamanda bir 
yönetim aracı (IT governance) olma amacı-
nı da taşır. Temelde işletme ihtiyaçları, bilgi 
sistemleri kaynakları ve bilgi sistemleri sü-
reçlerini içeren üç unsurdan oluşmaktadır. 
COBIT, süreç esaslı olmayıp kontrol esaslı-
dır. Böylece işletmelerin neler yapmaları ge-
rektiği ile ilgilenir ancak bu gerekleri nasıl 
yerine getireceği ile ilgilenmez.

COBIT’in genel özellikleri aşağıda lis-
telenmiştir:

 Bilgi sistemlerinin, işletmelerin ticari 
amaçlarına hizmet etmesi gerektiğini 
benimser.

 Bilgi sistemleri işleyişi ile iş strateji-
sinin uyumlulaştırılmasını sağlar.

 İş stratejisi ile bilgi sistemlerini 
birlikte değerlendirmesi bakımından, 
modern bilgi sistemleri yönetiminin 
genel kabul görmüş kurallarını içerir.

 Dünyaca kabul görmüş diğer bilgi sis-
temleri standartları (ISO, ITIL, CMMI, 
MOF, vb)  ile uyumludur.

 Faaliyet gösteren tüm sektörlerdeki 
işletmelerde, işlem hacimlerine ve 
işletme büyüklüklerine bakılmaksızın 
kullanılabilir.

 Denetim, iş süreçleri yönetimi, iş 
süreçlerini iyileştirme, ölçme ve 
değerlendirme, karşılaştırma gibi 
farklı kullanım amaçları vardır.

COBİT’in misyonu; işletme yöneticileri 
ve denetçiler tarafından günlük kullanılan, 
yeterli, geçerli, modern, uluslararası genel 
kabul görmüş bilgi teknolojisi kontrol amaç-
larını araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve 
ilerletmektir.

COBİT’in amacı; kar maksimizasyonu, 
fırsat optimizasyonu, rekabetçi avantaj sağ-
lamak için iş riski, kontrol gerekleri ve teknik 
konular arasındaki boşluklar arasında köprü 
kurmak için bir çatı oluşturmaktır.

4.2. ITAF

ITAF (Information Technology Assu-
rance Framework - Bilgi Sistemleri Güvence 
Çerçevesi) metni, ISACA tarafından üretilen 
kaynakların üzerinde yoğunlaşmış, bilgi sis-
temleri denetim ve güvence uzmanlarının; 
kılavuz, politika ve prosedürleri inceleyebi-
leceği ve etkili raporlar geliştirmesine im-
kan sağlayan bütünleşik bir kaynaktır. ITAF 
kapsamı geniş ve iyi uygulama örneklerini 
barındıran aşağıdaki işlemleri sağlayan bir 
referans modeldir.

 Bilgi sistemleri denetim ve güvence 
uzmanının rollerini, sorumluluklarını, bilgi 
birikimi ve yeteneklerini, çalışma, yürütme 
ve raporlama gereksinimlerini içeren stan-
dartları ortaya koyar. 

Bilgi sistemleri güvencesine ilişkin 
terimleri ve kavramları tanımlar. Bilgi sis-
temleri denetim ve güvence sözleşmeleri-
nin planlanması, tasarımı, yürütülmesi ve 
raporlanması hususunda gerekli araçları, 
teknikleri ve rehberliği sağlar. 

ITAF metni; “BS Denetim ve Güvence 
Standartları”, “BS Denetim ve Güvence Kı-
lavuzları” ve “BS Denetim ve Güvence Araç 
ve Teknikleri” ana başlıklarını içeren üç bö-
lümden oluşmaktadır. Birinci bölüm bilgi 
sistemleri denetimi ve güvencesi alanların-
da olması gereken standartları tanımlarken, 
diğer iki bölüm standartların uygulanması-
na ilişkin rehberleri, araç ve teknikleri sun-
maktadır.

ITAF, bilgi sistemleri uygulamaları 
ve altyapısının bazı bileşenleri üzerinde gü-
vence sağlayan, bilgi sistemleri denetim ve 
güvence uzmanları sıfatıyla hareket eden 
kişilerce uygulanır. Diğer taraftan, bu stan-
dartlar, rehberler, araçlar ve teknikler tasar-
lanırken, bilgi sistemleri denetim ve güven-
ce raporlarının kullanıcıları da dahil olmak 
üzere, daha geniş bir kitleye fayda sağlaya-
bilecek bir şekilde olmasına dikkat edilmiş-
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tir. Çerçevenin uygulanması, bilgi sistemleri 
denetim ve güvence işinin yürütülmesi için 
bir önkoşuldur. Standartların uygulanması 
zorunludur. Rehberler, araçlar ve teknikler 
güvence verme süreci uygulanmasında zo-
runlu olmayan bir destek sağlaması için ta-
sarlanmıştır. 

4.3. ISO/IEC 27000 AİLESİ

ISO 27000 standartları her geçen gün 
büyüyen ISO/IEC ISMS standart ailesinin bir 
parçasıdır. ISO 27000 standart serisi; ISO 
27001, ISO 27002, ISO 27003, … uluslararası 
standartları içeren bir standart ailesidir. ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Stan-
dardı ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-
temi standartlar ailesinin ana standardı olup 
Sistem kurulumu ve Belgelendirme bu stan-
dart üzerinden yapılmaktadır. Sertifikasyon 
olarak ISO 27001 standardının sertifikasyo-
nu olup ISO 27001 belgesi vardır.

ISO 27001’in temelinde bilginin aşa-
ğıdaki niteliklerinin korunması yatmaktadır:

Gizlilik: Bilginin sadece erişim izni 
olanlar için erişilebilir olmasının sağlanma-
sı ve doğru süreçlerde kullanılması. 

Bütünlük: Bilginin ve bilgi işleme 
metotlarının tamlığının ve doğruluğunun 
sağlanması.

Erişilebilirlik: Yetkisi olan kullanıcı-
ların gerekli olduğunda kullanılabilir bilgiye 
ve ilişkili varlıklara erişiminin sağlanması.

Standarda göre; bilgi varlıkları ku-
rumsal düzeyde; gizlilik derecelerine göre 
çok gizli, gizli, hizmete özel, kişiye özel ve 
tasnif dışı olarak sınıflandırılmalı, bilgi üze-
rindeki tehditler belirlenmeli ve bu tehditle-
re uygun koruma tedbirleri alınmalıdır.

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin 
uygulanmasında süreç yönetimi yaklaşımı 
benimsenmiştir. “Planla - Uygula - Kontrol 
Et - Önlem Al” olarak bilinen kalite döngü-
sü, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin de 
uygulanma esaslarından birisidir. Döngüye 
göre, önce işin ne olacağına karar verilecek; 
sonra, bu karar uygulanacak; daha sonra 
ise, uygulamanın çalışıp çalışmadığı kontrol 

edilecek ve sonunda değerlendirme yapıla-
rak çalışmayanlar için önlemler alınacaktır. 
Böylece tekrar karar verilme noktasına geri 
gelinmektedir. Bu süreç riske dayalı bir yö-
netim sistemidir. Başka bir deyişle, yapılan 
risk analizi sonucunda ortaya konan riskle-
rin bir plan eşliğinde tedavi edilmesi süreci-
dir. Bütün bu döngüyle birlikte bilgi güvenliği 
başlı başına bir kalite hedefi olarak ön plana 
çıkmaktadır.

Anılan standart, farklı yapı ve sektör-
deki birçok kuruluş için aşağıdaki hedefleri 
içermektedir;

 Güvenlik gerekliliklerini ve amaçları 
belirlemek,

 Güvenlik risklerinin ekonomik olarak 
yönetildiğinden emin olmak,

 Yasal gerekliliklere uygunluktan emin 
olmak,

 Bilgi güvenliği altyapısının içerdiği 
uygulamaların ve kontrollerin, kuru-
luşun amaçladığı güvenlik seviyesi ile 
uyumlu olduğunu göstermek,

 Mevcut bilgi güvenliği yönetim süreç-
lerini belirlemek ve açıklamak,

 Yönetim tarafından, bilgi güvenliği 
yönetimi faaliyetlerinin durumunu 
belirlemek,

 İç ve dış tetkikçiler tarafından, 
kuruluşun, politikalara, prosedürlere 
ve standartlara uygunluğunu değer-
lendirmek,

 Ticari ortaklara, bilgi güvenliği poli-
tikaları, prosedürler ve standartlar 
hakkında bilgi sağlamak,

 Müşterilere, kuruluşun bilgi güvenliği 
hakkında bilgi sağlamak,

 İşletmenin bilgi güvenlik risklerini, 
bilgi varlıklarına yönelik tehditleri, 
varlıkların açıklıklarını sistematik 
olarak denetlemek,

 Risk işleme planları, artık risklerin 
transferleri ile tutarlı bilgi güvenliği 
kontrollerini tanımlamak ve gerçek-



Muhasebe ve Denetim DünyasıBilgi Sistemleri Denetimi

Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 89

leştirmek, riskleri kabul edilebilir se-
viyelere indirgemek,

 Bilgi güvenliği kontrollerinin sürek-
liliğini bilgi güvenliği esaslarına göre 
sağlamak üzere yönetim süreçlerini 
kabul etmek ve uygulamak.

ISO 27002 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi için Uygulama Kodları Standardı ISO 
27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi stan-
dartlar ailesinin ikinci önemli standardı olup 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne 
göre istem kurmuş firmaların performans-
larını arttırmak için uyguladıkları bir stan-
darttır. 

Genel olarak ISO 27002 standardı 
aşağıdaki amaçları gerçekleştirmektedir:

 Risklerin değerlendirilmesi.

 Güvenlik politikalarının hazırlanması.

 Kurumların güvenlik yönetimi orga-
nizasyonlarının kurulması.

 Varlık yönetiminin kurulması.

 Kurum insan kaynaklarının, alt yük-
lenici veya dış kaynak çalışanlarının 
yönetimi.

 Fiziksel ve çevresel güvenliklerin 
sağlanması.

 Erişim kontrollerinin denetlenmesi.

 Güvenlik uygulamaları için kurumsal 
gelişim, edinme ve gereksinimlerin 
karşılanması.

 Olay ihlal yönetiminin kurulması.

 İş sürekliliği prosedür veya planları-
nın hazırlanması.

 Teknik ve yasal mevzuata uyumluluk.

4.4. COSO

COSO (Committee of Sponsoring Or-
ganizations of the Treadway Commission - 
Tahrif edilmiş Mali Raporlama Komisyonu 
İçin Sponsor Kuruluşlar Komitesi), 1985 yı-

lında, Amerika’da The American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA), Ameri-
can Accounting Association (AAA), Financial 
Executives Institute (FEI), Institute of Inter-
nal Auditors (IIA) ve Institute of Management 
Accountants (IMA)’in ortak sponsorluğunda 
kurulan bir komisyondur. Komisyonun en 
önemli hedefi; yanıltıcı mali raporların nasıl 
oluştuklarını incelemek ve meydana gelme 
olasılığını azaltmaktır. Komisyonunun hi-
mayesinde iç kontrol literatürünün yeniden 
gözden geçirilmesi için bir çalışma grubu 
oluşturulmuş, sponsor kurumların iç kontrol 
sisteminin kurulması ve etkinliğinin değer-
lendirilmesi için genel kabul görecek stan-
dartlar belirleyen bir projeyi üstlenmesi ka-
rarlaştırılmıştır. Bu amaçla COSO,  Internal 
Control Integrated Framework (İç Kontrol 
Entegre Çerçeve Modeli) raporunu 1992’de 
yayımlamıştır. Bu rapor, COSO iç kontrol 
modeli olarak bilinmekte olup 1992’den bu 
yana iç kontrol konusunda referans alınan 
örnek bir çalışma özelliğine sahiptir.

Kurumsal Risk Yönetim Modeli olan 
COSO, iç kontrolü; “bir kurumun yönetim 
kurulu, yönetimi ve ilgili diğer personeli ta-
rafından uygulanan ve aşağıdaki kategori-
lerde hedeflere ulaşma seviyesi konusunda 
makul güvence vermeyi amaçlayan bir sü-
reç” olarak tanımlamaktadır ve iç kontrol ile 
aşağıdaki maddeleri karşılamayı hedefle-
mektedir:

 Operasyonlarda etkinlik ve verimlilik.

 Finansal raporlamada güvenilirlik.

 Yasal mevzuata ve diğer düzenleme-
lere uyumluluk.

Yukarıda belirtilen maddelerin sağ-
lanmasında iç kontroller 5 bileşene göre ya-
pılanması öngörülmektedir. Bu bileşenler; 
kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol 
faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme şeklinde-
dir.
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COSO modeli, 14 Mayıs 2013 tarihin-
de güncellenmiş, ana çerçeve aynı kalmakla 
birlikte daha sistematik bir yapıya kavuş-
muştur. Etkin ve etkili bir iç kontrol ortamı-
nın sağlanması için önceki modelde var olan 
5 bileşeni destekleyen 17 ilke ve 90 niteliğin 
organizasyon içerisinde bulunması ve en-
tegre bir şekilde uygulanması gereklidir. 

İlk önceleri, iç kontrol unsurlarının 
birbirleriyle ilişkisini gösteren  bir piramit 
şeklinde tanımlanan COSO Modeli daha 
sonraları, iç kontrol unsurlarının birbirleriyle 
olan ilişkilerinin yanı sıra iç kontrolün 
amaçları ve faaliyetlerle olan ilişkilerini 
de  gösteren  küp şeklinde tanımlanmış 
ve COSO Küpü olarak adlandırılmaya 
başlanmıştır.

4.5. ITIL

ITIL (Information Technology Inf-
rastructure Library - Bilgi Teknolojisi Alt-
yapı Kütüphanesi) 1980’lerin sonunda, İn-
giliz Hükümeti’ne bağlı Ticaret Bakanlığı, 
Merkezi Bilgisayar ve Telekomünikasyon 
Dairesi tarafından oluşturulan tavsiye nite-
liğindeki standartlar kümesi olup bilgi sis-
temleri çalışanlarının üretim kapasitesinin 
arttırılması, insan kaynağına bağlı hatala-
rın en aza indirgenmesi ve bilgi sistemle-
ri hizmetlerinden yararlanan kullanıcıların 
memnuniyetinin arttırılması için en iyi uy-
gulamaları içeren bir doküman kütüphane-
sidir. Diğer bir deyişle, bilgi sistemleri ser-
vislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek 
üzere geliştirilmiş servis yönetim metodo-
lojisidir. Ortaya çıkmasının bir diğer ama-
cı da İngiltere’de bilgi sistemleri yönetimi 
konusunda özellikle kamu kurumlarındaki 
kargaşanın önüne geçmeyi amaçlayan bir 
çerçeve oluşturulmasıdır.

ITIL, bilgi sistemleri servis yönetimi 
ve dağıtımı süreçleri ile dünyada yaygın ola-
rak kullanılmakta ve kabul görmüş bir stan-
dart olarak benimsenmektedir. 

ITIL, yüksek düzeyde bilişim teknolo-
jileri hizmeti verilmesinde yararlanılabilecek 
8 kitaptan oluşmaktadır. Bu 8 kitaptan 2 ta-

nesi ön plana çıkmıştır. Bunlar Hizmet Des-
teği (Service Support) ve Hizmet Sunumu 
(Service Delivery)’ dur. Genellikle sektörde 
uygulamalarının görüldüğü ve uygulandığı 
bu iki kitap temel servis destek ve sunum 
süreçlerini içerir.

ITIL uygulanmasındaki hedef:

 İşletme maliyetlerini düşürmek,

 Kapasiteyi ayarlamak,

 İş gücünü arttırmak,

 Kaynak kullanımı iyileştirmek,

 Ölçeklenebilirliği arttırmak,

 Bilgi sistemleri hizmetlerinin erişile-
bilirliği ve bilgi sistemleri ekiplerinin 
memnuniyetini arttırmak,

 Bilgi sistemleri açısından önceki de-
neyimlerinden ders çıkarmak,

 Son kullanıcılara hizmet garantisi ve-
rebilmek,

 Bilgi sistemleri ile son kullanıcı ileti-
şimini iyileştirmek,

 Beklentileri yönetebilmektir.

Ayrıca üzerinde 2011 yılında yapılan 
son güncellemeyle birlikte ITIL aşağıdaki 5 
ana unsurdan meydana gelmektedir:

 Hizmet Stratejisi 

 Hizmet Dizaynı 

 Hizmet Dönüşümü 

 Hizmet Operasyonu 

 Sürekli Hizmet Gelişimi
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4.6. UMUÇ

IIA (The Institute of Internal Auditors 
- Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü) tara-
fından yayımlanan UMUÇ (Uluslararası Mes-
leki Uygulama Çerçevesi) rehberleri, küresel 
anlamda iç denetim mesleğinde standartları 
belirlemek ve rehberleri düzenlemek ama-
cıyla yayımlamıştır.

 UMUÇ iç denetim tanımı, etik kural-
lar, uluslararası iç denetim standartları ve 
yorumlardan oluşan uyulması zorunlu hu-
suslar ile uyulması tavsiye edilen pozisyon 
raporları, uygulama önerileri ve uygulama 
rehberlerinden oluşmaktadır. Tutarlı bir sis-
tem olan çerçevede, yorumlama, kavram-
ların uygulanması, yöntemler ve meslekte 
kullanılacak teknikler anlatılır. 

 IIA iç denetimi, bir kurumun faaliyet-
lerini geliştirmek ve onlara değer katmak 
amacını güden bağımsız ve objektif bir gü-
vence ve danışmanlık faaliyeti olarak tanım-
lar. İç denetim kurumun risk yönetim, kontrol 
ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini 
değerlendirmek ve geliştirmek amacına yö-
nelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım ge-
tirerek kurumun amaçlarına ulaşmasında 
yardımcı olur. 

5. ÜLKEMİZDE BİLGİ SİSTEMLERİ 
DENETİMİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPAN 
KURUMLAR

5.1. BDDK

Ülkemizde, bankacılık sektöründeki 
düzenleme ve denetleme yetkisi 
BDDK’dedir. BDDK, 2003 yılında yaşanan 
çifte kayıt sistemine bağlı yapılan usulsüzlük 
ile bilinen “İmar Bankası Skandalı” 
sonucunda, bankalarda bilgi sistemleri 
denetimi konusunda yeni çalışmalara 
başlamıştır. Bankalarda bilgi sistemleri 
denetiminin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
ile temelleri atılmış ve yaşanan söz konusu 
skandalla birlikte kanun üzerine çıkarılan 
çeşitli düzenlemeler ile geliştirilmekte 
ve uygulamaya konulmaktadır. Ayrıca, 
çıkarılan Bankaların İç Sistemleri Hakkında 

Yönetmelik kapsamında periyodik olarak, 
bankaların iç sistem birimleri tarafından 
bilgi sistemleri denetimi de yapılmaktadır.

BDDK, ülkemizde bilgi sistemleri de-
netiminin yaygınlaştırılmasına yönelik ola-
rak, 2004 yılında Teşkilat Yönetmeliği De-
ğişikliği’ne gitmiş, 2006 yılında Bankalarda 
Bağımsız Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkın-
da Yönetmelik çıkarmış, 2008 yılında Banka-
larda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alı-
nacak İlkelere İlişkin Tebliğ çıkarmış ve 2010 
yılında Bankalarda Bağımsız Bilgi Sistemleri 
ve Bankacılık Süreçleri Denetimi Hakkında 
Yönetmelik çıkarmıştır. Tüm bu düzenleme-
ler neticesinde BDDK’nin ülkemizdeki ban-
kalar üzerinde etkisi netlik kazanmıştır.

5.2. SPK

 Ülkemizde, sermaye piyasaları 
konusunda düzenleme ve denetleme yetkisi 
SPK’dedir.

SPK’nin, 6362 sayılı Sermaye Piya-
sası Kanunu, “Faaliyet Esasları” konulu 62 
nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri, 
“Borsa ve piyasa işleticilerinin mali ve bilgi 
sistemleri denetimi” başlıklı 72 nci madde-
sinin üçüncü fıkrası hükümleri ve “Kurulun 
görev, yetki ve sorumlulukları” başlıklı 128 
inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) 
bentleri gereğince, Kurumun düzenleme ve 
denetleme kapsamına giren işletmelerde 
bilgi sistemlerinin işletimi,  denetimi ve bu 
denetimi yapacak kuruluşlara ilişkin usul ve 
esasların belirlenmesi konularında yetkili 
olduğu anlaşılmaktadır.

 Bu kapsamda, yukarıda belirtilen 
hükümlere dayanılarak hazırlanan “Bilgi 
Sistemleri Yönetim İlkeleri Hakkında Tebliğ 
Taslağı” ve “Bilgi Sistemleri Denetim İlkeleri 
Hakkında Tebliğ Taslağı”, 15 Kasım 2013 ta-
rihinde görüşe açılmıştır. 

 Bilgi Sistemleri Yönetim İlkeleri 
Hakkında Tebliğ Taslağı ile;

 Bilgi sistemlerinin yönetilmesi ve 
bilgi sistemleri kontrollerine ilişkin 
esaslar belirlenmiştir.
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 Bilgi sistemleri yönetim ilkelerinin, 
en iyi uygulama örnekleriyle uyum 
içerisinde olması hedeflenmiştir.

 Tebliğin kapsamına giren tüm kurum, 
kuruluş ve ortaklıkların sahip olduğu 
riskler dikkate alınarak yükümlülük-
lerde farklılaştırmaya gidilmesi plan-
lanmıştır.

 Tebliğin 1 Ocak 2015 tarihinde yürür-
lüğe girmesi öngörülmüştür. (SPK, 
Bilgi Sistemleri Yönetim İlkeleri Hak-
kında Tebliğ Taslağı, 2013)

Bilgi Sistemleri Denetim İlkeleri 
Hakkında Tebliğ Taslağı ile;

 Tebliğin kapsamına giren tüm kurum, 
kuruluş ve ortaklıklardan hangileri-
nin bilgi sistemleri bağımsız deneti-
mi yaptıracağı ve ne kadar sürede bir 
yaptırması gerektiği belirlenmiştir.

 Bilgi sistemleri denetimi faaliyetini 
yürütecek kişilerin “Sermaye Piya-
sasında Bilgi Sistemleri Denetimi 
Lisans Belgesi” veya Kurulca bu li-
sansa denk kabul edilecek belgeleri 
almaları zorunluluğu getirilmiştir.

 Kurulun Seri:X No:22 sayılı Sermaye 
Piyasasında Bağımsız Denetim Stan-
dartları Hakkında Tebliğinde belirti-
len hususlara ek olarak, bilgi sistem-
leri denetimi faaliyetlerini yürütecek 
kuruluşların yetkilendi kuruluşların 
yetkilendirilmesi, yönetici ve çalı-
şanlarının lisanslanması ve kamuya 
açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar 
belirlenmiştir.

 Tebliğin 1 Ocak 2016 tarihinde yürür-
lüğe girmesi öngörülmüştür. (SPK, 
Bilgi Sistemleri Denetim İlkeleri Hak-
kında Tebliğ Taslağı, 2013)

Yukarıdaki bahsedilen tebliğ taslak-
ları yürürlüğe girmesi öngörülen tarihler iti-
bariyle henüz yürürlüğe girmemiştir.

5.3. İDKK

T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu (İDKK)’nun, 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu, “İç Denetim Koordinasyon Kurulu-
nun görevleri” başlıklı 67 nci maddesi hü-
kümleri ve İç Denetçilerin Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7, 8, 
10, 14, 36, 37 ve 55 maddeleri gereğince, 
kamu idarelerinin iç denetim standart ve 
yöntemlerinin belirlenmesi, gerekli mevzuat 
düzenlemelerinin yapılması, koordinasyo-
nun sağlanması, rehberlik ve eğitim hizmet-
lerinin verilmesi konularında yetkili olduğu 
anlaşılmaktadır. 

 Bu kapsamda, yukarıda belirtilen hü-
kümlere dayanılarak hazırlanan “Kamu BT 
Denetimi Rehberi”, 2014 yılının Mart ayında 
yayımlanmıştır.

Rehber, Dünya Bankası Kurumsal 
Gelişme Fonundan sağlanan kaynak ile 
İDKK tarafından Kamu İç Denetim Rehberi 
(KİDR)’ne uyumlu olarak hazırlanmıştır. Söz 
konusu rehber ile kamu idarelerinde Bilgi 
Teknolojileri Denetimi gerçekleştirilmesi sı-
rasında izlenmesi ve uygulanması gereken 
metodoloji ve denetim testleri ile ilgili bir 
yöntem sunulması ve iç denetim birimleri-
nin idarelerinde etkin Bilgi Teknolojileri De-
netimleri gerçekleştirilebilmesine yardımcı 
olunması amaçlanmıştır. 

Kamuda BT denetimi uygulamalarına 
başlanmasıyla birlikte aşağıdaki faydaların 
sağlanacağı öngörülmektedir:

 BT kullanımından kaynaklanan risk-
lerin kurum bazında değerlendiril-
mesi,

 Kurumlarda BT kontrol ortamının 
etkinliğinin araştırılarak kontrollere 
ilişkin eksikliklerin ve iyileştirme fır-
satlarının tespit edilmesi,

 Tespit edilen bulgu ve önerilerden 
hareketle kurumların BT stratejileri-
ne girdi sağlanması,

 BT yönetişimi ve BT yönetimi alan-
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larında dünya ve ülke çapında kabul 
gören öncü uygulamaların hayata ge-
çirilmesine destek sağlanması,

 Bilgi güvenliği, veri gizliliği vb. husus-
larda mevzuat uyumluluğunun sağ-
lanmasına destek verilmesi,

 Gerçekleştirilecek denetimler netice-
sinde, yürütülmekte olan üst seviye 
programlara (örneğin siber güvenlik 
inisiyatifi) girdi sağlanabilmesi, 

 BT kontrollerinin önemine ilişkin far-
kındalık düzeyinin ve kontrol bilinci-
nin arttırılması,

 Kamu iç denetiminde bütünleşik de-
netim yaklaşımının benimsenmesine 
destek sağlanması ve diğer denetim 
türlerinin etkinliğinin arttırılması,

 İç denetim birimlerinin BT denetim 
kapasitesinin geliştirilmesi.

Rehberde uluslararası kabul görmüş 
risk tabanlı bir denetim yaklaşımı benim-
senmiş olup, söz konusu yaklaşımda de-
netlenen kurumun bilgi teknolojilerinden 
kaynaklanan risk düzeyi dikkate alınarak BT 
denetim kapsamı belirlenmektedir. BT de-
netimlerinin önemli bir alanını oluşturan BT 
Yönetim süreçleri, Rehber içerisinde ulusla-
rarası standart ve çerçevelerden faydalanı-
larak belirlenmiştir. Bu çerçevede özellikle 
COBIT 4.1 ve COBIT 5 çerçevelerinden yarar-
lanılmıştır. 

5.4. Sayıştay

Sayıştay’ın, 6085 sayılı Sayıştay Ka-
nunu, “Sayıştay’ın görevleri” başlıklı 5 inci 
maddesi gereğince, kamu idarelerinde 
mali denetim konusunda yetkili olduğu 
anlaşılmaktadır.

Sayıştay denetim kapsamına giren 
kamu kurumlarının bilgi sistemlerine artan 
bağımlılığı, kurum bilgi sistemlerinin güven-
li ve güvenilir bir ortamda çalışıp çalışma-
dığına güvenilir veriler üretip üretmediğine 
ilişkin kontrollerin değerlendirilmesi, yani 

kısaca bilgi sistemleri denetiminin yapılması 
gerekliliğini doğurmuştur.

Bilgi sistemlerinin kamu mali yöne-
timinde kullanılmasında yaşanan gelişme-
lere paralel olarak, Sayıştay Bilgi Sistemleri 
Denetimi alanında bazı çalışmalarda bu-
lunmuştur. 2005-2007 yılları arasında İn-
giltere ve kısmen de İspanya Sayıştay’ı ile 
gerçekleştirilen “Sayıştay Denetim Kapasi-
tesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” 
kapsamında mali denetim ve performans 
denetimi ekiplerinden ayrı bir bilgi sistem-
leri denetim ekibi oluşturularak İngiltere 
Sayıştay’ı uzmanların tarafından bir eğitim 
alınmıştır. Bunun sonucunda, bilgi sistemleri 
konusunda bilgi birikimi elde edilmiş olup 
uluslararası standartlar ve AB uygulamaları 
konusunda önemli katkı sağlanmış ve bir 
bilgi sistemleri denetim metodolojisi geliş-
tirilmesinin önü açılmıştır. 

Eşleştirme Projesi kapsamında ça-
lışmalar iki aşamalı olacak şekilde belir-
lenmiştir. Birinci aşama, bilgi sistemleri için 
başlangıç düzeyindeki bilgilerle limitlendiril-
miştir. Bu aşama ile hedeflenen, bütün mali 
denetçilerin bilgi sistemleri ile ilgili temel 
riskleri saptayabilmesini sağlayabilmektir. 
Bu çalışma ile birlikte, mali denetim rehbe-
rine bilgi sistemleri ile ilgili değerlendirme 
bölümleri eklenmiştir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, 
bilgi sistemleri denetiminde uzmanlaşmış 
denetçilerin kullanacağı ayrıntılı bir meto-
dolojinin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu 
çalışma ile birlikte bilişim sistemleri de-
netim rehberi oluşturulmuştur. Bu rehber 
baz alınarak bazı test denetim uygulama-
ları gerçekleştirilmiş ve rehber eksiklikleri 
giderilmiş ve Sayıştay içerisinde tartışmaya 
açılmıştır. Bilişim teknolojileri durağan bir 
yapıda olmayıp, devamlı gelişmekte olma-
sı nedeniyle, hazırlanan rehberde yer alan 
sistem kontrollerinin de gelişmelere paralel 
olarak düzenlenmesi ve başta kurgulanırken 
esnek bir yapıda oluşturulması düşünül-
müştür. 

Hazırlanan rehberin geliştirilmesine 
yönelik olarak, Sayıştay ile TÜBİTAK arasın-
da 2007 yılında bilişim sistemleri denetimi, 
eğitimi, rehber ve yazılım geliştirilmesini de 
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içeren bir protokol imzalanmıştır. Bu pro-
tokol ile birlikte Sayıştay Bilişim Sistemleri 
Denetim Rehberi nihai halini almıştır.

Rehber, bilişim sistemleri denetimi 
konusunda uzmanlaşmış denetçilere; bili-
şim sistemleri denetiminin nasıl planlana-
cağı, yürütüleceği ve raporlanacağı konu-
sunda yol göstermektedir.

Rehberin hazırlanmasında başta Bilgi 
Güvenliği Standartları (ISO 17799, 27001, …) 
olmak üzere Uluslararası Sayıştaylar Birliği 
(INTOSAI) rehber ve standartları, ISACA reh-
berleri ile diğer ülke ve ilgili kuruluş rehber-
lerinden ve uygulamalarında faydalanılmış 
ve Sayıştay Mali Denetim Rehberinde belirti-
len süreçler göz önünde bulundurulmuştur.

Rehberde, denetçinin adım adım han-
gi işleri yapacağını gösteren süreç odaklı bir 
yaklaşım benimsenmiş olup ağırlıklı olarak 
kontrol alanları bazında sistem kontrolleri-
nin nasıl değerlendirileceği düzenlenmiştir. 

Bilişim sistemleri denetimi, denet-
lenmek istenen her tür bilgi sisteminde yapı-
labilir. Ancak bu rehberin Sayıştay ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak mali nitelikteki 
sistemlerde denetim yapılacağı varsayılarak 
hazırlanmış olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte, mali nitelikte olmayan bir sistemin 
denetimine ihtiyaç duyulması durumunda, 
rehberin mali nitelikteki sistemlerin belir-
lenmesine ilişkin hususları dışarıda bırakı-
larak rehberin diğer kısımları kullanılabilir.

5.5. Hazine Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı’nın, 4059 sayılı 
Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevle-
ri Hakkında Kanun, 2 Kasım 2011 tarih ve 
28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değişik 5/b maddesi gereğince, Müsteşarlı-
ğın kapsamına giren sigorta ve reasürans ile 
emeklilik şirketlerinin denetimi konuş unda 
yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı, kapsamına gi-
ren sigorta ve reasürans ile emeklilik şirket-
lerinin mali tablolarının denetimini yaparken 
söz konusu şirketlerin bilgi sistemleri dene-

timinin de yapılması gerekliliğinin farkında-
dır.

Hazine Müsteşarlığı bu kapsamda, 
2008 yılında kapsamına giren şirketlerin bil-
gi sistemlerini ilgilendiren Sigorta ve Reasü-
rans ile Emeklilik Şirketlerinin İlişkin Yönet-
melik çıkarmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin, “Bilgi sis-
temlerinin tesisi” başlıklı 8 inci maddesi 
hükümleri ile; şirket varlıklarının korunma-
sını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde 
ilgili Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket 
içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık 
teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, 
muhasebe ve finansal raporlama sisteminin 
güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin za-
manında elde edilebilirliğini sağlamak üzere 
oluşturulması gereken bir bilgi sistemleri 
altyapısının gerekliliğine değinilmiştir.

 Hazine Müsteşarlığı bilgi sistemleri 
denetimi üzerine, sigorta ve emeklilik şir-
ketleri için Bilgi Sistemleri ve Sigortacılık ile 
Emeklilik Süreçlerine İlişkin İlkeler Tebliği 
(Tebliğ) çalışmalarına devam etmektedir. Bu 
tebliğ ile birlikte, Müsteşarlık kapsamında-
ki sigorta ve emeklilik şirketleri, bilgi sis-
temlerini ve süreçlerini, tebliğde belirtilen 
zaman içerisinde tebliğ hükümlerine uygun 
hale getirmekle yükümlü olacaktır. 

 Tebliğ’de öne çıkan bazı hususlar 
aşağıdaki listelenmiştir:

Denetim esnasında incelenecek sü-
reçler, sistemler, faaliyetler ve kontrol me-
kanizmaları risk odaklı bir yaklaşımla denet-
çi tarafından önemlilik kriterini göz önünde 
bulundurarak belirlenecektir. 

Denetçi, denetim çalışmaları son-
rasında Bilgi Sistemleri ve Süreç Denetimi 
(BSSD) raporunu düzenleyecektir. Denetçi, 
Bilgi sistemleri ve süreçler denetimine iliş-
kin “olumlu”, “şartlı”, “olumsuz” ya da “gö-
rüşten kaçınma” şeklinde görüş bildirmek 
durumundadır. 

Bilgi sistemleri genel kontrolleri, 
önemlilik kriteri esas alınarak belirlenen 
kapsam dahilinde uyumluluk, etkinlik ve ye-
terlilik açısından incelenecektir. 
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Bilgi sistemleri denetimi, Hazine 
Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenleme-
lerdeki hükümler gözetilerek, COBIT’ e göre 
gerçekleştirilecektir. 

Denetim çerçevesinde, ilgili kontrol 
hedefine ilişkin sürecin olgunluk seviyesi de 
belirlenecektir.

5.6. Diğer Kurumlar

 EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu), 26 Aralık 2014 tarihli 
ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
değişikliklerle, lisans sahiplerine 1 Mayıs 
2016’dan itibaren Türk Akreditasyon Kuru-
mu’ndan (TÜRKAK) akredite bir belgelen-
dirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma 
zorunluluğu getirmiştir. 

 BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu), bilgi sistemleri denetimi alanında 
herhangi bir mevzuat çıkarmamış olsa da, 
kapsamına giren işletmelerin faaliyet alan-
ları değerlendirildiğinde bilgi sistemleri de-
netiminin yapılması kaçınılmazdır.

6. KGK’NİN BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ 
ALANINDA MİSYONU VE YAPTIĞI ÇALIŞ-
MALAR

2011 yılında çıkarılan 660 sayılı Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-
ları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname ile ku-
rulan Kamu Gözetimi Kurumu (Kurum)’nun 
görevleri aşağıdaki gibidir. 

Uluslararası standartlara uyumlu bir 
şekilde;

 Türkiye Muhasebe Standartlarını 
(TMS) oluşturmak ve yayımlamak,

 Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) 
oluşturmak ve yayımlamak,

 Bağımsız denetçileri ve bağımsız de-
netim kuruluşlarını yetkilendirmek,

 Bağımsız denetim üzerinde kamu gö-
zetimi yapmaktır. (Bakanlar Kurulu, 
2011)

660 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin 14 üncü maddesi uyarınca, Kuru-
mun hizmet birimlerinin 660 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede belirtilen faaliyet 
alanı, görev ve fonksiyonlarına uygun olarak 
Kurumun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle 
belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu çer-
çevede; Kurumun kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklarını belirlemek amacıyla Kamu 
Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartla-
rı Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Yönetmelik (Yönetmelik) hazırlanmıştır.  

Yönetmeliğin, Kurulun görev ve yetkileri 
hakkındaki 4 üncü maddesi 2 nci bendi c fık-
rasında ifade edilen

“Finansal tabloların; işletmelerin 
finansal durumunu, performansı-
nı ve nakit akışlarını TMS’ler doğ-
rultusunda gerçeğe uygun olarak 
sunumunu, kullanıcıların ihtiyaç-
larına uygunluğunu, güvenilirliğini, 
şeffaflığını, karşılaştırılabilirliği-
ni ve anlaşılabilirliğini sağlamak 
amacıyla, kamu yararını da gö-
zetmek suretiyle, bilgi sistemleri 
denetimi  dahil, uluslararası stan-
dartlarla uyumlu TDS’leri oluştur-
mak ve yayımlamak.”

hükümleri gereğince, Bilgi Sistemleri De-
netim standartlarını oluşturma yetkisinin 
KGK’de olduğu anlaşılmaktadır.

Kurum’un vizyonu; yüksek kalitede 
ve güvenilir bir finansal raporlama ve ba-
ğımsız denetim ortamı oluşturmak,

Kurum’un misyonu; finansal ra-
porların uluslararası standartlarla uyumlu 
olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini 
sağlayacak standartlar koymak ve etkin bir 
kamu gözetimi gerçekleştirmektir.

Kurum’un vizyonu, misyonu ve ilgili 
mevzuat değerlendirildiğinde, bağımsız de-
netim ile bilgi sistemleri denetimi konuları-



Bilgi Sistemleri Denetimi Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 201696

nın birbirleriyle yakından ilişkili ve hedefleri-
nin benzer olduğu göze çarpmaktadır. Zaten 
günümüzde birçok şirketin kullanmış olduğu 
muhasebe ve finansal raporlama sistemleri 
kısmen veya tamamen bilgi sistemlerinden 
oluştuğu bilinmektedir.

Ayrıca, Kurum tarafından çıkarılan 
Türkiye Denetim Standartları içerisinde de 
bilgi sistemleri konusunda denetçiye reh-
berlik sağlayan ve konunun önemini vurgu-
layan bölümler mevcuttur. Özellikle, “İşlet-
me ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli 
Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi” başlıklı 
BDS 315 içerisinde, bilgi sistemleri denetimi 
konusuna değinilmiştir.

Ancak, bilgi sistemleri denetimi fi-
nansal denetimden ayrı bir uzmanlık alanı 
olup Kurum’un hali hazırda yetkilendirmiş 
olduğu bağımsız denetçilerin bu konuda ba-
şarılı bir şekilde incelemelerde bulunması 
söz konusu olamaz.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği, “De-
netim Ekipleri” başlıklı 27 nci maddesi 3 
üncü bendi gereğince; bağımsız denetçiler 
ve bağımsız denetim kuruluşları, iç kontrol 
sisteminin işleyişinde ve finansal bilgilerin 
üretilmesinde yoğun bir şekilde bilgi sis-
temlerini kullanan şirketlerin denetimini 
yürütürken bilgi sistemleri uzmanlarından 
yararlanabileceklerdir.

Bağımsız denetim ve bilgi sistemleri 
denetimi birlikte değerlendirildiğinde; daha 
güvenilir finansal raporların oluşturulması, 
aynı şekilde bağımsız denetimin daha sağ-
lıklı bir şekilde yürütülmesi için bilgi sistem-
leri denetim standartlarının oluşturulması 
ve standartları uygulayarak bilgi sistemleri 
denetimi gerçekleştirecek uzmanların ye-
terliliğinin belirlenmesi gerektiği görülmek-
tedir.

Bu bağlamda, Kurum bünyesinde bil-
gi sistemleri denetiminde uygulanabilecek 
standartlara ilişkin envanter çalışması, han-
gi standardın ülkemiz için daha verimli ola-
cağını belirlemek üzere 2013 yılı sonlarında, 
alanında yetkin kişilerden “Bilgi Sistemleri 
Denetim Standartları Çalışma ve Danışma 
Komisyonu” oluşturulmuştur.

 Komisyon, bilgi sistemleri denetimi 
alanında araştırmalar yapmış, uluslararası 
standartlar ve çerçeveleri, dünya uygulama-
larını ve Türkiye’deki çalışmaları incelemiş, 
konuyla ilgili önde gelen kurum ve kuru-
luşlarla paydaş toplantıları gerçekleştirmiş 
ve çalışmalarını 2014 yılının ortalarında ta-
mamlamıştır.

Komisyon tüm çalışmalar sonucunda 
“Bilgi Sistemleri Denetim Standartlarını Be-
lirlemeye Yönelik Çalışma Komisyonu Rapo-
ru” adında bir rapor oluşturmuştur.

Komisyon ilgili rapora ait çalışmaları;

 “BS denetimini ve güvence faaliyetle-
rini düzenleyen standart ve çerçeve-
ler incelendiğinde ISACA tarafından 
hazırlanan ITAF metninin münhası-
ran bilgi sistemlerine ilişkin stan-
dartları, rehberleri, araç ve teknik-
leri içerdiğinin görüldüğü, bu itibarla 
ITAF metninin özellikle bilgi sistem-
leri ve güvence standartlarına ilişkin 
bölümlerinden istifade edilebileceği, 

 Söz konusu çalışmalar yürütülürken, 
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü 
tarafından yayınlanan UMUÇ rehber-
lerinin etik kurallarından ve standart-
ların ilgili bölümlerinden yararlanıla-
bileceği düşünülmektedir.”

şeklinde özetlemiştir.

Ayrıca komisyon tarafından;

 Firmaların dışarıdan sağlanan hiz-
metlerinin nasıl denetleneceği, bu 
alanda bilgi sistemleri denetimine 
müsaade eden bir yapının kurulması 
gerektiği,

 Bilgi sistemleri denetimi yapacak 
olanların yetkilendirme-lisanslama 
ve bunların yeterlilik kriterlerinin be-
lirlenmesi gerektiği,

 Bulgu kodlaması envanterinin sis-
temdeki riskler ve düzenleme ihti-
yaçlarının belirlenmesine fayda sağ-
layabileceği,
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 Bilgi sistemleri denetim süreç ve 
kontrol bazlı olduğu, uygulama kont-
rollerine daha fazla zaman ayrıldığı,

 Oluşturulacak bilgi sistemleri stan-
dardının sektör ve şirket bazlı ölçek-
lenecek yapıda olması gerektiği

yapılan değerlendirmelerde vurgu-
lanmıştır.

Kurum, 2016 yılı itibariyle bilgi sis-
temleri denetimi alanında yönerge, rehber 
ve benimsenecek standartlar üzerine çalış-
malarına devam etmektedir. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

 Günümüzde Türkiye’de KGK, bilgi 
sistemleri denetimi alanında standart ya-
yımlama, bilgi sistemleri denetçilerini yet-
kilendirme, denetçilerin yaptığı denetimleri 
gözetleme yetkilerine sahiptir ve geçmişte 
bu alanda yetkileri bulunan kurumlar tara-
fından Türkiye’de bazı çalışmalar yapılmış-
tır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, bazı 
Kurumlarca başarılı sonuçların elde edildiği 
görülmektedir.

 İlgilendiği alanda yetkileri elinde 
bulunduran Düzenleyici ve Denetleyici Ku-
rumların yaptıkları çalışmalara bakıldığında 
belirli bir sistem göze çarpmaktadır. Bu sis-
tem; kapsama giren şirketlerin uygulaması 
gereken bazı kurallar ve standartlar belir-
lenmekte, bu kuralların ve standartların uy-
gulanıp uygulanmadığını denetleyecek kişi 
ve kuruluşları yetkilendirmekte ve denetimi 
gerçekleştiren kişi ve kuruluşların uyacağı 
standartlara göre hareket edip etmediğini 
kontrol etmek için incelemelerde bulun-
makta şeklinde özetlenebilir.

 Türkiye’de finansal denetim alanın-
da birçok örnek bulunmasının yanı sıra bilgi 
sistemleri denetimi alanında çok fazla örne-
ğin olmadığı gözlemlenmektedir. Finansal 
tablo oluşturulmasında hali hazırda bulunan 
standartlar benzeri bilgi sistemleri stan-
dartları da yayımlanabilir. Ancak bilgi tekno-
lojilerinin ileri boyutlara gelmesiyle birlikte, 

her ne kadar standartlar yayımlansa ve bu 
standartlara uyumlu bir denetim gerçekleş-
tirilse de, bu denetimlerde doğruyu yansıt-
mayan finansal sonuçların gösterildiği bilgi 
sistemleri altyapılarının oluşturulabileceği 
düşünülmelidir.

 Her iş sürecini düzenli ve kanunlara 
uygun bir şekilde gerçekleştirmek isteyen 
bir işletme yönetimi düşünüldüğünde, işlet-
menin alınan kararlara göre işlettiği süreç-
lerle kar mı ediyor zarar mı ediyor bilgilerine 
ulaşabilmesi için finansal tablolarını ince-
lemesi gerekliliği bilinen bir olgudur.  İşlet-
me yönetimi zarar ettiği noktaları saptayıp, 
bunlara göre bir aksiyon planı oluşturması 
gerekmektedir. Ancak, işletmeler ne kadar 
iyi yönetilirse yönetilsin, ne kadar becerikli 
çalışanlara sahip olursa olsun, gene de bilgi 
sistemlerinin yanlış kurgulanması işletme-
ye kar gibi görünen şeylerde zarar ettirebilir. 
Yanlış kurgulandığı varsayılan bilgi sistemle-
ri, bilgi sistemleri denetiminden geçtiği du-
rumda, belirlenmiş standartlara uygunluğu 
değerlendirilip eksiklikler ve yanlışlıklar gi-
derilebilir. Hatalar, kullanılan yazılımlardan 
kaynaklanabileceği gibi kullanıcı kaynaklı da 
olabilmektedir. Kısacası, kanunlara uygun 
bir şekilde çalışan işletmeler için finansal 
denetim ve bilgi sistemleri denetimi gerek-
lidir denilebilir.

 Buna karşın, kanunları reddeden, 
daha fazla para kazanmak için hileli yollara 
başvuran bir işletme düşünüldüğünde, çok 
ciddi bir çalışma ile kendi menfaatlerini des-
tekleyecek nitelikte bir bilgi sistemi altyapısı 
kurabilir. Böylece göze görünen tarafta ka-
nunlara ve standartları uyumlu gibi görü-
nen profesyonel bilgi sistemleri altyapıları, 
arka planda hileli yollar ile finansal verilerin 
üretilmesini sağlıyor olabilir. Bu kurgu de-
ğerlendirildiğinde denetçi, işletmenin kulla-
nıyor olduğu tüm bilişim kaynaklarını stan-
dartlarla uyumlu olarak yorumlayacaktır. Bu 
durumda hileleri fark edemeyecek ve hedef-
lediği doğru verilere ulaşma idealine erişe-
meyecektir.

 Kısacası; çalışmalarını kanuna uygun 
bir şekilde gerçekleştiren ve hileye başvur-
mayan bir işletmenin finansal tabloların-
daki bilgilerin doğruluğunu saptamak için 
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finansal denetim ve bilgi sistemleri denetimi 
gibi çözümler uygulanınca doğru sonuç elde 
edilebilecekken, kanuna uygunsuz hareket 
eden ve hile yapan bir kişi sağlam bir bilgi 
sistemi altyapısı kurabileceğinden, bu işlet-
me üzerinde uygulanan finansal denetim ve 
bilgi sistemleri denetimi bazı durumlarda 
işe yarayabilecekken bazı durumlarda işe 
yaramayabilir.

 Hileye başvursun veya başvurmasın 
tüm işletmelerde bilgi sistemleri denetimi 
sonucunun olumlu olması için finansal ve-
rilerin üretildiği yazılımlar olarak yetkilendi-
rilen yazılımların kullanılması sağlanabilir. 
Diğer bir deyişle, işletmeler bilgi sistemle-
rini oluştururken, doğru finansal bilgi üret-
tiği kanıtlanmış yazılımların kullandırılması 
bir yöntem olarak uygulanabilir. Bir işletme 
kullanacağı muhasebe yazılımını kendi bün-
yesinde hazırlatabilir veya dışarıdan hizmet 
yoluyla alabilir. Kendi bünyesinde hazırlattı-
ğı yazılımların da kullanılmadan önce yetki 
sahibi Kurum tarafından yetkilendirilmesi 
gerekli olacaktır. Diğer durumda, muhase-
be yazılımı dışarıdan hizmet yoluyla alına-
caksa, yetki belgesini almış yazılımlardan 
seçebilecektir. Bu durumda, bilgi sistemleri 
denetçileri her işletme için ayrı bir yazılımı 
denetlemek yerine, sadece yetkilendireceği 
süreçte yazılımlar üzerine çalışmalar yapa-
caktır. Yazılımların ilgili firmalar tarafından 
yeni sürümleri çıkarıldığında, yeni sürümler 
kullanıma alınmadan önce yeniden yetkili 
Kurum’a başvurması gerekecektir. Kurum 
bu güncelleştirmeye onay verdiği durumda 
kullanıma geçilebilir.

  Ancak şu an geçerli olan mevzuat ile 
KGK’nin bu uygulamaya geçebilmesi müm-
kün müdür sorusu tartışmaya açıktır. Bu 
bağlamda, mevzuat yorumlanmalı ve müm-
künse bu yapıda mevzuat değişiklikleri için 
çalışmalar başlatılmalıdır.

 Diğer taraftan, yayımlanacak bilgi 
sistemleri standartları belirlenirken, daha 
önceden uygulanmış standartlardan ve çö-
zümlerden yararlanılmalı ve bir anda işlet-
melere ciddi maliyet gerektiren çözümler-
den ziyade adım adım ilerlenecek bir yapıyla 
standartlar uygulamaya alınmalıdır. Tüm 
standartlar bir anda yayımlanıp işletmelere 

süre tanındığı durumda, çok ciddi sorun-
larla yüzleşilebilir. Bunun için standartların 
alanlarına göre hafif uygulama örneklerinin 
yayımlanmasıyla işe başlanıp işletmelerin 
adaptasyonlarını analiz ederek ilerlenmesi 
daha doğru bir yaklaşım olarak düşünül-
mektedir.
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TMS/TFRS KAPSAMI NDA HİSSE BAŞINA KAZANCIN 

HESAPLANMASINDAKİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

K
urumsal ve bireysel yatırımcıların hisse 

senetlerine ilişkin almış oldukları yatırım 

kararlarında kullandıkları çeşitli yöntemler 

bulunmaktadır. Hisse başına kazanç oranı, 

bu yöntemlerin en önemlilerinden biridir. Bu 

oran, orijinali IASB tarafından yayınlanan ve 

ülkemiz mevzuatında TMS 33 Hisse Başına 

Kazanç adıyla yer alan Standardın konusunu 

oluşturmaktadır. Bu Standartla birlikte aynı 

raporlama döneminde farklı işletmelerin ve 

farklı raporlama dönemlerinde aynı işletme-

nin hisse başına kazançlarının belirlenmesi-

ne ve sunumuna yönelik ortak bir uygulama 

geliştirilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın 

amacı, hisse başına kazanç hesaplamasın-

daki önemli hususları TMS 33 kapsamında 

ayrıntılı olarak incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Yatırım kararları, hisse 

başına kazanç, TMS 33

ABSTRACT

There are several methods that ins-

titutional and individual investors utilise in 

their share investment decisions. Earnings 

per share ratio is one of the most significant 

of these methods. This ratio is the subject of 

IAS 33 Earnings Per Share which is issued 

originally by IASB and also placed into Tur-

kish law and regulation. The Standard has 

developed a common practice in determina-

tion and presentation of earnings per share 

in different entities for the same reporting 

period and in different reporting periods for 

the same entity. In this context, this study 

aims to analyze important matters of IAS 33 

in detail.

Key Words: Investment decisions, 

earnings per share, IAS 33 

1. Giriş

Uluslararası sermaye hareketliliği-

nin artmasıyla birlikte ülkelerarası finan-

sal ve doğrudan yatırımlar hız kazanmıştır. 

Özellikle 1990’lar sonrasında serbest piyasa 

ekonomisine geçişle birlikte gelişmiş ülke-

lerden gelişmekte olan ülkelere fon trans-

ferleri ciddi boyutlara ulaşmıştır. Tüm bu 

transferler gerçekleşirken fonların doğru 

yatırımlarda kullanılarak yüksek getiriler 

elde edilebilmesini ve yatırımcıların yüklen-

miş oldukları risklerin minimum düzeye in-

dirilebilmesini teminen yatırım analizlerinde 

kullanılan yöntemlere atfedilen önem gün-

den güne artmıştır. 

Bu minvalde, yatırımlar yapılırken iş-

letmelerin hisse senetlerinin performans-

Fatih SELÇUK – Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.
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larının ölçümünde çeşitli araçlardan yarar-

lanılmaktadır. Hisse başına kazanç da bu 

araçların en önemlilerinden biridir. Özellikle 

fiyat/kazanç oranının belirlenmesine daya-

nak oluşturan hisse başına kazanç, finans 

literatüründe de belirtildiği üzere işletme-

nin amacının firma değeri maksimizasyo-

nu, diğer bir deyişle hissedarların refahının 

maksimum kılınması olduğundan hareketle 

bu amacın gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

izlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır.

Hisse başına kazancın yatırım analiz-

lerinde ön plana çıkması ile birlikte ABD’de-

ki otoritelerce muhasebe uygulamalarında 

çeşitli düzenlemelere gidilmiş olup, bu dü-

zenlemelerin yerel bazda olmaktan öteye 

gidemediği görülmüştür. 1997 yılına gelin-

diğinde, hisse başına kazancın belirlenme-

sinde, şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasında 

uluslararası ölçekte bir muhasebe uygula-

masının gerekliliği öngörülmüş olup, IASB 

tarafından TMS 33 Hisse Başına Kazanç 

Standardı yayımlanmıştır. Bu Standartla bir-

likte aynı raporlama döneminde farklı işlet-

melerin ve farklı raporlama dönemlerinde 

aynı işletmenin hisse başına kazançlarının 

belirlenmesine ve sunumuna yönelik ortak 

bir uygulama geliştirilmiştir. TMS 33 Stan-

dardı diğer standartlarla karşılaştırıldığın-

da sıkı bir uygulama rejimi içermekte, hisse 

başına kazanç hesaplamasına muhakeme 

alanı dar olan bir yaklaşım getirmektedir. 

Böyle olmasının nedenlerinden biri işletme-

lerin kazançlarının belirlenmesinde farklı 

muhasebe politikalarının benimsenmesi ve 

neticede karşılaştırılabilirliğin olumsuz et-

kilenmesi, diğer bir neden ise işletmelerin 

bünyesinde bulundurmuş oldukları finansal 

araçların çok fazla çeşitlenmesi ve karmaşık 

hale gelmesidir. Bunların dışında, hisse ba-

şına kazanç verisinin doğrudan hisse senedi 

yatırımcısını ilgilendirmesi ve bu veriye da-

yanarak alınan yatırım kararları sonucunda 

yatırımcıların zarar görmesi ihtimalini or-

tadan kaldırmak veya minimum düzeye in-

dirmek ve nihayetinde finansal tablo kulla-

nıcılarının güvenini sarsmamak da bir diğer 

neden olarak gösterilebilir.

Bu çalışmanın amacı, hisse başına 

kazanç hesaplamasındaki önemli hususları 

TMS 33 Standardı kapsamında ayrıntılı ola-

rak ele almak ve uygulamada karşılaşılan 

sorunları irdelemektir.

2. Hisse Başına Kazancın Kullanım Alan-

ları

Hisse Başına Kazanç (HBK), işletme-

lerin finansal performansının ölçümünde 

yer alan göstergelerden biridir. Yatırımcılar 

tarafından işletmelerin kazanç oluşturma 

potansiyellerinin değerlendirilmesinde ge-

niş ölçüde kullanılmaktadır. İşletmeler ka-

zanç oluşturarak yatırımcılarına getiri sağ-

larlar. Bu kazançlar yatırımcılara temettü 

olarak yansımakta veya yeni yatırımların 

yapılabilmesi için işletme sermayesine ek-

lenmektedir.

HBK, işletmenin bir dönem sonunda 

elde etmiş olduğu kârdan (veya zarardan) 

her bir hisse senedine dağıtılacak olan kıs-

mı göstermektedir. Diğer bir deyişle HBK, 

işletmenin hisse senetlerini ellerinde bu-

lunduran yatırımcıların sahip oldukları his-

se senetlerine ne kadar kâr veya zararın 

isabet ettiğini belirtmektedir. Ayrıca HBK, 

yatırımcıların ortaklıklarının değerinin be-

lirlenmesinde yardımcı olmakta, işletmenin 

gelecekte yatırımcılara sağlayacağı temettü 

ödemeleri hakkında fikir sağlamakta, Fiyat/

Kazanç oranlarının kullanımı yolu ile işlet-
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me değerinin belirlenmesinde yatırımcılara 

yol göstermektedir. Yalnızca bu göstergenin 

kullanımı bile işletmenin performansı hak-

kında bize bilgi verir ve farklı işletmelerin 

aynı raporlama döneminde ve aynı işletme-

nin farklı raporlama dönemlerindeki perfor-

mansının karşılaştırılmasında yardımcı olur.

(Burton, Jermakowicz 2015:193)

İşletmelerin gerek hisse senedi 

sayıları, gerekse sermayeleri (ödenmiş 

sermaye, kâr yedekleri, sermaye yedekleri, 

toplam özkaynak) hesap dönemi içinde ser-

maye artırımı, bedelsiz hisse senedi veril-

mesi gibi nedenlerle devamlı değişmektedir. 

Bu değişim yıl içinde olduğu gibi, finansal 

tablolarda yayınlanan önceki dönem rakam-

ları için de geçerli olacaktır. Bunun bir sonu-

cu olarak kârlılık oranının hesaplanması ve 

özellikle önceki dönemler ile karşılaştırıla-

bilir şekilde hesaplanması güçleşmektedir. 

HBK, sermaye rakamı yerine raporlanan dö-

nemlerde hisse senedi sayısını ve dönemler 

arasında meydana gelen değişimleri de or-

tak bir paydada topladığı için çok daha ob-

jektif ve anlamlı bir oran olmaktadır. Bunun 

sonucunda da performans ölçümü daha an-

lamlı olmaktadır.

Yatırımcılar ve analistler belirli bir 

hisse senedine yatırım yapılabilirliğin çeki-

ciliğini tespit etmek amacıyla HBK’yı incele-

mektedirler. Zayıf HBK’ya sahip olan işlet-

melerin gelecekte güçlü HBK’ya sahip olan 

işletmelere nazaran hisse senedi fiyatlarının 

daha düşük seyredeceği yatırımcılar arasın-

da hâkim görüştür. Çünkü işletmelerin kâr 

sağlama potansiyelleri yani HBK’ları, gele-

cekteki hisse senedi fiyatlarının belirlenme-

sinde önemli bir rol oynayacaktır. 

HBK’nın diğer bir kullanım alanı ise 

yöneticilere verilecek prim veya ücretin öl-

çümüdür. Yöneticilere çoğu kez performan-

sa göre prim veya ücret ödenmemektedir. 

Yöneticilerin başarısını ölçmede çok farklı 

kârlılık oranları kullanılabilse de bunların en 

objektifi hisse başına kazanç rakamı olarak 

gösterilmektedir.(Örten, Kaval, Karapınar 

2014:414) İşletme yönetiminin belirlemiş 

olduğu HBK hedeflerine ulaşılması halinde 

yönetici pozisyonunda çalışan kişilerin ücret 

artışları ve primleri sektörlerindeki diğer iş-

letmelere göre daha fazla olacaktır. 

Yatırımcılar tarafından işletmele-

rin performanslarının ölçümünde geniş bir 

kullanım alanına sahip olmasına rağmen 

HBK’ya yönelik kullanıcılar ve düzenleyici 

kuruluşlar bu göstergenin sınırlılığı hakkında 

çeşitli eleştirilerde bulunmuşlardır. Bu 

eleştirilerden biri hisse başına kazancın 

hesaplanmasında kullanılan karmaşık pro-

sedürler ve varsayımlardır. Diğer bir eleştiri 

ise “Kazanç” ın belirlenmesinde işletmele-

re tanınan esneklik neticesinde işletmelerin 

seçmiş olduğu farklı muhasebe politikaları-

nın, karşılaştırılabilirliği olumsuz olarak et-

kilemesidir. Örneğin; TMS 16 Maddi Duran 

Varlıklar Standardı uyarınca işletmeler, sa-

hip oldukları varlıkların gelecekteki ekono-

mik yararlarına ilişkin olarak işletme tarafın-

dan uygulanması beklenen tüketim modelini 

en iyi yansıtacak amortisman yöntemini 

seçer. Eğer işletme doğrusal amortisman 

yöntemini seçerse varlığın amortismana 

tabi tutarı, yararlı ömrü boyunca sabit 

olarak dağıtılır ve sonuç itibariyle kazançtan 

sabit bir tutar düşülür. Buna karşın azalan 

bakiyeler yöntemi seçildiğinde, ilk yıllarda 

kazançtan daha fazla tutar düşülecek ve 
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kazanç azalacak, ilerleyen yıllarda ise 

kazançtan daha az tutar düşülecek, kazanç 

artacaktır. Dolayısıyla işletmeler tarafından 

farklı muhasebe politikalarının uygulanması 

farklı kazançlar ortaya çıkaracaktır.(Picker 

ve diğerleri 2012:752)

3. TMS 33 Hisse Başına Kazanç 

Hisse başına kazanç oranının 1950’li 

yılların sonu ve 1960’ların başlarında özel-

likle ABD’de ön plana çıkması ve bu orana 

dayanarak oluşturulan fiyat/kazanç (F/K) 

oranının yatırım kararları alınırken önem-

li bir ölçüt olarak kullanılması neticesinde 

bazı ülkelerdeki (ABD ve İngiltere gibi) stan-

dart belirleyici otoriteler HBK ile ilgili olarak 

çeşitli kurallar ortaya koymuş olmalarına 

rağmen bunlar yerel düzenlemeler olarak 

kalmış ve 1997 yılına kadar bu konuya yöne-

lik uluslararası düzeyde bir muhasebe stan-

dardı olarak yayımlanamamıştır. 

TMS 33 – Hisse Başına Kazanç Stan-

dardı, dünyada 1 Ocak 1998 tarihinden son-

raki hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 

yürürlüğe girmiştir. Aralık 2003 tarihinde 

standartlardaki kapsamlı iyileştirmelerin bir 

parçası olarak IASB bazı karmaşık alanlar-

da rehberlik sağlaması için TMS 33’ü detaylı 

olarak ele almış ve gerekli güncellemeleri 

yapmıştır. Ülkemizde ise TMS 33 Hisse Başı-

na Kazanç Standardı, 31/12/2005 tarihinden 

sonra başlayan hesap dönemlerinde ge-

çerli olmak üzere Türkiye Muhasebe Stan-

dartları Kurulu (TMSK) tarafından ilk olarak 

28/03/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gaze-

tede yayımlanmıştır.

HBK işletmelerin performanslarının 

ölçümünde yatırımcılar tarafından geniş öl-

çüde kullanılmakla birlikte özellikle:

1. Aynı raporlama dönemi içinde farklı 

işletmelerin ve 

2. Aynı işletmenin farklı raporlama dö-

nemlerindeki performansının karşılaş-

tırılmasına yardımcı olmak amacıyla 

başvurulmaktadır.

TMS 33 aşağıdakilere uygulanmaktadır:

(a) Bir işletmenin ayrı veya bireysel fi-

nansal tabloları:

(i) Adi hisse senetleri veya potansiyel 

adi hisse senetleri borsa veya diğer 

teşkilatlanmış piyasalarda (yurtiçi 

veya yurtdışı borsa veya yerel ve böl-

gesel piyasaların da dâhil olduğu tez-

gah üstü piyasa) işlem gören veya

(ii) Borsa veya diğer teşkilatlanmış bir 

piyasada adi hisse senetlerini ihraç 

etmek amacıyla, bir menkul kıymet-

ler komisyonu veya diğer düzenleyici 

kuruluş ile finansal tablolarını oluş-

turan veya oluşturma sürecinde olan 

ve

(b) Bir grubun ana ortaklık ile konsolide 

edilmiş finansal tabloları:

(i) Adi hisse senetleri veya potansiyel 

adi hisse senetleri borsa veya diğer 

teşkilatlanmış piyasalarda (yurtiçi 

veya yurtdışı borsa veya yerel ve böl-

gesel piyasaların da dâhil olduğu tez-

gah üstü piyasa) işlem gören veya

(ii) Borsa veya diğer teşkilatlanmış bir 

piyasada adi hisse senetlerini ihraç 

etmek amacıyla, bir menkul kıymet-

ler komisyonu veya diğer düzenleyici 

kuruluş ile finansal tablolarını oluş-

turan veya oluşturma sürecinde olan.

(c) HBK’yı isteğe bağlı olarak finansal 
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tablolarında sunmayı seçen işletmeler.

Standartta yukarıda da bahsedildiği 

üzere HBK’yı finansal tablolarında sunacak 

işletmelerin hangilerinin olduğu açık olarak 

sayılsa da uygulamada çeşitli karmaşık du-

rumlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin; X şir-

ketinin NYSE’ye (New York Stock Exchange) 

kote bir şirket olduğunu varsayalım. X şirke-

ti, çeşitli fonların (emeklilik fonları gibi)  şir-

kete yatırım yapmalarını çekici hale getirme 

amacına yönelik olarak halka arz işlemini 

gerçekleştirmiştir. Zira fonların şirketlere 

yatırım yapabilmeleri yasalarla çeşitli kural-

lara bağlanmıştır. Buna göre borsaya kote 

olmayan bir şirkete yatırım yapılması müm-

kün olmamaktadır. Fakat X şirketinin hisse 

senetlerinin borsada fiili olarak işlem gör-

mesi beklenmemektedir. Bu durumda hisse 

başına kazanç bilgisinin TMS 33 uyarınca 

sunulup sunulmayacağı tartışma konusu 

yaratmaktadır. X şirketinin hisse senetleri-

nin borsada işlem görmesinin beklenme-

mesine rağmen, şirket TMS 33’e uygun ola-

rak HBK’yı finansal tablolarında sunmalıdır. 

Çünkü standartta ‘işlem görme’ ifadesi X fir-

masının hisse senetlerinin fiili olarak işlem 

görmesini değil, işlem görebilme kapasite-

sine sahip olmasını ifade etmektedir.

Bir işletmenin, hem konsolide hem de 

bireysel finansal tablolarını “TMS 27 Konso-

lide ve Bireysel Finansal Tablolar” Standar-

dına göre hazırlayıp sunması durumunda; 

TMS 33 uyarınca yapılacak açıklama-

ların sadece, konsolide bilgiler çerçe-

vesinde sunulması gerekir.

 Hisse başına kazanç bilgilerini bi-

reysel finansal tablolarına göre ka-

muoyuna açıklamayı tercih eden bir 

işletme, söz konusu bilgileri sadece 

kapsamlı gelir tablosunda sunar. 

Bireysel finansal tablolarına göre his-

se başına kazanç bilgilerini kamuoyu-

na açıklamayı tercih eden bir işletme, 

anılan hisse başına kazanç bilgisini, 

kapsamlı gelir tablosu veya dipnotla-

rında açıklasa bile, konsolide finansal 

tablolarda sunamaz. 

3.1.  Adi Hisse Başına Kazanç

Adi hisse başına kazancın hesaplanmasında 

;

 Ana ortaklığın adi hisse senedi sahip-

lerinin payına düşen kazanç veya za-

rar (pay )

 Dönemin adi hisse senedi sayısının 

ağırlıklı ortalaması (payda) dikkate 

alınmaktadır.

Formüle edildiğinde adi hisse başına 

kazanç;

 Ana ortaklığın adi hisse senedi

sahiplerinin payına düşen kazanç(zarar) 

Dönemin adi hisse senedi sayısının 

ağırlıklı ortalaması

3.1.1. Kazancın Hesaplanması (Pay)

Adi hisse başına kazanç hesaplama-

sında dikkate alınan kâr veya zarar sürdürü-

len faaliyetlerden olmalıdır. Diğer bir deyişle 

adi kazançları hesaplarken, bir raporlama 

dönemi içerisinde ana ortaklığın adi hisse 

senedi sahiplerine düşen tüm gelir ve gider 

kalemleri dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla 

adi kazançlar belirlenirken, vergi giderleri 

ve borç olarak sınıflandırılan imtiyazlı hisse 

senetlerine isabet eden temettü tutarlarının 
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kazanç veya zararlardan çıkarılması gerek-

mektedir. Vergi gideri, işletmenin kazancı-

na ulaşırken olağan bir giderdir bu yüzden 

hesaplamadan düşülür. İmtiyazlı temettüler 

ise adi hisse senedi sahiplerine atfedileme-

yeceğinden dolayı hesaplamaya indirim ka-

lemi olarak dâhil edilmelidir. (Picker ve di-

ğerleri 2012:753) Çünkü imtiyazlı temettüler, 

adi temettülerden önce ve sadece imtiyazlı 

hisse senedi sahiplerine ödemesi yapılan te-

mettülerdir.

Diğer bir husus ise imtiyazlı hisse se-

netlerinin birikimli veya birikimsiz olmasına 

göre değişmektedir buna göre;

Kâr veya zarardan düşülen imtiyazlı 

temettülerin vergi sonrası tutarı:

Birikimsiz imtiyazlı hisse senetleri ile 

ilgili olarak, varsa, ilgili dönem için 

ilan edilen temettülerin vergi sonrası 

tutarı ve

 İlan edilmiş olsun veya olmasın, bi-

rikimli imtiyazlı hisse senetleri ile il-

gili olarak ilgili dönem için öngörülen 

temettülerin vergi sonrası tutarı. İlgili 

dönemin imtiyazlı temettülerinin tu-

tarı, geçmiş dönemlere ilişkin olarak 

cari dönem içinde ödenen veya öde-

neceği ilan edilen birikimli imtiyazlı 

hisse senetlerinin imtiyazlı temettü 

tutarını içermez.

3.1.2. Hisse Senedi Sayısının Hesaplanma-

sı (Payda)

Hisse başına kazanç hesaplaması 

işletmenin sahip olduğu sermayeye odak-

lanmaktadır. Böylece hesaplamadaki payda 

kısmı sadece işletmenin sahip olduğu adi 

hisse senedi sermayesini içerir. TMS 33’te 

“tedavüldeki” hisse senetlerine atıf yapılır. 

Bununla anlatılmak istenen hisse senetleri-

nin raporlama dönemi boyunca tedavüldeki 

mevcut adi hisse senedi sayısının ağırlıklı 

ortalamasıdır. Raporlama dönemi boyunca 

tedavüldeki hisse senedi sayısında değişik-

liğe yol açan işlemler aşağıdaki gibi olabilir:

 Raporlama dönemi boyunca tedavül-

deki hisse senedi sayısını artıran yeni 

hisse senedi ihracı,

 İşletmenin geri almış olduğu veya 

iptal ettiği hisse senetleri neticesinde 

tedavüldeki hisse senedi sayısındaki 

azalışlar,

 Tedavüldeki hisse senedi sayısının 

artmasına veya azalmasına neden 

olan hisse bölünmeleri veya hisse bir-

leşmeleri

 Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse se-

netleri veya dönüştürülebilir tahville-

rin adi hisse senetlerine dönüşümü-

nün yapılması.

Tüm bu sayılan nedenlerin yaratmış 

olduğu hisse senedi sayısındaki değişikliğin 

bir sonucu olarak, adi hisse başına kazancın 

hesaplanmasında kullanılan adi hisse sene-

di sayısının zaman ağırlıklı faktör yardımıyla 

uyarlanması gerekmektedir. Zaman ağırlıklı 

faktör, hisse senetlerinin raporlama döne-

mindeki gün sayısının tamamının bir oranı 

olarak tedavülde olduğu süreyi verir. Yani 

hisse senetlerine ilişkin alacağın doğduğu 

tarihten itibaren ilgili hisse senetleri hesap-

lamaya dâhil edilir. İşletme sermayesinin 

tedavüldeki hisse senedi sayısındaki deği-

şikliklerden dolayı yükseldiğinde veya düş-

tüğünde zaman ağırlıklı faktörün kullanıl-

ması anlamlı olacaktır. Dönem boyunca adi 

hisse senedi sayısının zaman ağırlıklı fak-
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törle uyarlanması işletmenin sermaye yapısındaki değişikliklerin HBK’nın hatalı ölçümüne 

sebebiyet vermemesini garanti altına alır. Hisse senedi sayısının zaman bakımından dağıtımı, 

işletmenin sermayesini yükseltmesinden dolayı kaynaklarında meydana gelen artışın ser-

mayenin kazanç elde etmesinin mümkün olduğu döneme yayılmasını sağlar. Tersi durumda 

da (Örn: hisse geri satın alınması) işletme sermayesinin azalması neticesinde artık azalan 

kısmın kazanç elde etmemesi sağlanmış olur. 

Zaman Ağırlıklı Faktör =  Hisse senetlerinin tedavülde olduğu gün sayısı

                          

                               Raporlama dönemindeki toplam gün sayısı

Standartta zaman ağırlıklı faktör günlük bazda tanımlanmasına rağmen makul bir 

ağırlıklı ortalama süre tahmini bazı durumlarda yeterli olacaktır. Örneğin, hisse senedi hare-

ketinin nisbi büyüklüğüne bağlı olarak hisse senedinin tedavülde olduğu süre ay bazında ele 

alınabilir.

TMS 33, HBK hesaplanmasında kullanılan ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısının 

bulunmasında ilgili hisse senetlerinin hangi tarihten itibaren tedavülde olduğunun belirlen-

mesine yönelik çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Aşağıdaki tabloda farklı durumlara göre 

hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı hesabına dâhil edilme zamanla-

rına örnekler verilmiştir:

Nakit karşılığı hisse ihraç edilen hisse senetlerine ilişkin ağırlıklı ortalama hisse sene-

dine katılma zamanı olarak ilgili nakit alacağının doğduğu tarih baz alınmaktadır. Her 

zaman nakit alacağının doğduğu tarihin belirlenmesi kolay olmamaktadır. 

İşletme birleşmelerinde transfer bedelinin bir parçası olan adi hisse senetleri edinim 

tarihinden itibaren ağırlıklı ortalama hisse senedi hesabına dâhil edilir. Çünkü edinen 

işletme, edinilen işletmenin kâr veya zararını söz konusu tarihten itibaren kendi 

kapsamlı gelir tablosuna dâhil eder.

Adi hisse senetleri, ihraç edildikleri ancak tamamen ödenmediklerinde, adi hisse ba-

şına kazancın hesaplanmasında, tamamen ödenmiş adi hisse senedine ilişkin dönem 

içindeki temettülere katılmaya hak kazandıkları ölçüde, adi hisse senedinin bir parçası 

olarak dikkate alınırlar. Diğer bir deyişle, dönem içinde ihraç edilen hisse senedi be-

dellerinin tamamı değil de bir kısmı ödenmiş olursa, bunlar tam ödenmiş hisselerin 

bir kesri gibi işlem görürler yani kârdan kısıtlı pay alırlar. Kısmen ödenmiş hisse se-

netlerine bu yönden standardın yaklaşımı tamamen ödenmiş hisse senetlerine göre 

farklıdır. 
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Tablo 1 : İhraç Edilen Hisse Senetlerinin Ağırlıklı Ortalama Adi Hisse Senedi Hesabına

Katılma Zamanları

Hisse Senetlerinin İhraç Şekilleri
Ağırlıklı Ortalama Adi Hisse Senedi

Hesabına Katılma Zamanı

Nakit karşılığı ihraç edilen adi hisse senetleri
İlgili nakit alacağının doğduğu tarihte

 (ihraç tarihi)

Kâr paylarının gönüllü olarak, adi hisse se-

netlerine veya imtiyazlı hisse senetlerine 

yatırılması durumunda ihraç edilen adi hisse 

senetleri

Kâr paylarının dönüştürülme tarihinde

Bir borçlanma aracının adi hisse senetlerine 

dönüştürülmesi sonucu ihraç edilen adi hisse 

senetleri

Borcun üzerindeki faiz tahakkukunun sona 

erdiği tarihte

Diğer finansal araçların sağladığı faiz veya 

anaparanın karşılığında/yerine ihraç edilen 

adi hisse senetleri

Bu araçlar üzerindeki faiz tahakkukunun 

sona erdiği tarihte

Bir borcun geri ödenmesi için ihraç edilen adi 

hisse senetleri
İlgili borcun geri ödendiği tarihte

Bir varlığın nakit dışı satın alımında kullanıl-

mak üzere ihraç edilen adi hisse senetleri,
İlgili varlığın satın alındığı tarihte

İşletme Birleşmeleri Edinim tarihinde

İşletmeye sağlanan bir hizmet karşılığında 

ihraç edilen adi hisse senetleri

İlgili hizmetin alındığı tarihte

Kaynak : Erkuş H., ‘IAS 33 ve TMS 33’e Uyumlu Olarak Hisse Başına Kazancın Hesaplanması’, s.69

Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri, koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleş-

mesinde belirtilen koşulların yerine gelmesini takiben bedelsiz olarak ya da çok az bir 

nakit veya başka tür bir ödeme karşılığında ihraç edilebilecek adi hisse senetleridir. 

Bu tanımdaki ‘koşul’ sadece belirli bir zamanın geçmesi olarak ele alındığında koşu-

la bağlı çıkarılabilir hisse senedi şartı taşınmamış olmaktadır. Zira zamanın geçmesi 

kesindir. Koşula bağlı olarak iade edilebilen (diğer bir deyişle geri çağrılabilen) hisse 

senetleri mevcut olarak kabul edilmez ve geri çağrılmalarının artık söz konusu ol-

mayacağı tarihe kadar, adi hisse başına kazanç hesaplamasının dışında bırakılırlar. 

  Örneğin A şirketi, B şirketini 1 Ocak 2015 tarihinde satın almıştır. A şirketi ile 

B şirketi, B şirketinin 31 Aralık 2017 yılına kadar 3 yıl boyunca ortalamada 10 Milyon 

$ kazanç elde etmesi halinde A şirketinin 100.000 adet hisse senedini 1 Ocak 2018 
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tarihinde B şirketine ihraç edeceği 

konusunda anlaşmaya varmışlardır. 

B şirketinin 2015 ve 2016 yıllarına ait 

kazançları her yıl için 17 Milyon $ dır. 

Örnekte ihraç edilecek olan hisse se-

netlerinin 2015 ve 2016 yıllarında he-

saplamaya dâhil edilip edilmeyeceği 

önemli bir konudur. Hisse senetleri 

20015 ve 2016 yıllarının her ikisinde 

de HBK hesaplaması dışında kalma-

lıdır. Burada elde edilen kazanç tuta-

rının toplamda 34 Milyon $ ve ortala-

mada 10 Milyon $ üzerinde olmasına 

rağmen hesaplamaya dâhil edilmez. 

Çünkü A ve B işletmelerin üzerinde 

anlaşmış olduğu dönemin sonuna ka-

dar (31.12.2017)  tüm gerekli koşulla-

rın sağlanacağı kesin değildir. Şöyle 

ki, 2017 yılında B şirketinin 19 Milyon 

$ zarar ettiğini varsaydığımızda orta-

lamada 5 Milyon $ kazanç sağlanmış 

olacak ve koşul sağlanamayacaktır.

Koşula bağlı olarak iade edilebilen 

(diğer bir deyişle geri çağrılabilen) 

hisse senetleri mevcut olarak ka-

bul edilmez ve geri çağrılmalarının 

artık söz konusu olmayacağı tarihe 

kadar, adi hisse başına kazanç he-

saplamasının dışında bırakılırlar.

3.1.3. Sermaye Yapısındaki Değişikliklerin 

Hisse Başına Kazanç Üzerine Etkileri

Cari dönem ve sunulan diğer tüm dö-

nemlerdeki adi hisse senedi sayısının ağır-

lıklı ortalaması, kaynaklarda herhangi bir 

değişikliğe yol açmadan adi hisse senedi sa-

yısını değiştiren potansiyel adi hisse senetle-

rinin dönüşümü dışındaki her türlü olay için 

düzeltilir. Adi hisse senetleri kaynaklarda 

herhangi bir değişikliğe neden olmaksızın 

ihraç edilebilir veya mevcut adi hisse senet-

lerinin sayıları azaltılabilir. Bunlara ilişkin 

örnekler:

 Aktifleştirme veya bedelsiz hisse sene-

di verilmesi (bazen, hisse olarak veri-

len temettü olarak da adlandırılır);

 Başka bir ihraç işleminde bedelsiz bir 

unsurun bulunması; örneğin mevcut 

hissedarlara yeni haklar içeren bir ih-

raç işlemindeki bedelsiz unsur; 

 Hisse senedi bölünmesi ve

 Nominal değeri artırarak hisse senet-

lerini birleştirme (hisselerin konsoli-

dasyonu).

3.2.  Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç

Sulandırılmış hisse başına kazancın 

finansal tablolarda sunulmasının amacı, 

mevcut ve potansiyel yatırımcılara, potan-

siyel adi hisse senetlerinin adi hisse senet-

lerine dönüşümü durumunda, şirketin kar-

lılık oranlarının nasıl değişeceği hakkında 

bilgi vermek, adi hisse senedi ihraç ederek 

finansman sağlamak yerine, alternatif borç-

lanmalar ile (potansiyel adi hisse senetleri) 

finansman sağlamanın avantajlarını ve de-

zavantajlarını ortaya koymaktır. (Örten, Ka-

val ve Karapınar 2007:446)

Diğer yandan sulandırılmış hisse ba-

şına kazanç, finansal tablo kullanıcılarına 

işletmenin potansiyel adi hisse senetlerine 

ilişkin bir bakış açısı getirmektedir. İşletme-

nin gelecekteki hisse başına kazanç tutarını,  

verilen kazanç ve potansiyel adi hisse senet-

leri rakamlarından tahmin etme potansiye-

lini sağlamaktadır. Sulandırılmış hisse ba-

şına kazanç hesaplaması, adi hisse başına 

kazanç hesaplaması ile tutarlıdır.
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İşletmelerin adi hisse başına kazanç 

oranı hesaplamasının yanı sıra opsiyonla-

rın kullanıldığı veya dönüştürülebilir men-

kul kıymetlerin dönüşümünün gerçekleştiği 

varsayımından kaynaklanan potansiyel su-

landırma etkisinin değerlendirilmesi gerek-

mektedir. Bu menkul kıymetler “potansiyel 

adi hisse senetleri” olarak adlandırılmak-

tadır. Potansiyel adi hisse senetlerinin su-

landırma etkisi sulandırılmış hisse başına 

kazancın hesaplanmasında dikkate alınma-

lıdır. Bu nedenle çok sayıda opsiyon, varant, 

hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ve 

imtiyazlı hisse senedine sahip olan bir işlet-

me için sulandırılmış hisse başına kazanç, 

adi hisse başına kazançtan daha güvenilir ve 

gerçekçi bir sonuç verecektir.

İşletmelerin diğer taraflarla 

işletmedeki hisse senetlerine sahip olma 

hakkı kazandıran sözleşmeler yapmaları 

neticesinde bu hisse senetlerinin ihracı 

mevcut sermayedarların kazançlarında 

sulandırma etkisine (kârın azalması veya 

zararın artması ile) sahip olabilmektedir.  

Sulandırma bir nevi, aynı kazancın mevcut 

sayıdan daha fazla hissedar ile paylaşılması 

neticesinde meydana gelir. Raporlama 

tarihinde, işletmenin sahip olduğu potansiyel 

adi hisse senetlerinin adi hisse senetlerine 

dönüşümü gerçekleştiğinde bu olay hisse 

başına kazançta sulandırma etkisine sahip 

olur. Bu yüzden sulandırılmış hisse başına 

kazanç, potansiyel adi hisse senetlerinin adi 

hisse senetlerine dönüştüğü varsayımına 

dayanarak mümkün olan en düşük hisse 

başına kazanç miktarını gösterir. 

Hisse başına kazanç oranının gerçek-

çi olarak hesaplanabilmesi için göz önünde 

bulundurulması gereken iki önemli konu 

vardır. Bunlardan birincisi söz konusu dö-

nem içinde işletmenin hisse senedi sayı-

sında bir değişme olup olmadığı, ikincisi ise 

potansiyel adi hisse senetlerinin ihraç edilip 

edilmediğidir. Adi hisse başına kazanç he-

saplamasında sadece hisse senedi sayısının 

ağırlıklı ortalamasını değiştiren uygulama-

ların dikkate alınması yeterliyken, sulandı-

rılmış hisse başına kazancın hesaplanma-

sında işletmenin sahip olduğu potansiyel adi 

hisse senetlerinin de göz önünde bulundu-

rulması gereklidir.(Değer, Poroy 2009:63)

Potansiyel adi hisse senetlerinin adi 

hisse senetlerine dönüşümünde “sulandır-

ma” veya “ters sulandırma” etkisi ortaya 

çıkabilir. Eğer potansiyel adi hisse senetle-

rinin adi hisse senedine dönüşümünde his-

se başına kazancı azaltıyorsa sulandırma 

etkisine, hisse başına kazancı artırıyorsa 

ters sulandırma etkisine sahip olduğu kabul 

edilir. Sulandırma etkisi için hisse başına 

kazanç hesaplamasında yapılan düzeltme-

ler hisse başına kazancı artıramaz veya his-

se başına zararı azaltamaz. Bu yüzden ters 

sulandırma etkileri hisse başına kazanç he-

saplamasında dikkate alınamaz. Başka bir 

deyişle, potansiyel adi hisse senetleri yalnız-

ca “sulandırma” etkisi yaratırlarsa sulandı-

rılmış hisse başına kazanç hesaplamasında 

dikkate alınır. (Casson, Mc Kenzie 2007:285)

Sulandırılmış hisse başına kazanç 

hesaplanırken; 

 Ana ortaklığın adi hisse senedi sahip-

lerinin payına düşen kâr veya zarar, 

sulandırma etkisi olan potansiyel adi 

hisse senetlerine ilişkin olarak dönem 

içerisinde gerçekleşen vergi sonrası 

temettü ve faiz miktarı tutarında artı-

rılır ve gelir veya giderde sulandırma 

etkisi olan potansiyel adi hisse senet-
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lerinin dönüştürülmesinden kaynak-

lanan diğer her türlü değişikliğe göre 

düzeltilir;

 Mevcut adi hisse senedi sayısının ağır-

lıklı ortalaması, sulandırma etkisi olan 

tüm potansiyel adi hisse senetlerinin 

dönüştürüldüğü varsayımıyla, ilave adi 

hisse senedi sayısının ağırlıklı ortala-

ması kadar artırılır.

Ayrıca aşağıda sıralanan adımların 

takip edilmesi sulandırılmış hisse başına 

kazanç hesaplamasında yardımcı olacaktır. 

Buna göre sulandırılmış hisse başına ka-

zanç hesaplamasında :

1. Adi hisse başına kazanç hesaplama-

sında kullanılan kazanç ve hisse senedi 

sayısı ile başlanır.

2. Potansiyel adi hisse senetlerinin sulan-

dırıcı olup olmadığının belirlenmesinde, 

her bir potansiyel adi hisse senedi ayrı 

olarak değerlendirilir.

3. Adi hisse başına kazançtaki sulandırma 

etkisini en yüksek seviyeye çıkarmak 

için potansiyel adi hisse senetlerinin 

sulandırıcı etkisi en fazla olandan en az 

olana doğru sıralanır.

3.2.1. Kazancın Hesaplanması (Pay)

Sulandırılmış kazanç, potansiyel his-

se senetlerinin adi hisse senetlerine dönü-

şümünün gerçekleştiği varsayılarak, bu dö-

nüşümün vergi sonrası etkilerinin dikkate 

alınması suretiyle hesaplanan ve adi hisse 

senedi sahiplerine düşen net kârdır. Sulan-

dırılmış hisse başına kazanca ulaşmak için 

ise, sulandırma etkisi olan potansiyel adi 

hisse senetlerine göre kazancın ve adi hisse 

senedi sayısının ağırlıklı ortalamasının dü-

zeltilmesi gerekmektedir. (Erkuş 2006:85)

Sulandırılmış hisse başına kazancın 

hesaplanması, temel olarak adi hisse ba-

şına kazancın hesaplanmasında kullanılan 

veriler üzerinden sulandırma etkisinin yol 

açtığı düzeltmelerin yapılmasına dayanır. 

Sulandırılmış hisse başına kazanç ile adi 

hisse başına kazanç arasındaki fark “sulan-

dırma düzeltmesi” olarak adlandırılmakta-

dır. (Scott,Wier 2000:306)

Sulandırılmış hisse başına kazanç 

hesaplanırken, adi hisse sahiplerine düşen 

kâr veya zarar, adi hisse başına kazançta ol-

duğu gibi hesaplandıktan sonra,

 Adi hisse senedi sahiplerine düşen kâr 

veya zararının hesaplanmasında düşü-

len, sulandırma etkisi olan potansiyel 

adi hisse senetlerine ilişkin temettü 

veya diğer kalemler ve bunların vergi 

etkilerine göre,

 Dönem içerisinde, sulandırma etkisi 

olan potansiyel adi hisse senetlerine 

ilişkin olarak muhasebeleştirilen faiz-

ler ve bunların vergi etkilerine göre,

 Sulandırma etkisi olan potansiyel adi 

hisse senetlerinin dönüşümü sonu-

cunda meydana gelen gelir veya gi-

derler ile bunların vergi etkilerine göre 

düzeltilmelidir.

Potansiyel adi hisse senetlerinin adi 

hisse senetlerine dönüştürülmelerinin ar-

dından bu potansiyel adi hisse senetlerine 

ilişkin herhangi bir temettü veya faiz tutarı 

oluşmaz. Bunun yerine yeni adi hisse senet-

leri, ana ortaklığın adi hisse senedi sahip-

lerine düşen kâr veya zarara katılmaya hak 

kazanır. Bu nedenle ana ortaklığın adi hisse 

senedi sahiplerine düşen kâr veya zarar, te-

mettü veya faiz tutarlarına ve bunlara ilişkin 

vergi etkisine göre düzeltilir. 
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Potansiyel adi hisse senetlerinin dö-

nüşümü, gelir veya giderde önemli değişik-

liklere neden olabilir. Örneğin, potansiyel adi 

hisse senetlerine ilişkin faiz giderinin azal-

ması ve bunun sonucunda kârda meydana 

gelen artış veya zarardaki bir azalma, zo-

runlu personel kâr paylaşım planına ilişkin 

giderlerde artışa yol açabilir. Sulandırılmış 

hisse başına kazancın hesaplanması için, 

ana ortaklığın adi hisse senedi sahipleri-

ne düşen kâr veya zarar, gelir veya giderde 

meydana gelen bu tür değişikliklere göre 

düzeltilir.

3.2.2. Hisse Senedi Sayısının Belirlenmesi 

(Payda)

Sulandırılmış hisse başına kazanç 

hesaplamasının amaçları doğrultusunda te-

davüldeki sulandırıcı etkisi olan tüm menkul 

kıymetler adi hisse senetlerine dönüştürül-

düğünde, ağırlıklı ortalama hisse senedi sa-

yısının artırılması gerekmektedir. Potansiyel 

hisse senetlerinin adi hisse senetlerine dö-

nüşümünün sadece ve sadece sürdürülen 

faaliyetlerden elde edilen hisse başına ka-

zancı azalttığında sulandırıcı etkisinin oldu-

ğu kabul edilir. Ayrıca potansiyel hisse se-

netlerinin raporlama döneminin başında (ya 

da sonrasında ihraç edilmiş ise ihraç tari-

hinde) adi hisse senetlerine dönüştürüldüğü 

varsayılır ve tedavülde olduğu süre zarfında 

ağırlıklandırılması gerekmektedir.  Diğer 

bir deyişle sulandırıcı etkisi olan herhangi 

bir menkul kıymet feshedildiğinde veya iş-

lemden kaldırıldığında bu menkul kıymet 

sadece tedavülde olduğu zaman zarfında 

hesaplamaya dâhil edilir.  Böylece örneğin 

herhangi bir opsiyonun kullanılması veya bir 

tahvilin adi hisse senedine dönüşümünün 

gerçekleştiği tarihten itibaren adi hisse se-

nedi sayısında meydana gelen artışın ağır-

lıklı ortalama hisse senedi hesaplanmasın-

da uyarlanması gerekir.     

Hisse senetlerinin sulandırıcı veya 

sulandırıcı olmayan olarak belirlenebilmesi 

için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi ge-

rekmektedir. 

 Bir işletme, potansiyel adi hisse se-

netlerinin sulandırma etkisine sahip 

olup olmadığını belirlemek için, sür-

dürülen faaliyetlerden elde edilen kâr 

veya zararın ana ortaklığa ait kısmını 

kontrol sayısı olarak kullanır.

 Potansiyel adi hisse senetlerinin su-

landırma ya da ters sulandırma etki-

sine sahip olup olmadığının belirlen-

mesinde, her bir potansiyel adi hisse 

senedi ihracı veya serisi, topluca de-

ğil, ayrı ayrı dikkate alınır. Potansiyel 

adi hisse senetlerinin dikkate alınma 

sıraları, bunların, sulandırma etkisine 

sahip olup olmamalarını etkileyebilir. 

Bu nedenle, adi hisse başına kazanca 

ilişkin söz konusu etkiyi azami hale 

getirmek için, her bir potansiyel adi 

hisse senedi ihracı veya serisi söz ko-

nusu etkiyi en yüksek taşıyandan iti-

baren sıralanır, yani, ek hisse başına 

kazancı en düşük olan sulandırma 

etkisine sahip potansiyel adi hisse se-

netleri, ek hisse başına daha yüksek 

kazanca sahip olanlardan daha önce, 

sulandırılmış hisse başına kazancın 

hesaplanması işlemine dâhil edilirler. 

Opsiyonlar ve hisse alma hakkı veren 

finansal araçlar hesaplamanın payını 

etkilemediklerinden, genellikle, ilk 

olarak dâhil edilirler.

 Potansiyel adi hisse senetlerinin adi 

hisse senetlerine dönüşümünün sür-
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dürülen faaliyetlerden elde edilen 

hisse başına kazancı artıracak veya 

hisse başına zararı azaltacak olması 

durumunda, anılan hisse senetlerinin 

ters sulandırma etkilerinin olduğu 

kabul edilir. Sulandırılmış hisse başı-

na kazancın hesaplanması işlemi, bu 

tersine durumla sonuçlanacak dönü-

şüm, hak kullanımı veya diğer potan-

siyel adi hisse senedi ihraçlarını dik-

kate almaz. 

3.2.3. Potansiyel Adi Hisse Senetleri

3.2.3.1. Opsiyonlar, Hisse Alma Hak-

kı Veren Finansal Araçlar ve Eşdeğerleri

Sulandırılmış hisse başına kazancın 

hesaplanmasında; işletme, sulandırma et-

kisi yaratacak opsiyonlar ile hisse alma hak-

kı veren finansal araçların kullanıldığını farz 

eder. Bu araçlardan elde edildiği varsayılan 

gelirlerin dönem içinde adi hisse senetle-

rinin ortalama piyasa fiyatından ihraç edil-

mesinden sağlanacak gelirlere eşit olduğu 

kabul edilir. Dönem içinde ihraç edilen adi 

hisse senedi sayısı ile ortalama piyasa fiya-

tından ihraç edilecek adi hisse senedi sayısı 

arasındaki fark, bedelsiz olarak ihraç edil-

miş adi hisse senetleri olarak kabul edilir. 

Bu yöntem US GAAP’ te bu yöntem “hazine 

bonosu yöntemi” (treasury stock method) 

olarak adlandırılmaktadır. (Değer, Poroy 

2009:67)

Opsiyonlar ve hisse alma hakkı veren 

finansal araçlar, dönem içinde ortalama pi-

yasa fiyatından daha düşük bir fiyata adi his-

se senedi ihracına yol açtıklarında, sulandır-

ma etkisine sahiptirler. Bu etkinin tutarı, adi 

hisse senetlerinin dönem içindeki ortalama 

fiyatı eksi ihraç fiyatıdır. Dolayısıyla, sulandı-

rılmış hisse başına kazancın hesaplanması 

açısından, potansiyel adi hisse senetlerinin 

aşağıdakilerden oluştuğu kabul edilir:

a) Dönem içerisinde belirli sayıda adi his-

se senedinin bunların ortalama piyasa 

fiyatlarından ihraç edilmesini öngören 

bir sözleşme. Bu gibi adi hisse senet-

lerinin makul bir şekilde fiyatlandıkla-

rı ve hisse başına kazanç veya zararda 

değişiklik etkisi yaratmadıkları varsa-

yılır. Bunlar, sulandırılmış hisse başı-

na kazançların hesaplanması işlemine 

dâhil edilmezler.

b) Kalan adi hisse senetlerinin bedelsiz 

olarak ihraç edilmesini öngören bir 

sözleşme. Bu gibi adi hisse senetleri 

hiçbir gelir yaratmazlar ve mevcut adi 

hisse senetlerine düşen kâr veya za-

rarda herhangi bir etki yapmazlar. Bu 

nedenle bu gibi hisse senetleri sulan-

dırıcı bir etkiye sahiptir ve sulandırıl-

mış hisse başına kazançların hesap-

lanması işleminde, mevcut adi hisse 

senedi sayısına eklenirler.

3.2.3.2. Dönüştürülebilir Araçlar

Dönüştürülebilir araçlar, hisse sene-

dine dönüştürülebilir tahvil veya dönüştürü-

lebilir imtiyazlı hisse senetleri gibi potansiyel 

hisse senetleri olup hisse başına kazancın 

hesaplanmasında sulandırma etkisine sa-

hiptir. Dönüştürülebilir tahviller ve dönüş-

türülebilir imtiyazlı hisse senetleri sahibine 

bu enstrümanları önceden belirlenmiş bir 

tarihte ve oranda adi hisse senetleri ile de-

ğişim imkânı sağlamaktadır. Sulandırılmış 

hisse başına kazancın hesaplanmasında bu 

tür araçların etkisinin dikkate alınması ge-

rekmektedir.
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Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse se-

netleri için cari dönem içinde ilan edilen veya 

biriktirilen, dönüşüm işlemi sırasında elde 

edilebilecek adi hisse başına temettü mik-

tarları adi hisse başına kazanç tutarından 

fazla olduğu sürece, anılan hisse senetleri-

nin, ters sulandırma etkisi bulunur. Benzer 

şekilde, dönüştürülebilir borcun faiz geliri-

nin (vergi ve gelir veya giderdeki diğer de-

ğişikliklerin etkilerinde arındırılmış olarak), 

adi hisse senetlerine dönüştürüldüklerinde 

elde edilebilecek adi hisse başına kazançtan 

fazla olması durumunda, söz konusu borç-

lar, hisse başına kâr artışı veya hisse başına 

zarar azalışı etkisine sebep olur.

Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse se-

netleri için cari dönemde ilan edilen kâr pay-

ları adi hisse başına kazanç hesaplamasında 

dönem net karı tutarından düşüldüğü için, 

sulandırılmış hisse başına kazanç hesap-

lamasında kara yeniden eklenmesi gerekir. 

Ayrıca, imtiyazlı hisse senetlerinin adi hisse 

senetlerine dönüştürülmesi ile oluşacak ek 

adi hisse senedi sayısı da sulandırılmış his-

se başına kazanç hesaplamasında dikkate 

alınır.

Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse se-

netlerinin itfası veya özendirilmiş dönüştür-

meyle azaltılması işlemi, daha önce mevcut 

olan dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senet-

lerinin sadece bir kısmını etkileyebilir. Bu 

gibi durumlarda, kalan imtiyazlı hisse se-

netlerinin sulandırma etkisine sahip olup 

olmadığını belirlemek için fazla ödeme, itfa 

olmuş veya dönüştürülmüş hisse senetleri-

ne atfedilir. İtfa olan veya dönüştürülen his-

se senetleri, bu durumda olmayan hisse se-

netlerinden ayrı olarak dikkate alınır.

Düzeltmeler, potansiyel adi hisse se-

netleri ile ilişkili olan ve kâr veya zararda 

muhasebeleştirilen finansman giderlerinin 

vergi sonrası tutarlarını içermektedir.

Borçlanma araçları için aşağıdaki ka-

lemlerin vergi sonrası tutarları ele alınacak-

tır :

 Kâr veya zararda muhasebeleştirilen 

faiz giderleri

 İhraç maliyetlerinin amortisman tutar-

ları

 Borçlanma aracına ilişkin kâr veya za-

rarda muhasebeleştirilen gerçeğe uy-

gun değer farkı kâr veya zararı

Hisse senetleri için aşağıdaki kalemlerin 

vergi sonrası tutarları ele alınacaktır:

 İlgili dönem içerisinde 

muhasebeleştirilen temettü tutarları

 İhraç maliyetlerinin amortisman tutar-

ları

 Hisse senetlerinin ölçümünde gerçe-

ğe uygun değer ölçümü yapılıyorsa kâr 

veya zararda muhasebeleştirilen ger-

çeğe uygun değer farkı kâr veya zararı

 Geri satın almalarda uygulanacak prim 

veya indirimin amortismanı

3.2.3.3.  Koşula Bağlı Çıkarılabilir 

Hisse Senetleri

Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senet-

leri, koşullar sağlandığında gelecekteki bir 

tarihte ihraç edilecek olan hisse senetleri-

dir. Şirketler bazen belli durumların gerçek-

leşmesini şart koşarak hisse senedi çıkar-

tabilmektedirler. Belli bir kazanç düzeyinin 

veya hedeflenen hisse senedi piyasa fiyatının 

yakalanması gibi önceden belirlenmiş ko-
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şulların gerçekleşmesine bağlı olarak çı-

karılan hisse senetlerine koşula bağlı ihraç 

denir. Koşula bağlı hisse senedinin olduğu 

durumlarda, belirlenen şartların gerçekleş-

mesi sonucu çıkarılacak hisse senedi sayısı 

eğer bu koşullar şimdiden gerçekleşmiş ve 

sulandırıcı etkiye sahip ise hem sulandırıl-

mamış hem de sulandırılmış hisse başına 

kazancın hesaplanmasında dikkate alınır. 

(Nikkolai ve diğerleri:163)

Adi hisse başına kazancın hesaplan-

masında olduğu gibi, koşula bağlı çıkarıla-

bilir adi hisse senetleri; koşullar sağlandığı 

takdirde (diğer bir deyişle olaylar gerçek-

leştiğinde), mevcut olarak dikkate alınır ve 

sulandırılmış hisse başına kazancın hesap-

lanması işlemine dâhil edilirler. Koşula bağ-

lı çıkarılabilir hisse senetleri, ilgili dönemin 

başından (ya da daha sonra ise koşullu yeni 

hisse senedi çıkarma anlaşması tarihinden) 

itibaren dikkate alınırlar. Koşulların sağlan-

maması durumunda, hisse başına kazanç 

hesaplamasına dâhil edilen hisse senedi 

sayısı, ilgili dönemin sonunun koşul süresi-

nin sonu olması durumunda, ihraç edilebi-

lir hisse senetleri sayısıdır. Koşullu dönem 

sona erdiğinde koşulların sağlanmamış ol-

ması durumunda, yeniden hesaplamaya/dü-

zeltmeye izin verilmez.

Koşula bağlı çıkarılabilir hisse se-

netleri, sulandırılmış hisse başına kazanç 

hesaplanırken kazanç yönünden (pay) her-

hangi bir etkiye sahip değildir. Kazanç sevi-

yesi koşul olarak gösterilse bile bu durum 

geçerlidir. Böyle olmasının sebebi ise sulan-

dırılmış hisse başına kazanç hesaplamasına 

dâhil edilen koşula bağlı çıkarılabilir hisse 

senetlerinin raporlama döneminin sonun-

daki durumlarına göre (koşulun karşılanıp 

karşılanmadığına) ele alınmasıdır. Bu yüz-

den, koşul olarak gösterilen kazanç seviyesi 

yakalanmadan ilgili hisse senetleri hesapla-

maya dâhil edilmez. (Deloitte 2015:2219)

Koşula bağlı ihracın şartı, dönem 

içinde belirli bir kazanç tutarına ulaşılma-

sı veya bunun devam ettirilmesi ise ve ilgili 

tutara raporlama döneminin sonunda ula-

şılmış, ancak anılan kazanç tutarının rapor-

lama döneminin ötesinde ek bir dönem için 

daha devam ettirilmesi gerekiyorsa, sulan-

dırma etkisine sahip olmaları durumunda, 

ilave adi hisse senetleri, sulandırılmış hisse 

başına kazanç hesaplaması sırasında, mev-

cut olarak dikkate alınırlar. Bu durumda, 

sulandırılmış hisse başına kazanç hesapla-

ması, raporlama dönemi sonundaki kazanç 

tutarının koşullu dönemin sonundaki kazanç 

tutarı olması durumunda ihraç edilecek adi 

hisse senedi sayısını esas alır. Kazanç tuta-

rının gelecek dönemlerde değişebilecek ol-

masından ötürü, adi hisse başına kazancın 

hesaplanması işlemi, gerekli tüm koşullar 

sağlanmadığından dolayı, koşullu dönemin 

sonuna kadar, bu tür koşula bağlı olarak çı-

karılabilecek adi hisse senetlerini içermez.

Dönem boyunca ortalama kazanç 

miktarının gerçekleşmesi koşulu bulunu-

yorsa, bu durum kümülatif olarak ele alın-

sa bile aynı etkiye sahip olacaktır. Örneğin, 

bir işletmenin koşula bağlı çıkarılabilir his-

se senetleri ihraç etme şartının 3 yıl boyun-

ca işletmenin her dönem için 1.000.000 TL 

ortalama kâr elde etmesi olduğunu varsa-

yalım. Bu durumda 3 yıllık kümülatif hedef 

kâr 3.000.000 TL olacaktır. İşletme ilk yılın 

sonunda 1.500.000 TL kâr elde ederse ko-

şula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri he-

saplamaya dâhil edilmeyecektir. Öte yandan 

işletme 5.000.000 TL kâr elde etmeyi başa-

rırsa söz konusu hisse senetleri sulandı-
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rılmış hisse başına kazanç hesaplamasına 

dâhil edilecektir. Çünkü işletme ilk yıl so-

nunda hedef kümülatif kazancın fazlasını ( 

5.000.000 TL > 3.000.000 TL) elde etmekle 

ilgili koşulu sağlamıştır. Burada ele alınan 

durum adi hisse başına kazanç hesaplama-

sındaki durum ile çelişmektedir. Adi hisse 

başına kazanç hesaplamasında işletme ilk 

yılın sonunda 5.000.000 TL kazanmış olsa 

bile söz konusu hisse senetleri hesaplama-

ya dâhil edilmeyecektir. Çünkü adi hisse ba-

şına kazanç hesaplamasının amaçları doğ-

rultusunda koşul yerine getirilmemiş olarak 

kabul edilmektedir. Yani ilgili koşul, koşulun 

bitiş dönemine kadar yerine getirilmiş sayıl-

mamaktadır. Şöyle ki, işletmenin geri kalan 

dönemlerde zarar etme olasılığı vardır ve bu 

durum ortalama kârın hedeflenen seviyenin 

altına gelmesine neden olabilir. 

Diğer bir durumda ise koşula bağ-

lı olarak çıkarılabilir adi hisse senetlerinin 

sayısı, adi hisse senetlerinin gelecekteki 

piyasa fiyatına bağlı olabilir. Bu durumda, 

etkinin sulandırma şeklinde olması duru-

munda, sulandırılmış hisse başına kazanç 

hesaplaması işleminde, raporlama dönemi 

sonundaki piyasa fiyatının koşullu dönemin 

sonundaki piyasa fiyatı olması durumunda 

ihraç edilecek adi hisse senedi sayısını esas 

alınır. Koşullu raporlama döneminin ötesine 

uzanan bir süre boyunca ortalama piyasa fi-

yatının esas alınması durumunda, geçen dö-

nemin ortalaması kullanılır. Piyasa fiyatının 

gelecek dönemde değişebilecek olmasından 

ötürü, adi hisse başına kazancın hesaplan-

ması işlemi, gerekli tüm koşullar sağlan-

madığından, koşullu dönemin sonuna kadar 

anılan tür koşula bağlı çıkarılabilir adi hisse 

senetlerini içermez.

Koşula bağlı çıkarılabilir adi hisse se-

nedi sayısı, kazanç veya hisse senedi piyasa 

fiyatından başka bir koşula (örneğin, belirli 

sayıda satış mağazasının açılması gibi) bağ-

lı olabilir. Bu gibi durumlarda, koşula bağlı 

çıkarılabilir adi hisse senetleri, halihazırda-

ki durumun koşullu dönemin sonuna kadar 

aynı kaldığı varsayılmak suretiyle, raporla-

ma döneminin sonundaki duruma göre, su-

landırılmış hisse başına kazanç hesaplan-

ması işlemine dâhil edilirler. Örneğin; ihraç 

edilecek hisse senedi, bir işletmenin 12. Pe-

rakende satış mağazasını açması koşuluna 

bağlanıyorsa ve yılsonunda 6 mağaza açıl-

mışsa koşul sağlanmamış olur ve herhan-

gi bir koşula bağlı çıkarılabilir hisse senedi 

hesaplamaya dâhil edilmez. 

Koşula bağlı çıkarılabilir potansiyel 

adi hisse senetleri (koşula bağlı olarak çı-

karılabilen dönüştürülebilir araçlar gibi, ko-

şullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşme-

si kapsamında olanlar hariç), sulandırılmış 

hisse başına kazanç hesaplanması işlemine 

aşağıdaki şekilde dâhil edilir:

a. İşletme, potansiyel adi hisse 

senetlerinin, koşullu adi hisse 

senetlerine ilişkin hükümlere göre 

ihraç edilmeleri için gereken koşullar 

çerçevesinde çıkarılabilir olup 

olmadıklarını belirler ve

b. Anılan potansiyel adi hisse senetleri-

nin, sulandırılmış hisse başına kazanç 

hesaplaması işlemine yansıtılmaları-

nın gerekli olması durumunda, işlet-

me, opsiyon ve hisse alma hakkı veren 

finansal araçlarla ilgili hükümler, dö-

nüştürülebilir araçlarla ilgili hükümler 

ile ödemesi adi hisse senedi veya nakit 

ile yapılabilen sözleşmelerle ilgili hü-

kümler veya diğer hükümlerden uygun 
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olanları dikkate almak suretiyle, söz 

konusu potansiyel hisse senetlerinin, 

sulandırılmış hisse başına kazanç he-

saplaması işleminde yaratacakları et-

kiyi belirler.

Ancak, ihraç edilmeleri koşula bağlı 

olmayan mevcut benzeri potansiyel adi hisse 

senetlerinin kullanıldığı ya da dönüştürül-

düğü varsayımı yapılmadıkça, sulandırılmış 

hisse başına kazancın hesaplaması işlemi 

açısından, kullanım ya da dönüştürülme 

varsayımları yapılmaz.

Böylece örneğin koşula bağlı çıkarıla-

bilir opsiyonlar aşağıdaki iki şartın da sağ-

lanması ile sulandırılmış hisse başına ka-

zanç hesaplamasına dâhil edilir :

 Eğer raporlama dönemi sonu, koşulun 

sağlandığı zamana tekabül ediyorsa ve

 Opsiyonların sulandırma etkisi var ise 

3.3.  KOBİ TFRS’de Hisse Başına Kazanç

KOBİ TFRS’de hisse başına kazanç 

düzenlenmemekle birlikte KOBİ’lerde his-

se başına kazanç tutarının raporlanması bu 

büyüklükteki işletmeler açısından zorunlu 

değil, ihtiyaridir. İşletmeler hisse başına ka-

zanç tutarlarını finansal tablolarında gös-

termek isterlerse TMS 33 hükümlerine göre 

raporlama yapabilecektir.

3.4. Yerel Finansal Raporlama Çerçe-

vesi’nde Hisse Başına Kazanç 

Temelde AB Direktifi, IASB tarafın-

dan yayımlanmış Kobi TFRS ve İngiltere’de 

yayımlanmış FRS 102 standardı esas alına-

rak KGK tarafından oluşturulan ve ülkemiz-

de finansal tablolarını oluştururken TMS/

TFRS’yi uygulaması zorunlu olmayan işlet-

meler tarafından kullanılacak Yerel Finan-

sal Raporlama Çerçevesi’nde (YFRÇ) hisse 

başına kazancın hesaplanması ve raporlan-

masına ilişkin herhangi bir yükümlülük yer 

almamaktadır.

3.5. TMS 33 ile US GAAP Arasındaki

  Önemli Farklılıklar 

Hisse başına kazanca ilişkin muha-

sebeleştirme hükümleri açısından TMS 33 

ile US GAAP (ASC 2601 ) benzerdir. Her iki 

standartta da adi hisse başına kazancın ve 

sulandırılmış hisse başına kazancın her bir 

adi hisse senedi sınıfı açısından kâr veya 

zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 

eşit derecede öneme sahip olarak sunul-

ması zorunlu kılınmıştır. Fakat, ağırlıklı 

ortalama hisse senetlerinin hesaplanması 

hususunda uygulamada bazı farklılıklarla 

karşılaşılmaktadır. Bunlar:

 Sulandırılmış hisse başına kazanç he-

saplamasında US GAAP’te yer alan 

hükümler doğrultusunda her bir çey-

rekte, ek hisse senetlerinin( potansiyel 

adi hisse senetleri) ağırlıklı ortalama-

ya dâhil edilmesi gerekmektedir. Böy-

lece yıllık olarak hisse başına kazanç 

tutarına ulaşılacaktır. TMS 33’te ise 

sulandırma etkisi olan potansiyel adi 

hisse senetleri bağımsız olarak her bir 

dönem (raporlama yılı) için hesaplan-

makta, her bir çeyrek ek hisse senetle-

rinin ortalamaya dâhil edilmesine izin 

verilmemektedir.

 Ödemesi adi hisse alımı veya nakit 

ile yapılan sözleşmenin yer aldığı 

durumlarda TMS 33’e göre işletme 

ödemenin hisse senedi ile yapılacağını 

1 FASB Accounting Standards Codification (ASC), 

Topic 260
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varsayar. Ancak US GAAP’te aynı söz-

leşmenin olduğu durumlarda, işletme 

politikaları eğer nakit ödemeyi gerekti-

riyorsa nakit şeklinde yapılacağı varsa-

yılır ve hesaplama buna göre şekillenir.

 US GAAP’te yer alan açıklamalar doğ-

rultusunda olağandışı kalemleri rapor-

layan bir işletmenin bu kalemlere iliş-

kin hisse başına kazanç hesaplamasını 

da ayrı olarak açıklaması gerekmekte-

dir. Fakat TMS 33’te herhangi bir ola-

ğandışı kalemin finansal tablolarda yer 

almasına izin verilmemektedir. 

 Farklı muhasebe politikalarına dayalı 

olarak hesaplanan kazanca göre deği-

şen adi hisse başına kazancın ve sulan-

dırılmış hisse başına kazancın sunu-

muna US GAAP’te izin verilmemekte, 

TMS 33’te ise dipnotlarda sunumuna 

ve açıklanmasına izin verilmektedir.

4. Sonuç ve Öneriler

Dünyada ve ülkemizde sermaye pi-

yasalarının gelişmesine bağlı olarak gerek 

kurumsal gerekse bireysel yapılan hisse 

senedi yatırımlarında geçmişten günümüze 

ciddi artışlar yaşanmıştır. 2008 yılında ger-

çekleşen Küresel Finans Krizi sonrasında 

ülke ekonomilerinde yaşanan iyileşmeler 

neticesinde dünya ve ülkemiz borsalarındaki 

hisse senedi piyasalarında işlem hacimleri-

nin oldukça artması bu gelişmenin en büyük 

kanıtı niteliğindedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında, şirket 

performanslarının ölçümünde kullanılmak 

üzere bir dizi yöntem geliştirilmiştir. Bu yön-

temlerden bazıları geçerliliğini yitirmesine 

rağmen bazıları yıllardır geçerliliğini koru-

maktadır. Hisse başına kazanç da geçerlili-

ğini koruyan araçlardan biri olarak 1960’lar-

dan beri kullanılmaktadır. Ayrıca hisse 

başına kazanç hesaplamasında muhasebe 

dünyasında farklı uygulamalar görülmüştür. 

Uluslararası düzeyde bu hesaplamaya bir öl-

çüt getirilmesinin gerekliliği ilgili otoriteler-

ce ele alınmış ve nihayetinde TMS 33 Hisse 

Başına Kazanç Standardı oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada TMS 33 Hisse Başı-

na Kazanç Standardında yer alan özellikli 

hususlar da göz önünde bulundurulmak 

suretiyle ayrıntılı olarak incelenmiş, uygula-

mada karşılaşılan zorluklara değinilmiştir. 

KAYNAKÇA

Burton Greg F., Jermakowicz Eva K. (2015), 

International Financial Reporting Standards-

A Framework-Based Perspective, Routledge 

Taylor & Francis, p.192-205

Casson P., Mc Kenzie G. (2007), A Compari-

son of Measures of Earnings Per Share, The 

 European Journal of Finance 13,  p.283-298

Değer A., Aksoy Poroy A. (2009), Sulandırma-

nın Hisse Başına Kazanç Hesaplamasına 

 Etkileri, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 94 , s.63

Deloitte (2015), i GAAP 2015 – A guide to IFRS 

Reporting, Wolters Kluwer, Vol.A, Part2, 

p.2157-2240

Erkuş H. (2006), IAS 33 ve TMS 33’e Uyumlu 

Olarak Hisse Başına Kazancın

Hesaplanması,Yaklaşım Yayıncılık, s.60-132

Örten Remzi, Kaval Hasan ve Karapınar Ay-

dın(2007), Türkiye Muhasebe- Finansal 

 Raporlama Standartları, Gazi Kitabe-

vi, Ankara, s.446



Hisse Başına Kazancın Hesaplanması Muhasebe ve Denetim Dünyası

Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 119

Örten Remzi, Kaval Hasan ve Karapınar 

Aydın (2014), Türkiye Muhasebe-FinansalRa-

porlama Standartları Uygulama ve Yorumla-

rı, Gazi Kitabevi, Ankara, s.401-429

NIKOLAI Loren A., BAZLAY John D. Interme-

diate Accounting, West Publishing Company, 

9th Edition, p.163

Picker R., Leo K., Loftus J., Wise V., Clark 

K., Alfredson K. (2012), Applying Internatio-

nalFinancial Reporting Standards, Wiley, 3rd 

Edit., p.752-765

Scott Thomas W. and Wier Heather A.(2000), 

On Constructing an EPS Measure: An Assess-

ment of the Properties of Dilution, Contem-

porary Accounting Research. 17, 2, (2000): 

303-326



Yıl : 1 Sayı: 1 Nisan & Haziran 2016 121

M. Salim YETGİN – Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

ÖZET

B
irleşme, iki veya daha fazla işletmenin 

bir araya gelerek, yeni bir işletme oluş-

turması veya bir ya da daha fazla işletmenin 

kontrolünün, diğer bir işletme tarafından 

ele geçirilmesi yahut iki veya daha fazla iş-

letmenin çıkarlarının birleştirilmesi olarak 

ifade edilmektedir. Birleşmeler; ekonomik 

anlamda büyük ölçeklere ulaşabilmek ama-

cıyla yapılabildiği gibi, uluslararası rekabet 

gücünü artırmak amacıyla da yapılabilmek-

tedir.

Bu çalışmada, TFRS 3 kapsamında 

işletme birleşmeleri ele alınmıştır. Bu stan-

dardın amacı, kapsamı, işletme birleşmele-

rinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak 

olan satın alma yöntemi, edinilen tanımla-

nabilir varlıkların, üstlenilen tanımlanabilir 

yükümlülüklerin, azınlık paylarının ve şere-

fiyenin ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesi-

ne yer verilerek açıklanmıştır. Ayrıca Yerel 

Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) kap-

samında işletme birleşmeleri ele alınmıştır. 

YFRÇ ve TFRS 3 arasındaki farklara değinil-

miş ve buna ilişkin bir örneğe yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşletme Birleş-meleri, 

Türkiye Finansal Raporlama Standardı 

3 (TFRS 3), Yerel Finansal Raporlama 

Çerçevesi (YFRÇ).

1.GİRİŞ

İşletme birleşmeleri, özellikle 

1980’li yıllardan sonra dünyada önemli bir 

konu olarak gündeme gelmiş, uluslararası 

piyasalarda faaliyet gösteren şirketlerin 

sayı olarak artması ve faaliyet alanlarının 

genişlemesiyle yeni bir dönemin başlangıcı 

olmuştur. Küreselleşme sürecinin 

başlamasıyla birlikte hız kazanan işletme 

birleşmelerinin başlıca nedeni ekonomik 

sebeplerdir. 

Ülkemizde halka açık şirketlerin ve 

belli şartları sağlamaları koşuluyla bazı 

işletmelerin muhasebe defterlerini TMS/

TFRS ye göre tutmaları ve finansal tablolarını 

bu standartlara göre hazırlamaları 

gerekmektedir. Bu kapsamda olan işletmeler 

için TMS uygulama kapsamında yer alan 

TFRS-3 İşletme Birleşmeleri Standardıyla 

birleşme ve satın alma işlemlerinde 

uymaları gereken kurallar belirlenmiştir. 

Bu bağlamda birleşme ve devralmanın 

muhasebeleştirilmesinde satın alma 

TFRS-3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDININ YEREL 

FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HÜKÜMLERİ İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI
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yöntemi benimsenmiş, edinen işletmenin, 

edinilen işletmenin tanımlanabilir varlık ve 

yükümlülüklerini standart koşullarına uygun 

olarak raporlaması gerektiği vurgulanmıştır. 

Belirtilen şirketlerin dışında kalan ve 

bağımsız denetime tabi olan işletmeler için 

ise taslak halinde olan ve yakında yürürlüğe 

girmesi planlanan YFRÇ hükümlerinin 

birleşmelerle ilgili kısımları uygulanacaktır.

İşletme birleşmeleri, iki veya daha faz-

la şirketin büyüme amacıyla faaliyetlerinin 

ekonomik ve hukuksal açıdan tek bir birlik 

haline getirilmesi veya şirketlerin işbirliğine 

gitmeleri olarak da ifade edilebilmektedir 

(Akay, 1997). Birleşmelerde temel amaç bü-

yüme olmakla birlikte, bu amaca ulaşırken 

elde edilen başka kazanımlarda vardır (Sarı-

kamış, 2003). Bu kazanımların bütünü siner-

ji olarak adlandırılmaktadır. Sinerji; işletme 

birleşmelerinde, birleşme sonucunda ula-

şılan ekonomik gücün birleşen işletmelerin 

ekonomik varlıklarının tek tek toplamın-

dan daha yüksek olmasını ifade etmektedir 

(Güneş, Akbıyık, 2002). Büyümenin yanında 

elde edilen ve sinerji etkisinin oluşmasını 

sağlayan diğer kazanımlar ise; finansal ko-

laylıklar, vergisel avantajlar, ölçek ekonomi-

lerinden faydalanma imkânı, çeşitlendirme 

yoluyla riskin dağıtılması, iyi bir yönetime 

sahip olma ve rekabette üstünlüğün sağlan-

ması olarak sıralanabilir. 

2.TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STAN-

DARDI 3 (TFRS 3)’E GÖRE İŞLETME BİR-

LEŞMELERİ

TFRS 3’e göre işletme birleşmesi: 

Bir (edinen) işletmenin getiri elde etmek 

için sahip olduğu gücü kullanarak; yatırım-

cı ve paydaşlarına fayda sağlamak amacıyla 

yönetilen sürdürülebilir faaliyet ve varlıklar 

bütünü olan başka bir (edinilen) işletmenin 

kontrolünü ele almasıdır.

TFRS 3 işletme birleşmeleri standar-

dının amacı, raporlayan işletmenin finan-

sal tablolarında bir işletme birleşmesine 

ve birleşmenin etkilerine ilişkin sağlanan 

bilginin ihtiyaca uygunluğunun, güvenilirli-

ğinin ve karşılaştırılabilirliğinin artırılması-

dır. Bu amaca ulaşmak için TFRS 3, edinen 

işletmenin edinilen tanımlanabilir varlıkları, 

borçları, azınlık paylarını ve şerefiyeyi nasıl 

muhasebeleştireceği ve ölçeceğine ilişkin 

raporlama ilkelerini düzenlemektedir. TFRS 

3 işletme birleşmeleri standardı, müşterek 

anlaşmalar, işletme tanımına uymayan var-

lık alımı ve ortak kontrole tabi işletmeler ha-

riç olmak üzere işletme birleşmesi tanımına 

uyan işlemlere uygulanır1.

Birleşme işlemlerinin muhasebeleş-

tirilmesinde geleneksel olarak kullanılan iki 

yöntem vardır. Bunlar “satınalma yöntemi 

(purchase method)” ve “çıkarların (hakların) 

birleştirilmesi yöntemi (pooling of interests)” 

olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası Fi-

nansal Raporlama Standartlarına göre çı-

karların birleştirilmesi yönteminin kullanımı 

yasaklanmıştır (Demir, Bahadır, 2009).

2.1.Satın Alma Yöntemi

Satın alma yöntemi; işletme birleş-

mesinde bir işletmenin diğer bir işletmenin 

net varlıklarını elde ettiği bir işlem olduğu 

varsayımına dayanır (Bahadır, 2014). Bir-

leşme işleminde edinen olarak tanımlanan 

1 TFRS 3 md.1.
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birleşen işletmenin bakış açısını yansıtan bu 

yöntemde, edinen taraf karşı tarafın net var-

lıklarını satın almaktadır. Bu satın alma, sa-

tın alınan aktiflerin devri, bir borç taahhüdü 

ya da hisse senedi ihracı karşılığında edinen 

işletme tarafından kontrolün elde edilme-

siyle sağlanır (Epstein ve diğerleri, 2005). 

Buna göre edinen işletme, elde edilen var-

lıkları, üstlenilen yükümlülükleri ve koşullu 

yükümlülüklerini muhasebeleştirir (Ataman 

Akgül ve diğerleri, 2002).

TFRS 3’e göre satın alma yönteminin 

uygulanması aşağıdakileri gerektirmekte-

dir:2

 Edinen işletmenin belirlenmesi;

 Birleşme tarihinin belirlenmesi;

 Edinilen tanımlanabilir varlıkların, 

üstlenilen tanımlanabilir borçların 

ve kontrol gücü olmayan payların 

(azınlık paylarının) finansal tablo-

lara yansıtılması ve ölçülmesi;

 Şerefiye veya pazarlıklı satın 

alma sonucunda oluşabilecek 

kazancın muhasebeleştirilmesi ve 

ölçülmesi.

2.1.1.Edinen işletmenin belirlenmesi

Her bir işletme birleşmesinde bir-

leşen işletmelerden birinin edinen işletme 

olarak belirlenmesi gerekmektedir. Edinen 

işletmenin (diğer işletmenin, başka bir ifa-

deyle edinilen işletmenin, kontrolünü ele ge-

çiren işletmenin) belirlenmesinde, TFRS 10 

2 TFRS 3 md.5.

Konsolide Finansal Tablolar’da yer alan hü-

kümler dikkate alınır3. Buna göre edinen iş-

letme; yatırım yaptığı işletme üzerinde güce 

sahip olmalı, yatırım ilişkisinden kaynaklı 

değişken getiriler elde etmeli ve elde edece-

ği bu getirilerin miktarını etkileyebilmek için 

yatırım yaptığı işletme üzerinde güç kullan-

ma imkânına sahip olmalıdır.

2.1.2. Birleşme Tarihinin Belirlenmesi

İşletme birleşmelerinde birleşme 

tarihi belirlenirken edinilen işletmenin 

kontrolünün ele geçirildiği tarih esas 

alınmaktadır. Kontrolün kazanıldığı tarih 

genellikle edinme bedelinin transfer edildi-

ği, varlıkların edinildiği ve borçların üstlenil-

diği kapanış tarihi olarak da ifade edilebilen 

tarihtir. Ancak, edinen işletmenin, kapanış 

tarihinden daha önceki veya daha sonraki bir 

tarihte de kontrolü ele geçirebilmesi müm-

kündür. Örneğin yazılı bir anlaşmayla, edini-

len işletmenin kontrolü kapanış tarihinden 

önce elde edilmiş olabilir. Bu durumda, bir-

leşme tarihi kapanış tarihinden önce gelir4. 

Ayrıca aşamalı bir satın alma durumunda da 

birleşme tarihi satın almanın tamamlandığı 

tarih olarak değil, yine kontrolün ele 

geçirildiği tarih olarak dikkate alınacaktır 

(Karapınar, 2003). Bu nedenle edinen işlet-

menin, birleşme tarihini belirlerken konu ile 

ilgili tüm durumları göz önünde bulundur-

ması gerekmektedir. 

3 TFRS 3 md.7.
4 TFRS 3 md.8,9. 
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2.1.3.Edinilen Tanımlanabilir Varlıkların, 

Üstlenilen Tanımlanabilir Borçların Ve 

Kontrol Gücü Olmayan Payların (Azınlık 

Paylarının) Finansal Tablolara Yansıtılma-

sı Ve Ölçülmesi

İşletme birleşmelerinde edinen 

işletmenin birleşme tarihinde şerefiyeden 

ayrı olarak; edinilen işletmenin tanımlanabilir 

varlıklarını, üstlenilen tanımlanabilir 

borçlarını ve kontrol gücü olmayan paylarını 

muhasebeleştirmesi gerekmektedir. Burada 

belirtilen tanımlanabilir olma kavramı; ayrı-

labilir olma ölçütü veya sözleşmeye dayalı 

olma ölçütünden birinin var olması durumu-

dur. Buna göre bir varlığın/borcun tanımla-

nabilir olması için fiziksel olsun veya olma-

sın bir sözleşmeye dayanması (ayrılabilir 

olmasa dahi) veyahut işletmeden ayrı olarak 

tek başına satılabilme, kiralanabilme, trans-

fer edilebilme, takas ya da lisanslanabilme 

özelliğine sahip olması gerekmektedir.

     Muhasebeleştirme koşullarının 

karşılanabilmesi için; varlık ve borçlar, ayrı 

işlemlerin sonucu değil, edinen işletme ile 

edinilen işletme (veya edinilen işletmenin 

daha önceki sahipleri) arasında işletme bir-

leşmesi sırasında el değiştiren unsurların 

bir parçası olması gerekmektedir5. Edinen 

işletme, birleşme tarihinde, edinilen tanım-

lanabilir varlıkları ve üstlenilen tanımlanabi-

lir borçları ilgili TFRS’leri sonradan uygula-

yabilmek için gereken şekilde sınıflandırmalı 

veya belirlemelidir. Edinen işletme, söz 

konusu sınıflandırmaları veya belirlemele-

ri birleşme tarihinde var oldukları şekliyle 

sözleşme hükümlerini, ekonomik koşulları, 

sahip olduğu operasyonel politikalar ile mu-

5  TFRS 3 md.12.

hasebe politikalarını ve konuya ilişkin diğer 

tüm koşulları esas alarak yapmalıdır6. Edi-

nen işletmenin muhasebeleştirme koşul-

larını uygulaması, edinilen işletmenin daha 

önce kendi finansal tablolarında muhasebe-

leştirmediği bazı varlık ve borçların muha-

sebeleştirilmesine de neden olabilir. Örne-

ğin edinen işletme, edinilen işletmenin içsel 

olarak geliştirdiği ve ilgili maliyetleri gider 

olarak kaydetmesi sebebiyle finansal tablo-

larında varlık olarak muhasebeleştirmediği 

marka ismi, patent veya müşteri ilişkileri 

gibi edinilen tanımlanabilir maddi olmayan 

duran varlıkları muhasebeleştirerek finan-

sal tablolarında gösterir7.

Edinen işletme, edinilen tanımlana-

bilir varlıkları ve üstlendiği tanımlanabilir 

borçları TFRS 3 ‘e göre birleşme tarihinde-

ki gerçeğe uygun değerleri ile ölçmelidir. 

Kontrol gücü olmayan paylara ilişkin unsur-

ları ise gerçeğe uygun değerinden ölçülme-

mişse edinilen işletmenin net tanımlanabilir 

varlıklarının muhasebeleştirilen tutarların-

daki orantılı payı üzerinden ölçmesi gerek-

mektedir8. Bu noktada varlıkların ve borç-

ların ölçümünde kullanılan gerçeğe uygun 

değerin ifade edilmesi gerekmektedir. TFRS 

13’e göre gerçeğe uygun değer; piyasa katı-

lımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir 

işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek 

veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat ola-

rak tanımlanmıştır9.

Ölçme ilkesi kapsamında, Kavramsal 

Çerçevede belirtilen varlık ve borç 

tanımlarına uyan ve işletme birleşmesi 

6  TFRS 3 md.15,17.
7  TFRS 3 md.13.
8  TFRS 3 md.18,19.
9  TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” md.9.
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kapsamında kabul edilen unsurların 

birleşme tarihinde gerçeğe uygun değeriyle 

değerlenmesi gerekmektedir. Ancak, TFRS 

3, muhasebeleştirme ve ölçme ilkelerine 

ilişkin sınırlı istisnalar getirmektedir. Bu 

durumlar birleşme tarihinde gerçeğe uygun 

değerlenen varlık ve borçların farklı bir tutar 

ile ölçülmelerine neden olmaktadır. Bu 

istisnalar şunlardır;

 Koşullu borçlar

 Gelir vergileri

 Çalışanlara sağlanan faydalar

 Tazminat varlıkları

 Yeniden edinilen haklar

 Satış amaçlı elde tutulan varlıklar

 Hisse bazlı ödeme işlemleri

2.1.4. Şerefiye

Şerefiye; bir işletmenin satın alınma-

sı veya devir olunması halinde, edinen fir-

manın, edinilen işletmedeki tüm mal varlık-

larının toplam piyasa değerlerinin üzerinde 

bir ödemede bulunması halinde ortaya çıkan 

fazlalıktır. Bu fazladan ödenen tutar iktisap 

edilen işletmenin normalin üzerinde getiri 

sağlayan bir yapısı olduğu düşüncesinden 

kaynaklanır. Bu anlamda şerefiyenin varlığı 

ancak işletmenin tamamının varlığıyla bir 

anlam ifade etmektedir (Durlanık, 2000). 

Muhasebe literatürüne şerefiye olarak yer-

leşen kavram, vergi hukukunda peştamallık 

olarak adlandırılmış olup, bir işletmenin sa-

tın alınması durumunda satın alınan aktif-

lerin piyasa değerinin üzerinde satıcıya ya-

pılan ödemeler şeklinde tanımlanmaktadır 

(Akbulut, 2012).

Muhasebe literatüründe; işletme içi 

ortaya çıkarılan şerefiyenin muhasebeleşti-

rilmeyeceği ve finansal tablolarda yer alma-

yacağı kabul edilmektedir. Bunun yanında 

satın alınan şerefiye hem Amerikan Genel 

Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (USGAAP) 

hem de Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları mevzuatları tarafından maddi 

olmayan duran varlık olarak kabul edilmek-

tedir (Bahadır, 2014). 

TFRS 3, şerefiyenin ölçülmesinde ve 

muhasebeleştirilmesinde aşağıda belirtilen 

(a)’nın (b)’den fazla olan kısmının dikkate 

alınması gerektiğini söylemektedir10.

10  TFRS 3 md.32.
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TABLO: Şerefiyenin hesaplanması

(a) Aşağıdakilerin toplamı;

(i) Birleşme tarihinde transfer edilen bedelin 

gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmesi,

(ii) Edinilen işletmedeki azınlık paylarının 

gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmesi,

(iii) Aşamalı olarak gerçekleştirilen bir işlet-

me birleşmesinde edinen işletmenin daha 

önceden elinde tuttuğu edinilen işletme-

deki özkaynak payının birleşme tarihindeki 

gerçeğe uygun değeri,

(b) Edinilen tanımlanabilir varlıkla-

rın ve üstlenilen tanımlanabilir 

borçların birleşme tarihindeki 

net tutarları.

TFRS 3’e göre şerefiyenin sonraki ölçümü muhasebeleştirilen tutardan birikmiş değer 

düşüklüğü zararı düşülerek “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” Standardına göre yapıl-

malıdır11.

2.2.Pazarlıklı Satın Alımlar

Bazı işletme birleşmelerinde şerefiye yerine, edinen işletme lehine bir tutar ortaya 

çıkabilir. Standart bu durumu pazarlıklı satın alım olarak ifade etmektedir. Pazarlıklı satın 

alımın ortaya çıkabilmesi için yukarıdaki tabloda belirtilen (b)’nin (a)’dan fazla olması gerek-

mektedir. Bu fazlalık muhasebeleştirilmeden önce, edinen işletmenin, edindiği varlıkları ve 

üstlendiği borçları doğru bir şekilde belirleyip belirlemediğini yeniden değerlendirmesi ve 

bu değerlendirmede belirlediği ek varlık veya borçları da muhasebeleştirmesi gerekmek-

tedir. Daha sonra edinen işletme, birleşme tarihinde muhasebeleştirmesi gereken edinilen 

tanımlanabilir varlık ve borçların, varsa azınlık paylarının ve transfer edilen bedelin tutarını 

ve ölçmede kullanılan işlemleri gözden geçirmelidir. Gözden geçirmenin amacı, ölçümlerin, 

mevcut bilgileri doğru yansıttığından emin olmaktır. Bu yapılan işlemlere rağmen söz konusu 

fazla tutar dolayısıyla ortaya çıkan kazanç, edinen işletmeye atfedilmek üzere kâr veya zarar-

da muhasebeleştirilmelidir12.

11  TFRS 3 md.B63/a.
12  TFRS 3 md.36.
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2.3.Transfer Edilen Bedel

Transfer edilen bedel, edinen işletme 

tarafından transfer edilen varlıklar, üstleni-

len borçlar ve çıkarılan özkaynakların top-

lamıdır. İşletme birleşmelerinde transfer 

edilen bedel gerçeğe uygun değer ile ölçül-

melidir. Bununla birlikte transfer edilen var-

lık veya borçlar, birleşme tarihinde gerçeğe 

uygun değerleri dikkate alındığı için; defter 

değerinden farklılık gösteren varlıklar (para-

sal olmayan varlıklar gibi) olması durumun-

da birleşme gününde tekrar değerlenir. Bu 

değerleme sonucunda ortaya çıkan kazanç 

veya zararların, kar veya zararda muhase-

beleştirilmesi gerekmektedir. Ancak, bazen 

transfer edilen varlık veya borçlar işletme 

birleşmesinden sonra birleşmiş işletme-

de kalmaktadır. Dolayısıyla edinen işletme 

söz konusu varlık veya borçların kontrolüne 

sahip olmaya devam etmektedir. Örneğin, 

varlık veya borçlar edinilen işletmenin eski 

sahipleri adına edinilen işletmeye transfer 

edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda 

varlık ve borçların kontrolü birleşme önce-

sinde ve sonrasında edinen işletmede kal-

maktadır. Bu nedenle edinen işletme, ilgi-

li varlık veya borçları birleşme tarihinden 

hemen önceki defter değerleri ile ölçer ve 

herhangi bir kazanç veya zarar muhasebe-

leştirmez13.

Transfer edilen bedel; nakit, diğer 

varlıklar, edinen işletmenin bir işletmesi 

veya iştiraki, koşullu bedeller, sıradan veya 

imtiyazlı özkaynağa dayalı finansal araçlar, 

opsiyonlar, garantiler ve ortak faydalı işlet-

melerin üye hakları şeklinde olabilir14.

13  TFRS 3 md.37,38.
14  TFRS 3 md.37.

2.4.Satın Alıma İlişkin Maliyetler

Edinen işletme tarafından bir işletme 

birleşmesinin gerçekleşebilmesi için katla-

nılan maliyetler satın almaya ilişkin maliyet-

ler olarak ifade edilmektedir. Bu maliyetlere;

 Aracılık ücretleri;

 Danışmanlık ücretleri,

 Yasal ücretler,

 Muhasebe ve değerlemeye ilişkin 

ücretler,

 Müşavirlik ücretleri (diğer profes-

yonel ücretler)

 Genel yönetim giderleri (iç satın 

alıma ilişkin maliyetler de dâhil ol-

mak üzere)

 Borçlanma araçları

 Hisse senetlerinin ihraç edilmesi 

maliyetleri dâhildir.

TFRS 3’e göre satın alıma ilişkin ma-

liyetler edinen işletme tarafından maliyetle-

rin gerçekleştiği ve hizmetlerin alındığı dö-

nemlerde gider olarak kaydedilir.

3. YFRÇ’DE İŞLETME BİRLEŞMELERİ

YFRÇ taslağında 20. Bölüm de ele alı-

nan işletme birleşmeleri genel olarak TFRS 

3 işletme birleşmeleri standardıyla uyumlu 
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olmakla birlikte bazı noktalarda farklılıklar 

arz etmektedir. YFRÇ taslağında işletme bir-

leşmelerine ilişkin ele alınan hususlara aşa-

ğıda yer verilmiş olup TFRS 3’le aralarındaki 

farklara da değinilmiştir.

Öncelikle YFRÇ taslağında belirtilen 

birleşme hükümlerinin, konsolide finansal 

tablo hazırlamayan işletmelerin bağlı or-

taklık edinimi şeklinde gerçekleştirdikleri 

işletme birleşmelerine uygulanmayacağı-

na değinilmiştir. Bunula birlikte konsolide 

finansal tablo hazırlamayan işletmelerin 

bağlı ortaklık edinimini, taslağın “İştirakler-

deki Yatırımlar” başlıklı 9. Bölümüne göre 

maliyet değeri üzerinden kayda almaları ge-

rekmektedir. Dolayısıyla bu işletmeler, bağlı 

ortaklıklarının varlık ve yükümlülükleriyle 

varsa kontrol gücü olmayan payları finan-

sal tablolarına yansıtmayacak ve bu edinim 

sonucunda şerefiye ortaya çıkmayacaktır. 

Konsolide finansal tablo hazırlamayan iş-

letmelerin ise; bağlı ortaklık ilişkisinin bu-

lunmadığı bir işletme birleşmesinde, edinen 

işletme olması durumunda YFRÇ taslağında 

yer alan hükümleri uygulaması gerekmek-

tedir15.  

3.1. İşletme Birleşmelerinin Muhasebe-

leştirilmesi

YFRÇ’de işletme birleşmeleri, TFRS 

3’te de belirtildiği gibi satın alma yöntemi 

kullanılarak muhasebeleştirilecektir. Satın 

alma yöntemi uygulanırken aşağıdaki 

adımların izlenmesi gerekmektedir16:

 Edinen işletmenin belirlenmesi,

15  YFRÇ taslak md.20.08.
16  YFRÇ taslak md.20.09.

 Birleşme tarihinin belirlenmesi.

 İşletme birleşmesinin maliyetinin 

belirlenmesi.

 Edinilen varlıkların, üstlenilen yü-

kümlülüklerin ve edinilen işletme-

deki kontrol gücü olmayan payların 

kayda alınması ve ölçümü.

 Şerefiye veya negatif şerefiyenin 

kayda alınması ve ölçülmesi

Bu adımlardan edinen işletmenin ve 

birleşme tarihinin belirlenmesi TFRS 3 stan-

dardında belirtilenden herhangi bir farklılık 

göstermemektedir.

3.2. İşletme Birleşmesinin Maliyetinin 

Belirlenmesi

İşletme birleşmesinin maliyeti, 

transfer edilen bedel ile işletme 

birleşmesiyle doğrudan bağlantılı olarak 

katlanılan maliyetlerin toplamı olarak 

ölçülür. Belirtilen maliyetler; aracılık üc-

retleri, danışmanlık ücretleri, muhasebe ve 

değerlemeye ilişkin ücretler gibi birleşmeye 

ilişkin ödenmesi gereken tutarlardır17.

3.3.Edinilen Varlıkların, Üstlenilen Yüküm-

lülüklerin ve Edinilen İşletmedeki Kontrol 

Gücü Olmayan Payların Kayda Alınması ve 

Ölçümü

Edinen işletme; birleşme tarihinde 

şerefiyeden ayrı olarak edinilen işletme-

17  YFRÇ taslak md.20.12.
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nin finansal tablolarında yer alan varlık ve 

yükümlülükleri kayda almalıdır. Bu var-

lık ve yükümlülükler güvenilir bir şekilde 

ölçülebiliyorsa birleşme tarihindeki gerçeğe 

uygun değeri üzerinden ölçülmelidir. Ancak 

edinen işletme gerçeğe uygun değeri güve-

nilir bir şekilde ölçülemeyen varlık ve yü-

kümlülükleri, edinilen işletmenin birleşme 

tarihi itibarıyla finansal tablolarında yer alan 

defter değerleri üzerinden kayda alması 

gerekmektedir18. Birleşme tarihinde kayda 

alınan varlık ve yükümlülükler, birleşme ta-

rihinden sonra ise kapsamı dâhilinde olduk-

ları YFRÇ hükümlerine göre ölçülecektir19.

TFRS 3’de olduğu gibi YFRÇ hüküm-

lerine göre de edinilen varlıklar ve üstleni-

len yükümlülükler satın alma yöntemine 

göre kayda alınacaktır. Bu kapsamda kayda 

alınabilmesi için varlık ve yükümlülüklerin, 

birleşme işlemi sonucunda el değiştirmiş 

olması gerekmektedir. Başka bir işlemin so-

nucunda ortaya çıkan varlık ve yükümlülük-

ler ise niteliklerine göre kapsamına girdikle-

ri diğer YFRÇ hükümleri uygulanarak kayda 

alınmalıdır20. YFRÇ’ye göre edinen işletme, 

edinilen işletmenin birleşme tarihi itibarıyla 

finansal tablolarında yer almayan varlık ve 

yükümlülüklerini kayda alamayacaktır21. 

Kontrol gücü olmayan payların 

değeri ise, edinen işletme tarafından 

birleşme tarihinde kayda alınan varlık ve 

yükümlülüklerin net değerindeki oransal 

pay üzerinden ölçülmesi gerekmektedir22. 

18  YFRÇ taslak md.20.19.
19  YFRÇ taslak md.20.24. 
20  YFRÇ taslak md.20.20.
21  YFRÇ taslak md.20.21.
22  YFRÇ taslak md.20.23.

3.4. Şerefiye veya Negatif Şerefiyenin 

Kayda Alınması ve Ölçülmesi

Edinen işletmenin, edinilen şere-

fiyeyi varlık olarak kayda alması gerek-

mektedir. Şerefiyenin ölçümü ise birleşme 

tarihi itibarıyla maliyet değeri üzerinden 

yapılır. Tam birleşmelerde şerefiyenin 

maliyet değeri; işletme birleşmesi mali-

yetinden, edinilen işletmenin kayda alı-

nan varlık ve yükümlülüklerinin net değe-

ri çıkarılarak bulunmaktadır23. İşletmenin 

tamamının elde edilmediği birleşmelerde ise 

şerefiyenin maliyeti hesaplanırken, edinilen 

işletmenin net değeri üzerindeki edinen 

işletme payı dikkate alınmalıdır. YFRÇ’de 

şerefiyenin değer düşüklüğü testine tabi 

tutulmayacağına açıkça yer verilmiş olup, 

şerefiyenin ilk kayda alınmasından sonraki 

ölçümünün; maliyet değerinden, birikmiş 

itfa payları düşülerek yapılması gerektiği 

belirtilmiştir24. Kayda alınmasından sonraki 

ölçümü için şerefiyenin yararlı ömrünün be-

lirlenmesi ve buna göre itfa işlemi yapılması 

gerekmektedir. Şerefiyenin yararlı ömrünün 

güvenilir bir şekilde tahmin edilemediği du-

rumlarda ise, şerefiyenin 10 yılda itfa edi-

leceği düzenlenmiştir. Örnek alınan düzen-

lemelerden; 2013/34 No’lu Avrupa Birliği 

Muhasebe Direktifine göre şerefiyenin 5 yıl-

dan az olmayacak ve 10 yılı geçmeyecek şe-

kilde itfa edilmesi gerektiği düzenlenirken, 

Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyetinde 

Geçerli Finansal Raporlama Standardında 

(FRS 102) ise 5 yılı geçemeyeceği düzenlen-

miştir. 

23  YFRÇ taslak md.20.25.
24  YFRÇ taslak md.20.27.
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YFRÇ’de negatif şerefiyeye de yer ve-

rilmiştir. Negatif şerefiye; edinilen işletme-

nin kayda alınan varlıklarının ve yükümlü-

lüklerinin net değerindeki edinen işletmenin 

payının, işletme birleşmesinin maliyetinden 

yüksek olması durumunda ortaya çıkan 

farktır. YFRÇ’ye göre negatif şerefiye birleş-

me tarihinde kâr veya zarara yansıtılmalıdır. 

Negatif şerefiye dolayısıyla ortaya çıkan ka-

zancın “Yatırım Faaliyetlerinden Diğer Gelir-

ler” kalemi içerisinde gösterilmesi gerek-

mektedir25.

3.5. Ölçüm Dönemi

Edinen işletmenin, işletme birleşme-

sine ilişkin muhasebe işlemlerini, birleşme 

tarihinden itibaren gecikmeksizin tamamla-

ması gerekmektedir. Muhasebe işlemlerinin 

birleşmenin gerçekleştiği raporlama döne-

mi sonuna kadar tamamlanamaması duru-

munda edinen işletme, tamamlayamadığı 

kalemlere ilişkin olarak finansal tablolarına 

bu kalemlerin geçici tutarlarını yansıtmalı-

dır. Bu geçici tutarlar birleşmeyle ilgili yeni 

bilgiler ortaya çıkması durumunda geriye dö-

nük olarak düzeltilir ve karşılığında şerefiye 

tutarının artırılması veya azaltılması gere-

kir. Geçici tutarlarla ilgili düzeltmeye ilişkin 

sürenin, birleşme tarihinden itibaren 12 ayı 

geçemeyeceği belirtilmiştir. 12 ayı geçtikten 

sonra elde edilen bilgilerin YFRÇ’ nin “Mu-

hasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar” 

başlıklı 3. Bölümünde yer alan hükümlere 

göre değerlendirilmesi gerekmektedir26.

25  YFRÇ taslak md.20.28.
26  YFRÇ taslak md.20.29,30,31,32.

4. İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN 
ÖRNEK UYGULAMA27

Bu örnek TFRS 3 ve YFRÇ’nin 20. Bö-

lüm hükümleri dikkate alınarak çözülmüş-

tür.

Bebek mamaları üreten A işletmesi, 

bebek ve çocuk gıda sektöründe yer alan 

bir şirkettir. 20 Şubat 2016’da A işletmesi 

şekerleme üretimiyle uğraşan B işletmesinin 

sahipleriyle, çıkarılmış sermayelerinin 

tamamını edinmek için görüşmelere 

başlamıştır. Aylar süren görüşmelerin 

ardından 25 Ağustos 2016’da anlaşmaya 

varılmıştır. Buna göre B işletmesinin yasal 

mülkiyeti 30 Eylül 2016’da A işletmesine 

geçecektir. Fakat 1 Eylül 2016’dan itibaren A 

işletmesi, B işletmesinin bütün yöneticileri-

ni görevden alma ve yerine yenilerini atama 

yetkisine sahiptir. 15 Eylül 2016’da A işlet-

mesi bu yetkisini kullanarak, B işletmesinin 

mevcut yöneticilerinin çoğunluğunun yerine 

yenilerini atamıştır.

Diğer bilgiler;

Edinme tarihinde işletme B’ye ait 

olan ancak finansal tablolarında yer alma-

yan şekerleme yapım tarifleri vardır. Tarifle-

rin birleşme tarihindeki gerçeğe uygun de-

ğeri 800.000 TL’dir.

27  Bu örnek “IFRS Foundation: Training Material 

for the IFRS for SMEs Module 19 – Business 

Combinations and Goodwill” s.62’den alınarak 

geliştirilmiştir.  htt p://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/
Documents/IFRS%20for%20SMEs%20Modules/Modu-
le19_version%202013%20(fi nal).pdf (e.t. 29.02.2016)
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Birleşme tarihinde işletme B aley-

hine açılmış ve devam eden bir tazminat 

davası mevcuttur. Gıda zehirlenmesi geçi-

ren bir çocuğun ebeveyninin iddiasına göre 

çocuk, işletme B tarafından üretilen bir 

şekerlemeden zehirlenmiştir. İşletme B’nin 

davayı kaybetmesi durumunda davacıya 

1.000.000 TL tazminat ödeyeceği tahmin 

edilmektedir. Avukatlar davanın kaybedilip 

kaybedilmeyeceğini tahmin etmenin 

zor olduğunu belirtmektedir. İşletme A 

muhtemel yükümlülüğün gerçeğe uygun 

değerinin 100.000 TL olduğunu tahmin edi-

yor.

İşletme B’nin çıkarılmış sermayesi 

karşılığında işletme A’nın vermeyi kabul 

ettiği bedelin detayları aşağıda açıklanmıştır.

 A işletmesine ait 100 adet hisse se-

nedi (birleşme tarihinde hisse başı 

gerçeğe uygun değeri 14.000 TL)

 1.000.000 TL nakit (yarısı birleşme 

tarihinde diğer yarısı bir sene sonra 

ödenecek)

 B işletmesinin birleşme tarihinden 

itibaren ilk yıl için faiz ve vergi öncesi 

kârının (FVÖK) 2.500.000 TL’yi aşması 

durumunda, 2 yıl sonra 500.000 TL 

ilave ödeme yapılacaktır. B işletme-

sinin birleşme tarihinden itibaren 

ilk yıl için faiz ve vergi öncesi kârının 

(FVÖK) 4.000.000 TL’yi aşması du-

rumunda ise, 2 yıl sonra 700.000 TL 

ilave ödeme yapılacaktır. A işletmesi, 

(FVÖK)’ın 2.500.000 TL’yi aşacağını fa-

kat 4.000.000 TL’yi aşmayacağını bek-

lemektedir. 

 Birleşme tarihinde gerçeğe uygun 

değeri 500.000 TL olan bir patentin 

devri.

İşletme A tarafından ödenen ve 

birleşmeyle doğrudan ilişkilendirilebilen 

maliyetler (hisse ihracına ilişkin 20.000 TL’lik 

maliyet dâhil ) 60.000 TL’dir.

İşletme A’nın alternatif borçlanma 

faiz oranı %10’dur.

Edinme tarihinde işletme B’nin finan-

sal durum tablosunda yer alan tanımlanabi-

lir varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe 

uygun değeri ve defter değeri aşağıdaki gi-

bidir.
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Defter 

Değeri 

(Bin TL)

Gerçeğe 

Uygun 

Değer 

(Bin TL)

Tesis Makine ve

Cihazlar
1000 1300

Arsa ve Araziler 1500 2000

Taşıtlar 300 320

Stoklar 200 280

Alacaklar hesabı 150 130

Toplam Varlıklar 3150 4030

Borçlar hesabı 700 700

Banka kredileri 1200 1150

Karşılıklar

(kısa vadeli)
250 270

Toplam

Yükümlülükler
2150 2120

A: Birleşme tarihinin belirlenmesi. (vergi et-

kisi dikkate alınmayacaktır)

İşletme A, 15 Eylül 2016 tarihine 

kadar yeni yöneticiler atamamış olmasına ve 

30 Eylül 2016 tarihine kadar yasal mülkiyeti 

alamamasına rağmen; 1 Eylül 2016’dan 

itibaren işletme B’nin bütün yöneticilerini 

atama gücüne sahiptir. Buna göre birleşme 

tarihi 1 Eylül 2016’dır28. Birleşme tarihi açı-

sından TFRS 3 ve YFRÇ hükümleri arasında 

bir farklılık söz konusu değildir.

28 TFRS 10 md.12.  “İlgili faaliyetleri yönetme im-

kânına hâlihazırda sahip bir yatırımcı işletme, 

yönetime ilişkin haklarını henüz kullanmamış 

olsa dahi, yatırım yaptığı işletme üzerinde güce 

sahiptir...”

B: Birleşme tarihinde İşletme A tarafından 

edinilen net tanımlanabilir varlıkların gerçe-

ğe uygun değerinin belirlenmesi. (vergi etki-

si dikkate alınmayacaktır)

 TFRS 3’e göre edinilen varlıkların 

gerçeğe uygun değeri olan 4.830.000 

TL’den üstlenilen koşullu borçların ve 

yükümlülüklerin gerçeğe uygun de-

ğeri olan 2.220.000 TL’nin çıkarılma-

sıyla 2.610.000 TL olarak bulunur. 

 YFRÇ ye göre edinilen varlıkların ger-

çeğe uygun değeri olan 4.030.000 

TL’den üstlenilen koşullu borçların ve 

yükümlülüklerin gerçeğe uygun de-

ğeri olan 2.220.000 TL’nin çıkarılma-

sıyla 1.810.000 TL olarak bulunur.

Net tanımlanabilir varlıkların hesaplan-

masına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
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YFRÇ ye Göre Ger-

çeğe Uygun Değer 

(Bin TL)

TFRS 3 e Göre 

Gerçeğe Uygun 

Değer (Bin TL)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

(şekerleme tarifleri)
0 800

Tesis Makine ve Cihazlar 1300 1300

Arsa ve Araziler 2000 2000

Taşıtlar 320 320

Stoklar 280 280

Alacaklar hesabı 130 130

Toplam Varlıklar 4030 4830

Borçlar hesabı 700 700

Banka kredileri 1150 1150

Karşılıklar (kısa vadeli) 270 270

Koşullu yükümlülük 100 100

Toplam Yükümlülükler 2220 2220

Edinilmiş Net Tanımlanabilir Varlıklar 1810 2610

YFRÇ’ ye göre, şekerleme tarifleri, edinilen işletmenin birleşme tarihi itibarıyla finan-

sal tablolarında yer almayan bir varlık olması sebebiyle edinilen işletme tarafından kayda 

alınmamıştır.
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C: Transfer edilen bedelin belirlenmesi. (vergi etkisi dikkate alınmayacaktır)

İşletme birleşmesine ilişkin transfer bedelinin hesaplanmasına aşağıdaki tabloda yer 

verilmiştir:

Hesaplamalar 
YFRÇ ye Göre 

(Bin TL)

TFRS 3 e Göre 

(Bin TL)

Hisse Senetleri
İşletme A’ya ait 100 

hisse senedi ×14.000 TL
1.400 1.400

Birleşme Tarihinde Nakit Öde-

nen
500 500

Ertelenmiş Nakit Ödeme 500.000 TL×1/(1,1) 455 455

Koşullu Bedel (FVÖK Hedefleri) 500.000 TL×1/(1,1)2 413 413

Patent 500 500

Doğrudan İlişkilendirilebilen 

Maliyetler (Hisse Senedi İhraç 

Maliyetleri Hariç)

40 0

İşletme Birleşmesine İlişkin 

Satın Alma Maliyeti/ Transfer 

Bedeli

3.308 3.268

YFRÇ’ ye göre, işletme birleşmesinin maliyeti, transfer edilen bedel ve işletme 

birleşmesiyle doğrudan bağlantılı olarak katlanılan maliyetlerin (aracılık ücretleri, 

danışmanlık ücretleri, muhasebe ve değerlemeye ilişkin ücretler gibi) toplamı olarak 

ölçülmektedir29. TFRS 3 İşletme Birleşmesi Standardına göre ise edinen işletmenin, satın 

alıma ilişkin maliyetleri, (maliyetlerin gerçekleştiği ve hizmetlerin alındığı dönemlerde) gider 

olarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir30. Bu nedenle işletme birleşmesine ilişkin trans-

fer bedelinde/satın alma maliyetinde farklılık oluşmaktadır.

29  YFRÇ 20.12
30  TFRS 3 md.53.
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D: İşletme birleşmesi sonucunda oluşan 

şerefiye tutarının belirlenmesi. (vergi etkisi 

dikkate alınmayacaktır)

Şerefiye tutarı: transfer bedelinden 

(Cevap C’den), edinilen net varlıklar (Cevap 

B) çıkarılarak bulunur. Bu durumda;

TFRS 3’e göre işletme birleşmesi 

sonrasında varlık olarak muhasebeleştirile-

cek şerefiye tutarı = 3.268.000 – 2.610.000 = 

658.000 TL

YFRÇ ye göre işletme birleşmesi son-

rasında varlık olarak muhasebeleştirile-

cek şerefiye tutarı = 3.308.000 – 1.810.000 = 

1.498.000 TL

E:

 Yürürlükte olan vergi oranı %20’dir.

 İşletme B tarafından bireysel 

muhasebe kayıtlarında raporlanan 

varlık ve yükümlülüklerin vergiye 

esas tutarı kendi defter tutarlarıyla 

eşittir.

 Şerefiyenin amortismanı vergiye tabi 

kâr hesaplanırken vergiden düşüle-

mez.

Yukarıdaki varsayımları kullanarak 

ve vergisi etkisini dikkate alarak işletme 

birleşmesi sonucu oluşan şerefiye tutarının 

hesaplanması.

Vergi etkisi dikkate alındıktan sonra, 

işletme birleşmesi sonucunda varlık olarak 

muhasebeleştirilecek şerefiye tutarı: satın 

alma bedelinden net tanımlanabilir varlık-

ların gerçeğe uygun değeri çıkarılarak bulu-

nur. Buna göre;
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Net tanımlanabilir varlıkların gerçeğe uygun değerinin hesaplanması:

YFRÇ Ye Göre 

Gerçeğe Uygun

Değer (Bin TL)

TFRS 3 E Göre

Gerçeğe Uygun

Değer (Bin TL)

Vergi Öncesi Edinilen Net Tanımlanabilir Var-

lıklar (Cevap B)
1.810 2.610

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü (162) (322)

Edinilen Net Tanımlanabilir Varlıklar 1.648 2.288
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Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğünün Hesaplanması:

DD. : Defter Değeri GUD. : Gerçeğe Uygun Değer Ert. Vergi: Ertelenmiş vergi

İşletme 

B’nin 

DD. (Bin 

TL)

YFRÇ 

ye Göre 

GUD. 

(Bin TL)

TFRS 3 

e Göre 

GUD. (Bin 

TL)

YFRÇ 

ye 

Göre 

Fark 

(Bin 

TL)  

TFRS 3 

e Göre 

Fark 

(Bin 

TL)

YFRÇ 

ye Göre 

Ert. 

Vergi 

(Bin TL)

TFRS 3 

e Göre 

Ert. 

Vergi 

(Bin 

TL)

Maddi Olmayan Du-

ran Varlıklar (şeker-

leme tarifleri)

0 0 800 0 800 0 (160)

Tesis Makine ve Ci-

hazlar
1000 1300 1300 300 300 (60) (60)

Arsa ve Araziler 1500 2000 2000 500 500 (100) (100)

Taşıtlar 300 320 320 20 20 (4) (4)

Stoklar 200 280 280 80 80 (16) (16)

Alacaklar hesabı 150 130 130 (20) (20) 4 4

Borçlar hesabı (700) (700) (700) 0 0 0 0

Banka kredileri (1200) (1150) (1150) 50 50 (10) (10)

Karşılıklar (kısa va-

deli)
(250) (270) (270) (20) (20) 4 4

Koşullu yükümlülük 0 (100) (100) (100) (100) 20 20

Toplam 1000 1810 2610 810 1610

Toplam Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü (162) (322)

Buna göre işletme birleşmesi sonucunda varlık olarak muhasebeleştirilecek şerefiye 

tutarı TFRS 3’e göre 980.000 TL; YFRÇ ye göre 1.660.000 TL’dir.
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5.SONUÇ

İşletme birleşmeleri, birleşen iş-

letmeler için ekonomik anlamda kaza-

nımlar sağlamaktadır. Edinen işletme-

ler için işletme birleşmeleri, elde edilen 

kazanımların yanında bir yatırım niteliği de 

taşımaktadır. Yatırım kararının verilmesin-

de dikkat edilecek konuların en başında ise 

işletmelerin finansal durumları gelmektedir. 

Bu nedenle işletmelerin finansal tabloları-

nın güvenilir, tarafsız, ihtiyaca uygun ve kar-

şılaştırılabilir olması önem kazanmaktadır. 

Bu noktada Uluslararası Finansal Raporla-

ma Standartlarıyla uyumlu Türkiye Muha-

sebe Standartları kolaylıklar sağlamakta-

dır. İşletme birleşmelerinin ele alınmasında 

TFRS 3 Standardı yol gösterici olmaktadır.

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Stan-

dardı, birleşmelerin satın alma yöntemi 

uygulanarak finansal tablolara yansıtılma-

sı gerektiğini düzenlemektedir. Satın alma 

yönteminin bir gereği olarak; edinen işlet-

menin, birleşme tarihinin, net tanımlanabi-

lir varlıkların belirlenmesi ve varsa şerefiye-

nin ölçümü önem teşkil etmektedir. TFRS 3 

kapsamında, sonraki dönemlerde şerefiye-

nin değer düşüklüğü testine tabi tutulması, 

itfa işlemi yapılmaması gerekmektedir.

Halka açık şirketler veya Kamu Göze-

timi Kurumu tarafından belirlenen şartları 

taşımaları sebebiyle TMS hükümlerini uy-

gulayan işletmelerin gerçekleştirdiği birleş-

melerde TFRS 3 hükümleri uygulanacaktır. 

Bunun yanı sıra Yerel Finansal Raporlama 

Çerçevesi hükümlerini uygulayacak işletme-

lerde mevcuttur. Bu işletmeler, ülkemizde 

TMS uygulama yükümlülüğü bulunmadığı 

halde bağımsız denetime tabi olan işlet-

melerdir. Taslak halinde bulunan YFRÇ’ nin 

yürürlüğe girmesiyle, belirtilen işletmeler 

bu hükümlere tabi olacaktır. Bu hükümler 

kapsamında işletme birleşmeleri, TFRS 3 

Standardına paralel olmakla birlikte farklı-

lıklar göstermektedir. 

YFRÇ açısından işletme birleşme-

lerinde, finansal durum tablosuna yansıtı-

lacak satın alma maliyeti belirlenirken bir-

leşmeyle ilgili doğrudan yapılan maliyetler, 

satın alma maliyetine dâhil edilirken; TFRS 3 

kapsamında bu maliyetler gider olarak mu-

hasebeleştirilmektedir. Edinilen işletme ta-

rafından kaydedilmemiş ve işletme içi oluş-

turulmuş maddi olmayan duran varlıklar, 

TFRS 3 kapsamında şartları taşıması halin-

de finansal durum tablosuna kaydedilirken 

YFRÇ kapsamında maddi olmayan duran 

varlık olarak kaydedilmemektedir. Bunların 

haricinde şerefiye tutarının belirlenmesinde 

de farklılıklar ortaya çıkabilecektir. Bunun 

nedeni; TFRS hükümlerine göre şerefiye tu-

tarı gerçeğe uygun değer üzerinden hesap-

lanırken, YFRÇ hükümlerine göre şerefiye 

tutarının defter değeri üzerinden hesaplan-

masının mümkün olmasıdır. Ayrıca edinilen 

işletmenin varsa kaydedilmemiş maddi ol-

mayan duran varlıklarının, şerefiye tutarının 

belirlenmesinde farklılık ortaya çıkarma-

sı da söz konusudur. Şerefiyenin sonradan 

ölçümüne ilişkin olarak da YFRÇ’ de, maliyet 

değerinden yararlı ömür süresince (yaralı 

ömür belirlenememişse 10 yıl) birikmiş itfa 

payları düşüleceği belirtilmektedir. TFRS’ de 

ise şerefiyenin sonraki ölçümü, muhasebe-

leştirilen tutardan birikmiş değer düşüklüğü 

zararı düşülerek yapılmaktadır.
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FİNANSAL BİLGİ KULLANICILARI AÇISINDAN 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBESİ

Uğur KAYA – Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd. 

MUHASEBE VE

DENETİM DÜNYASI

 ÖZET 

D
ünyada yaşanan küreselleşme 

işletmelerin finansal bilgilerinin 

karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak, 

ortak bir finansal raporlama standartlarının 

uygulanmasına yönelik gelişmeleri 

beraberinde getirmiştir. “Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kurulu” tarafından 

yayınlanan finansal raporlama standartları 

birçok ülkede uygulanmaktadır. Bu 

standartlarda geleneksel bir muhasebe 

kavramı olan tarihi maliyet kavramı gerçeğe 

uygun değer kavramıyla yer değiştirmiştir. 

Gerçeğe uygun değerle ölçümleme, finansal 

tablolarda piyasaya ait doğru ve gerçek bilgi-

nin var olmasını sağlar ve varlık ve yükümlü-

lüklerin cari piyasa değerlerini yansıtır. 

Finansal tabloların temel amacı iş-

letme ile ilgili kişi ve kuruluşlara, özellikle 

mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile kredi 

verenlere, doğru ekonomik kararlar alabil-

melerini sağlayacak gereksinime uygun ya-

rarlı bilgiler sunmaktır. Bu çalışmada, günü-

müzde finansal tabloların hazırlanmasında 

kullanılan gerçeğe uygun değer ile finansal 

raporlama yaklaşımı kuramsal olarak ince-

lenmiş ve finansal bilgi kullanıcıları açısın-

dan avantaj ve dezavantajları değerlendiril-

miştir.

Anahtar Kelimeler: Değer, Değerle-

me Yöntemleri, Gerçeğe Uygun Değer.

ABSTRACT

The globalization throughout the 

world has accompanied the developments 

towards the application to a common fi-

nancial reporting standards enabling the 

financial information of the enterprises to 

be comparable. In many countries, financial 

reporting standards published by “Interna-

tional Accounting Standards Board (IASB)” 

have been implemented. In these standar-

ds, historical cost is being replaced by the 

fair value. Fair value measurement provides 

common financial statements with true and 

real information in existing market conditi-

ons and regards assets and liabilities to ref-

lect current market values in financial sta-

tements. 

The main objective of financial sta-

tements is to provide information about the 

entity that is useful to a wide range of users, 

especially investors, potential investors, and 

creditors, in making decent economic deci-

sions. In this study the fair value accounting 

has examined conceptually and evaluated its 

advantages and disadvantages for users of 

financial information.
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1. GİRİŞ

Muhasebe biliminin temel fonksiyo-

nu; mali nitelikteki işlemlerin muhasebe 

sistemi çerçevesinde kayıt altına alınması, 

nitelikleri itibariyle belli gruplar bazında sı-

nıflandırılması ve özetlenmesi ile söz konusu 

işlemlerin nihayetinde mali tablolara yansı-

tılarak raporlanmasıdır. Bu doğrultuda orta-

ya çıkan finansal tabloların temel amacı ise 

işletme ile ilgili kişi ve kuruluşlara, özellikle 

mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile kredi 

verenlere, doğru ve ekonomik kararlar ala-

bilmelerini sağlayacak gereksinime uygun 

ve yararlı bilgiler sunmaktır. Zira finansal 

bilgi kullanıcılarının işletme ile ilgili karar 

alma sürecinde temel bilgi kaynağı varlık ve 

borçlara uygulanan farklı değerleme esas-

larının sonuçlarını yansıtan finansal tablolar 

olacaktır. Bu noktada bir işletmenin finan-

sal durumunu ve faaliyet sonuçlarını önemli 

derecede etkileyen ölçüm sürecinde kullanı-

lacak olan esaslar, işletme ile ilgili alınacak 

kararlarda önemli bir etkiye sahiptir.

Bir işletmenin varlık ve borçlarının 

ölçümlemesinde esas alınacak ölçüm esa-

sının seçimi ile ölçümlemenin amacı arasın-

da yakın bir ilişki söz konusudur. Finansal 

raporlamada işletmeler tarafından en fazla 

tercih edilen değerleme esası tarihi maliyet 

esası olmasına karşılık işlemlerin geçekleş-

tiği tarih sonrasında değişen bir takım fak-

törlerin etkisiyle gerçeğe uygunluktan uzak-

laşması cari değer yaklaşımlarını gündeme 

getirmiştir. Uluslararası Finansal Raporla-

ma Standartları bu kapsamda incelendiğin-

de varlık ve yükümlülüklerin değerlemesin-

de finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını 

göz önünde bulundurarak gerçeğe uygun 

değer yaklaşımını benimsediği görülmekte-

dir.

Bu bağlamda; bu çalışmada, yaşanan 

küresel finansal krizleri nedeniyle eleştirile-

rin odak noktası haline gelen gerçeğe uygun 

değer muhasebesinin finansal bilgi kullanı-

cılarının işletme ile ilgili doğru karar alma 

ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı finansal 

bilginin niteliksel özellikleri çerçevesinde 

incelenecektir.

2. MUHASEBEDE DEĞERLEME VE ÖLÇÜM

Muhasebe biliminin temel fonksiyo-

nu; mali nitelikteki işlemlerin muhasebe 

sistemi çerçevesinde kayıt altına alınma-

sı, nitelikleri itibariyle belli gruplar bazında 

sınıflandırılması ve özetlenmesi ile söz ko-

nusu işlemlerin nihayetinde mali tablolara 

yansıtılarak raporlanmasıdır. Bu fonksiyo-

nun tam anlamıyla yerine getirilmesi, işlet-

me yönetiminin ve üçüncü tarafların işletme 

faaliyetleri ile ilgili bir kanaat oluşturmasıy-

la sonuçlanacaktır. Diğer taraftan ikincil bir 

fonksiyon olarak muhasebe verilerinin ana-

lizi ve yorumlanması ön plana çıkmaktadır. 

Bu kapsamda raporlanan bilgilerin güveni-

lirliği ve gerçeğe uygunluğu, kullanıcılarına 

faydalı olması açısından büyük önem arz et-

mektedir. Zira finansal bilgi kullanıcılarının 

işletme ile ilgili karar alma sürecinde temel 

bilgi kaynağı varlık ve borçlara uygulanan 

farklı değerleme esaslarının sonuçlarını 

yansıtan finansal tablolar olacaktır.
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Ticaret ve pazarlama anlamına ge-

len Latince “valere” kelimesinden türetil-

miş olan ‘değer’ kavramı, herhangi bir şeyin 

fayda ve arzu edilme derecesinin göstergesi 

şeklinde tanımlamak mümkündür (Tokay 

ve Deran, 2008). Değer, satın almaya uygun 

olan bir mal veya hizmet için, alıcı ve satı-

cı tarafından belirlenecek olan fiyatı temsil 

eder. Bu doğrultuda değerleme ise bir işlet-

menin varlığını oluşturan aktif ve pasif ka-

lemlerin belli bir tarihteki değerlerini ortak 

değer ölçüsü olan para birimi ile ifade edil-

mesi olarak tanımlanabilmektedir (Akdo-

ğan, 2006). Değerleme sürecinde kullanılan 

değerleme ilkeleri ve buna ilişkin ölçüler, iş-

letmenin finansal durumunu ve faaliyet so-

nuçlarını etkileyen önemli bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Muhasebe Standartlarının 

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 

Çerçevesinde finansal raporlamanın amacı-

nın, ilgili kullanıcıların raporlayan işletmeye 

kaynak sağlama kararlarını verirken faydalı 

olacak finansal bilgiyi sağlamak olduğu be-

lirtilmiştir. Dolayısıyla, yatırımcıların, borç 

verenlerin ve kredi veren diğer tarafların 

getirilere yönelik beklentileri, işletmenin 

gelecekte elde edeceği net nakit girişlerinin 

tutarına, zamanlamasına ve belirsizliğine 

ilişkin yaptıkları değerlendirme sonucunda 

şekillenmektedir. Bilgi kullanıcıları alacak-

ları kararlarla ilgili belirsizlikleri ortadan 

kaldırmak ve bu belirsizlik ortamında daha 

sağlıklı kararlar alabilmek amacıyla ken-

dilerine azami derecede fayda sağlayacak 

bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Ekonomik 

olaylara bağlı olarak sürekli değişim göste-

ren finansal bilginin faydalı olması için, ihti-

yaca uygun olması ve açıklamayı amaçladığı 

hususu gerçeğe uygun bir şekilde sunması 

gerekir.1 Ayrıca finansal bilginin karşılaştı-

rılabilir, doğrulanabilir, anlaşılabilir olması 

ve zamanında sunulması söz konusu bilgi-

nin faydasını artıran destekleyici nitelikteki 

özellikler arasında yer almaktadır.

Finansal tabloya ilişkin bilgilerin fi-

nansal tablo kullanıcılarının ihtiyacını kar-

şılayabilme kapasitesi doğrudan ölçümleme 

süreci ile ilgilidir (Tokay ve Deran, 2008). 

Bu doğrultuda ölçümleme sürecinde içinde 

bulunulan duruma uygun olarak doğru 

ölçüm esasının kullanılması gerekmekte-

dir. Bu bakımdan ölçüm esasları finansal 

tablolarda yer alan unsurları dolaysız ya da 

dolaylı etkileyerek,  işletmelerin faaliyet so-

nuçlarına ve finansal görünümüne etki eden 

faktörler arasında yerini almaktadır (Tokay 

ve diğerleri, 2005). Gerek bilançoda yer alan 

varlık ve kaynak unsurlarının büyüklüğü, ge-

rek yararı tükenen maliyetlerin büyüklüğü-

nün belirlenmesi, kullanılan ölçüm esasla-

rına göre farklılık göstermektedir (Akdoğan 

ve Aydın, 1987). 

Bir işletmenin varlık ve borçlarının 

ölçümlemesinde esas alınacak ölçüm esası-

nın seçimi ile ölçümlemenin amacı arasında 

yakın bir ilişki söz konusudur. Ayrıca finansal 

tablolardaki bilgilerin niteliksel özellikleri 

genel anlamda ölçümün amacını ve önemini 

ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda kullanı-

cıların, finansal tablolarda hangi ölçü esas 

veya esaslarının kullanıldığı konularında bil-

gilendirilmeleri onların finansal tablolarına 

yönelik analizini etkilemesi açısından önem-

li olarak kabul edilmektedir (Dündar, 2013).

1  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, p. NÖ4
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3. GERÇEĞE UYGUN DEĞER KAVRAMI

Gerçeğe uygun değer kavramının ta-

nımı ilk defa 1976 yılında FASB tarafından 

“Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştiril-

mesi” (Accounting for Leases) isimli 13 nu-

maralı standartta yapılmıştır. Bu standartta 

gerçeğe uygun değer “herhangi bir ilişkiden 

etkilenmeyecek şartlar altında istekli ve 

bağımsız iki taraf arasında bir mülkün sa-

tılabileceği fiyat” olarak tanımlanmıştır (Tü-

rel, 2009). Daha sonrasında 1980’li yıllarda 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan Sa-

vings&Loans Krizi sonucu Amerikan Finan-

sal Muhasebe Standartları Kurulu finansal 

varlık ve yükümlülükler ile ilgili olarak ger-

çeğe uygun değer kavramını geliştirme yo-

luna gitmiştir. Finansal tablo kullanıcılarının 

işletme ile ilgili doğru karar alma ihtiyaçları 

doğrultusunda FASB tarafından 2006 yılında 

“SFAS 157 – Gerçeğe Uygun Değer Ölçümle-

ri” standardı yayınlanmıştır. 

Gerçeğe uygun değer kavramı ulusla-

rarası muhasebe standartlarına ise Ulusla-

rarası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) 

tarafından yayımlanan Uluslararası Muha-

sebe Standartları UMS–16 Maddi Duran Var-

lıklar standardı ile dâhil olmuştur. 157 nolu 

finansal muhasebe standardında ve 16 nolu 

Maddi Duran Varlık standardında gerçeğe 

uygun değer, piyasa katılımcıları arasında 

ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir 

işlemde bir varlığın satışında elde edilecek 

veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat ola-

rak tanımlanmaktadır. Bu durum itibariyle 

gerçeğe uygun değer, varlığı elinde bulun-

duran veya borçlu konumda olan piyasa ka-

tılımcısının bakış açısıyla ölçüm tarihindeki 

çıkış fiyatı olarak değerlendirilmektedir.

3.1. Varlık veya Borç

TMS/TFRS’de varlık, geçmişte olan 

işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve hâ-

lihazırda işletmenin kontrolünde olan ve 

gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağla-

ması beklenen değer olarak ifade edilirken 

borçlar ise yine geçmiş olaylardan kaynak-

lanan ve ödenmesi işletmenin ekonomik 

fayda sağlayabilecek değerlerinde bir çıkışa 

neden olacak mevcut yükümlülükler olarak 

tanımlanmaktadır. Diğer taraftan, varlık veya 

borçların finansal tablolarda yer almaları 

için ileride işletmeye ekonomik yarar sağla-

ması veya işletmeden ekonomik yarar çıkı-

şına neden olması ve maliyetin veya değerin 

güvenilir bir şekilde ölçümlenebilmesi ge-

rekmektedir. Bu doğrultuda gerçeğe uygun 

değer; bazı varlık ve borçların ve özkaynağa 

dayalı finansal araçların ölçümünde kulla-

nılmaktadır. Dolayısıyla gerçeğe uygun de-

ğerin kullanılması için öncelikle bir varlık ya 

da borcun olması gerekmektedir. Bir varlık 

veya borcun gerçeğe uygun değer ile ölçümü 

gerçekleştirilirken aşağıdaki bazı hususlar 

dikkate alınmalıdır:

a) Varlığın durumu ve konumu ile 

b) Varsa, varlığın satışına veya kullanımına 

ilişkin sınırlamalar

Örneğin varlığın bulunduğu konumun 

o varlığın özelliği olması durumunda (örneğin, 

emtia için böyle bir durum söz konusu 

olabilir), asıl (ya da en avantajlı) piyasadaki 

fiyatı, varlığın mevcut konumundan bu 

piyasaya taşınırken katlanılan maliyetlere 

göre düzeltilmektedir.2 Diğer taraftan işlet-

2  TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı, p. 26
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menin varlıkları üzerinde fiyatına etki ede-

bilecek düzeyde sınırlamalar mevcut ola-

bilmektedir. Bu durumda ise söz konusu 

varlığın ölçümünde bir takım düzeltmelere 

ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla varlığın veya 

borcun belirli bir özelliğinin ölçüm üzerine 

etkisi, söz konusu özelliğin piyasa katılım-

cıları tarafından nasıl dikkate alınacağına 

bağlı olarak farklılık göstermektedir. 

3.2. Olağan İşlem

Olağan işlem; varlık veya borçlara iliş-

kin olağan ve alışılagelmiş pazarlama faali-

yetlerini sürdürmek üzere ölçüm tarihinden 

önce yeterli süre piyasada bulunarak piya-

sanın etkisini içerdiği varsayılan işlem ola-

rak tanımlanabilmektedir. “Olağan” kavramı 

anlamı itibariyle zorunlu tasfiye veya zorunlu 

satış gibi durumlarda karşılaşılan olağanüs-

tü bir durumu içermemektedir. Ayrıca var-

lığın ölçüm tarihinden önce piyasada işlem 

görmüş olması vurgulanmaktadır. Gerçeğe 

uygun değer ölçümü standardında bir işle-

min olağan olarak yapılmadığı durumlara 

örnek olarak aşağıdakiler gösterilmektedir:

a) Mevcut piyasa koşullarında, bu tür var-

lıkları veya borçları içeren işlemler için 

olağan ve alışılagelmiş olan pazarlama 

faaliyetlerini yerine getirmek üzere öl-

çüm tarihinden önce yeterli süre piya-

sada bulunulmaması. 

b) Olağan ve alışılagelmiş bir pazarlama 

süresi söz konusu olmakla birlikte, sa-

tıcının varlığı veya borcu tek bir piyasa 

katılımcısına pazarlaması. 

c) Satıcının iflas etmesi (tasfiye olması) 

veya iflas etmek (tasfiye olmak) üzere 

olması (örneğin, satıcının finansal sıkın-

tıda olması). 

d) Satıcının, düzenleyici veya yasal hüküm-

leri yerine getirmek üzere satış yapma-

sının zorunlu olması (örneğin, satıcının 

işlem yapmak için zorlanması). 

e) İşlem fiyatının özdeş ya da benzer bir 

varlık veya borca ilişkin diğer yakın 

tarihli işlemlerle karşılaştırıldığında çok 

farklı olması.3  

Gerçeğe uygun değer ölçümünde, 

mevcut piyasa koşullarında piyasa katılım-

cıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir 

işlemde bir varlığı satmak veya bir borcu 

devretmek amacıyla söz konusu varlık ya da 

borcun el değiştirmesi söz konusudur. Böyle 

bir devir işleminin:

a) Varlığa veya borca ilişkin asıl piyasada 

ya da 

b) Asıl piyasanın bulunmadığı durumlarda, 

varlığa veya borca ilişkin en avantajlı pi-

yasada

gerçekleştiği varsayılır.4 Bir diğer ifadeyle 

gerçeğe uygun değer ölçümünde, varlığın 

satışına veya borcun devrine ilişkin işlemin 

varlığa veya borca ilişkin asıl piyasada, asıl 

piyasanın bulunmadığı durumlarda, varlığa 

veya borca ilişkin en avantajlı piyasada ger-

3  TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı, p. B43

4 TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı’nda asıl 

piyasa; varlığın veya borcun en yüksek hacimde ve seviyede 

işlem gördüğü piyasa olarak tanımlanmaktadır. En avantajlı 

piyasa ise işlem maliyetleri ve taşıma maliyetleri dikkate alın-

dıktan sonra, varlığın satışından elde edilen tutarı en üst se-

viyeye yükselten veya borcun devredilmesi için ödenen tutarı 

asgari seviyeye indiren piyasa olarak ifade edilmektedir.
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çekleştiği varsayılır. Asıl piyasanın bulun-

ması halinde, ölçüm tarihinde farklı bir piya-

sadaki fiyat potansiyel olarak daha avantajlı 

olsa bile asıl piyasadaki fiyatın gerçeğe uy-

gun değeri yansıttığı kabul edilir ve bu fiyat 

işlem maliyetlerine göre düzeltilmez.

3.3. Piyasa katılımcıları

İşletme bir varlığın veya borcun ger-

çeğe uygun değerini, piyasa katılımcıları-

nın en fazla ekonomik fayda sağlamayı dü-

şünerek hareket ettikleri varsayımıyla, söz 

konusu varlığı veya borcu fiyatlandırırken 

kullandığı varsayımları kullanarak ölçer. Bu 

kapsamda piyasa katılımcıları; varlığa veya 

borca ilişkin asıl piyasada (ya da en avantaj-

lı piyasada) şu özelliklerin tamamına sahip 

olan alıcılar ve satıcılardır: 

a) Alıcılar ve satıcılar birbirlerin-

den bağımsızdırlar (başka bir de-

yişle ilişkili taraf değildirler).

b) Alıcılar ve satıcılar bilgilidirler.

c) Alıcılar ve satıcılar, varlığa veya 

borca ilişkin olarak işlem ya-

pabilecek durumdadırlar. 

d) Varlık veya borca ilişkin işlem yapmaya 

isteklidirler. Yani alıcı veya satıcıların 

herhangi bir zorunluluk veya zorlamaya 

maruz kalmaları söz konusu değildir.

3.4. Fiyat

Genel anlamda fiyat, bir mal veya hiz-

met için arz veya talep edilen veya ödenen 

tutar için kullanılan bir kavram olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. Belirli bir alıcı veya sa-

tıcının, finansal olanakları, amaçları ve özel 

menfaatleri nedeniyle bir mal veya hizmet 

için ödedikleri fiyat ile başkaları tarafından 

o mal ve hizmete atfedilen değer arasında 

herhangi bir ilişki olabilir veya olmayabilir 

(Türel, 2009). Fiyat genelde belirli bir alıcı/

satıcı tarafından belirli şartlar altında mal 

ve hizmetlere verilen göreceli değerin bir 

göstergesidir. Bu doğrultuda asıl piyasada 

olağan bir işlemde bir varlığın elde edilmesi 

ve ya borcun devredilmesinde ödenecek fiyat 

gerçeğe uygun değerin belirleyicisi olacak-

tır. Gerçeğe uygun değer kapsamında fiyat, 

ölçüm tarihinde gerçekleşmekte olan bir iş-

lemin fiyatı değil, ölçüm tarihinde olabilecek 

bir satışın gerçekleşeceği fiyatın tahmini tu-

tarıdır.

Bu kapsamda gerçeğe uygun değerin 

belirlenmesinde asıl veya en avantajlı piya-

sadaki işlem maliyetlerinin dâhil edilmesi 

söz konusu değildir. En avantajlı piyasanın 

belirlenmesinde işlem maliyetleri dikkate 

alınsa da varlık veya borçların piyasadaki 

fiyatı işlem maliyetlerine göre düzeltilme-

mekte ve muhasebe standartlarına uygun 

olarak muhasebeleştirilmektedir. Ayrıca bir 

varlığın mevcut konumundan asıl piyasası-

na (ya da en avantajlı piyasasına) taşınması 

için katlanılan maliyetler olarak tanımlanan 

taşıma maliyetleri, işlem maliyetleri kap-

samına dâhil edilmemektedir. Eğer konum 

varlığın özelliği ise fiyat söz konusu varlığın 

mevcut konumundan ilgili piyasaya taşın-

masına ilişkin olarak katlanılan maliyetlere 

göre düzeltilir.

4. GERÇEĞE UYGUN DEĞER İLE FİNANSAL 

RAPORLAMANIN GELİŞİMİ

Finansal raporlamada işletmeler ta-
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rafından en fazla tercih edilen değerleme 

esası tarihi maliyet esasıdır. Türkiye Muha-

sebe Standartlarında Finansal Raporlama-

ya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de varlıklara 

yönelik tarihi maliyet esası, elde edildikleri 

tarihte alımları için ödenen nakit veya nakit 

benzerlerinin tutarları ile veya onlara kar-

şılık verilen varlıkların değerleri ile ölçüm-

leneceği şeklinde ifade edilmiştir.5 Burada 

işletmenin sermayedarları kâr elde etme 

güdüsüyle sermayenin başlangıç düzeyinde-

ki satın alma gücünü ve kaynakların yaratıl-

dığı varlıkların üretim güçlerinin korunması 

arzu edilmektedir. Bu kapsamda nominal 

sermayenin devamlılığı nominal parasal bi-

rimlerle veya sabit satın alma gücü birimleri 

ile ölçülebilmektedir. Tarihi maliyet ölçüsü 

geleneksel olarak güvenilir, uygulanması 

kolay ve düşük maliyet gerektirmesi açısın-

dan uzun yıllardır muhasebe teorisyen ve 

uygulamacıları tarafından benimsenmiş  bir 

ölçüm esasıdır (Poroy Arsoy, 2012).

Tarihi maliyet esasının güvenilir bilgi 

sunması, finansal tablolara yansıtılacak de-

ğerin belgelere dayalı olarak ortaya çıkma-

sından kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda 

tarihi maliyet esasına uygun olarak hazır-

lanan finansal tablolarda yer alan bilgilerin 

güvenilirliği ve gerçeğe uygunluğu, ancak 

işlemlerin kaydedildiği tarihte mümkün-

dür. Çünkü tarihi maliyet esasında varlık-

ların ve borçların finansal tablolarda görü-

nen değerleri bunların edinildikleri tarihteki 

değerlerini ifade etmekte ve herhangi bir 

değer değişikliğinin finansal tablolara ak-

tarılamaması nedeniyle finansal tabloların 

kullanıcılarına geleceğe yönelik karar alma 

fonksiyonunu etkisiz hale gelmektedir. Bu 

5  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, p. 4.55

kapsamda tarihi maliyet, karşılıklı tarafların 

bir araya gelmesi ve meydana gelen ticari iş-

lem sonucu belgelenebilir bir fiyatın ortaya 

çıkması bakımından güvenilir fakat finansal 

tablodaki ilgili unsurların edinim tarihi son-

rası değerlerinde meydana gelen değişim 

bakımından ise ihtiyaca uygun olmadığı de-

ğerlendirilmektedir.

Geleneksel muhasebe sisteminde 

varlık ve yükümlülüklerin değerlenmesin-

de tercih edilen tarihi maliyet değeri, sı-

nırlı olarak da olsa güvenilir finansal bilgi-

ler sağlaması ve uygulanmasının kolay ve 

daha düşük maliyetler gerektirmesi açı-

sından günümüze kadar geçerliliğini ko-

rumayı başarmıştır. Diğer taraftan, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmele-

rin yarattığı küreselleşme ve ekonomilerin 

bütünleşme olgusu tarihi maliyete dayalı 

değerleme yaklaşımının yanında gerçeğe 

uygun değer esaslı değerleme yaklaşımını 

gündeme getirmiş ve geleneksel muhasebe 

anlayışının değişmesine neden olmuştur. Bu 

doğrultuda, muhasebe sadece geçmiş olay-

lara bakarak kayıt tutan ve bu kayıtları ra-

porlayan bir bilim dalı olmaktan çıkıp kayıt 

ve raporlamada geçmişteki olayların yanın-

da işletmeye ait varlık ve yükümlülüklerin 

değerlerini etkileyecek güncel ve gelecek-

teki olayları da göz önünde bulunduran bir 

bilim dalı olma özelliği ile ön plana çıkmıştır 

(Aktaş ve Deran, 2006).

İşletmelerin dışa açılma, birleşme 

ve finansal kaynak ihtiyaçlarının ulusla-

rarası yatırımcılardan karşılama istekle-

ri işletmeler arasında yeterli ve güvenilir 

finansal bilgi akışının önemini daha da artır-

mıştır. Bu nedenle çeşitli ülkelerdeki farklı 
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yasal düzenlemeler ve muhasebe ilkeleri ile 

uygulamalar, uluslararası düzeyde finansal 

tabloların hazırlanmasını zorunlu kılmıştır 

(Sağlam ve diğerleri, 2008).  Bu nedenle, ta-

rihi maliyet ile değerlemeye dayalı yaklaşım 

yerini gerçeğe uygun değer ile finansal ra-

porlama yaklaşımına bırakmaya başlamıştır.

Tarihi maliyet esasına dayalı finansal 

raporlama işlem tarihinde güvenilir bilgi-

ler ortaya koyarken, işlem tarihi sonrasın-

da özellikle enflasyon gibi fiyat değişimine 

neden olan etkenlerin mevcut olduğu eko-

nomilerde finansal bilginin güvenilirliği ve 

gerçeğe uygunluğunu tartışmalı bir hale ge-

tirmektedir. Zira tarihi maliyet esası, ölçü bi-

rimi olan paranın değerinin ve fiyatların de-

ğişmediği varsayımlarını dikkate almaktadır. 

Bir varlık veya yükümlülüğün tarihi maliyeti 

ile cari değeri arasında oluşacak önem-

li düzeydeki farklılıkları içeren bir finansal 

bilgi, kullanıcılarının ihtiyacını karşılama 

noktasında yetersiz kalacaktır. Bu yetersiz-

liğin sebebi ise tarihi maliyete dayalı finan-

sal raporlamanın sadece işlem tarihindeki 

değerini yansıtması ve söz konusu değerin 

güvenilirliğinin ilgili belgelere dayandırılarak 

test edilebilmesine rağmen ihtiyatlılık ilkesi 

gereği kayıtlı değerin yükseltilmesine müsa-

ade etmemesinden kaynaklanmaktadır.

Gerçeğe uygun değer ile finansal ra-

porlama yaklaşımının ortaya çıkmasının di-

ğer bir nedeni de finansal tablo kullanıcıların 

ihtiyacına uygun finansal bilginin üretilmesi 

gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır. Gerçeğe uy-

gun değer yaklaşımının güçlü sermaye yapı-

larının bulunduğu Anglosakson ülkelerinde 

öncelikle benimsenmesi de bu duruma da-

yanak teşkil etmektedir. Bu ülkelerde güçlü 

sermaye paylarına sahip yaygın pay sahipleri 

kitlesinin olması, buna paralel büyük ve ba-

ğımsız bir dış denetim işlevinin bulunması 

pay sahiplerinin gerçeğe uygun bilgi ihtiyacı-

nı gündeme getirmiş ve bu durum da finan-

sal tabloların hazırlanmasında tarihi maliyet 

yaklaşımın yanında, gerçeğe uygun değer 

yaklaşımın da uygulanmasına yol açmıştır 

(Pamukçu, 2011). Bu ülkelerde şirketlerin 

sermayelerinin büyük bir kısmını sağladığı 

gelişmiş sermaye piyasalarının var olması 

muhasebe uygulamalarının kamunun aydın-

latılması ilkesi yönünde şekillenmesine kat-

kıda bulunmuştur.

Kıta Avrupa’sı ülkelerinde ise işlet-

melerin ihtiyaç duydukları finansal bilgiyi 

sermaye piyasaları yerine devlet veya ban-

kalardan sağlamaları, bu ülkelerde güçlü 

sermaye piyasalarının ve buna paralel güçlü 

muhasebe örgütlerinin oluşumunu gecik-

tirmiştir. Dolayısıyla sermaye piyasalarında 

borç verenler grubunun yüksek olduğu bu 

ülkelerde ihtiyatlılık ilkesi gereğince gerçek-

leşmemiş zararların kayıtlanması borçlanan 

işletmenin borç ödeme gücüne etki edece-

ğinden önemli görülürken, gerçekleşmemiş 

karların paylaşımı mümkün olmadığından 

bunların muhasebeleştirilmesi gerekliliği 

dikkate alınmamıştır. Ancak son yıllarda Kıta 

Avrupa’sı ülkelerinde de sermaye piyasala-

rı gelişmekte olduğundan, gerçeğe uygun 

değer açıklama kaygısı ağırlık kazanmıştır. 

(Şensoy, 2003).

Diğer taraftan, tarihi maliyete da-

yalı muhasebe anlayışının değişen ekono-

mik sistemin gereksinimlerini karşılama 

noktasında yetersizliği kendini göstermeye 

başlamıştır. 1972 yılında Bretton Woods (sa-
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bit kur) sisteminin sona ermesiyle beraber 

döviz kurlarında meydana gelen dalgalan-

malar, firmaların karşı karşıya kaldığı döviz 

kuru riski ve uluslararası para piyasaların-

daki faiz oranlarında meydana gelen dalga-

lanmalar sonucu meydana gelen yüksek faiz 

riski beraberinde türev araçları gündeme 

getirmiştir. Son çeyrek yüzyılda piyasalar-

da artan belirsizlikler, fiyat oynaklıkları ve 

bunların sonucunda türev ürün sözleşme-

lerinin kullanımındaki artış, bu sözleşmele-

rin nasıl muhasebeleştirileceği ve finansal 

tablolarda nasıl raporlanacağı sorunlarını 

da beraberinde getirmiştir. Türev ürün söz-

leşmelerinin yapıldığı zaman çok düşük bir 

nakit girişi ya da çıkışı yaratması yani tari-

hi maliyet değerleri olmaması nedeniyle bu 

sözleşmelere taraf olan işletmelerin finan-

sal durum ve performansının doğru ola-

rak raporlanmasında sorunlar ortaya çık-

mıştır (Türel, 2009). Öncelikle bazı finansal 

araçların tarihi maliyet ile değerlenmesi 

sonucu ortaya çıkan eksikliklere çare olmak 

amacıyla ortaya çıkan gerçeğe uygun değer 

ile finansal raporlama yaklaşımı, finansal 

araçlar ve son yıllarda tarımsal ürünler ve 

yatırım amaçlı gayrimenkuller gibi finansal 

olmayan unsurlar içinde hâkim değerleme 

ölçüsü haline gelmiştir.

Gerçeğe uygun değer kavramının 

muhasebe standartlarında yer almasına ne-

den olan olaylardan biri de 1980’li yıllarda 

ABD’de yaşanan Saving&Loans Krizidir. Bu 

dönemde bankalar, varlıkların piyasa fiyatı 

ile değerleme kuralının söz konusu olma-

ması nedeniyle güçlü finansal yapıya sahip 

olduklarını göstermek için tarihi maliyetlerle 

kaydedilmiş finansal varlıklarını piyasa fiyatı 

ile satıp, raporlanacak özkaynaklarını arttı-

rarak bilançolarını manipüle edebilmekte ve 

finansal tabloların güvenilirliğini olumsuz 

etkilemekteydi (İlker, 2010). Bu olaydan son-

ra, ABD’de muhasebe standartlarının oluş-

turulmasından sorumlu bağımsız kurum 

olan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu 

(FASB), piyasa fiyatını esas alarak hazırlana-

cak bilançoların, bankaların finansal yeter-

sizliklerini ortaya koyabileceğini belirleyerek 

tüm bankaların finansal varlıklarını piyasa 

fiyatı ile değerleyip raporlaması temeline 

dayalı çalışmaları sonucunda 2006 yılında da 

SFAS 157 numaralı “Gerçeğe Uygun Değer 

Ölçümleri” isimli standardı yayımlamıştır.

Gerçeğe uygun değer ile finansal 

raporlamaya duyulan ihtiyacın bir nedeni 

de şüpheli alacaklar, kullanımdan kalkmış 

stoklar, amortismana tabi varlıkların faydalı 

ömürleri veya gelecekteki ekonomik faydala-

rının beklenen yararlanma şekilleri, garanti 

yükümlülükleri gibi tutarları bugünden belli 

olmayan ve geleceğe yönelik tahminlerin ya-

pılmasını gerektiren işlemler olarak gösteri-

lebilir. Tarihi maliyete dayalı olarak gerçek-

leştirilen finansal raporlama gerçekleşmiş 

değerlerin esas alınması, gelecekte gerçek-

leşecek bu tür işlemlerin muhasebeleştiril-

mesini imkânsız kılacaktır. Bu tür işlemler 

muhasebeleştirilirken varlık ve yükümlülük-

lerin değerleri en güncel ve güvenilir bilgile-

re dayalı olarak tahmin edilmektedir.

5. GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBE-

SİNİN FİNANSAL BİLGİ KULLANICILARI 

AÇISINDAN AVANTAJ VE DEZAVANTAJ-

LARI 

Günümüzde piyasa temelli bir ölçüm 

olarak gerçeğe uygun değer, benzer varlık ve 
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borçlar için aynı piyasa değerlendirmelerini 

yansıtarak güncel, karşılaştırılabilir ve anla-

şılabilir bilgiler sağlaması nedeniyle finan-

sal raporlamanın amacı ve finansal bilginin 

niteliğine ilişkin temel kriterleri karşılama-

sı açısından finansal tablo kullanıcılarının 

ihtiyaçlarını karşılayan bir yöntem olarak 

kabul edilmektedir. Bu kapsamda Kavram-

sal Çerçeve‘de finansal raporlarda yer alan 

bilgilerin kullanıcılar açısından faydalı ol-

masını sağlayan temel ve destekleyici nite-

liksel özellikler belirtilmiştir. Temel nitelik-

sel özellikler ihtiyaca uygunluk ve bilgilerin 

gerçeğe uygun olarak sunumudur. Buna 

karşılık karşılaştırılabilirlik, doğrulanabilir-

lik, zamanında sunum ve anlaşılabilirlik ise 

destekleyici özellikler olup bilginin faydası-

nın artırılmasını sağlamaktadırlar.

Muhasebe uygulamalarının tarihi 

maliyet değerine dayalı finansal raporlama-

dan gerçeğe uygun değere dayalı finansal 

raporlamaya doğru bir geçiş süreci içerisin-

de olması finansal raporlama alanında bazı 

konuları gündeme getirmiştir. Bu bağlamda 

gerçeğe uygun değer yöntemi çerçevesin-

de finansal tablolarda raporlanan varlık ve 

yükümlülüklere ilişkin bilgilerin, faydalı fi-

nansal bilginin niteliksel özelliklerini hangi 

oranda karşıladığı hususu tartışmalı hale 

gelmiştir. Bunun yanı sıra yaşanan küresel 

finansal kriz nedeniyle gerçeğe uygun değer 

yaklaşımı eleştirilerin odak noktası haline 

gelmiştir. Aşağıda gerçeğe uygun değere da-

yalı finansal raporlama yaklaşımının avantaj 

ve dezavantajları finansal bilginin niteliksel 

özellikleri çerçevesinde ortaya konacaktır:

İhtiyaca Uygunluk: İşletme 

yönetimlerinin aldığı kararların 

çoğu maliyet değerine dayanmasına 

rağmen, gerçeğe uygun değer varlık 

ve borçların piyasadaki değerlerini 

yansıtabildiği ölçüde finansal tablo 

kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha 

uygun bir yaklaşım olarak kabul 

edilmektedir. Piyasa temeline dayalı 

olarak varlık ve borçların güncel 

değerlerini yansıtması sebebiyle 

tahminlerde ve işletme ile ilgili karar 

alma sürecinde daha geçerli bilgi 

sunmaktadır. Çünkü gerçeğe uygun 

değer, bir varlığın veya yükümlülüğün 

elde edildiği zamandaki değerine 

değil, söz konusu varlık ve 

yükümlülüğün finansal raporlama 

tarihindeki özelliklerine bağlı bir de-

ğer ortaya koymaktadır. Bu husus, 

işletmenin mevcut durumunun ve yö-

netim performansının değerlendiril-

mesi açısından hem mevcut ve potan-

siyel yatırımcılar hem de hissedarlar 

için oldukça önemlidir.

Gerçeğe uygun değer yöntemi işlet-

me yönetiminin performansının de-

ğerlendirilmesi açısından da oldukça 

avantajlı bir yöntem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tarihi maliyet değerinde 

kar ve zararlar gerçekleştiği anda fi-

nansal tablolara dâhil edilirken ger-

çeğe uygun değer işletme faaliyetleri-

nin gelecekte ortaya çıkacak etkilerini 

de yansıttığından işletme performan-

sının daha gerçekçi bir şekilde değer-

lendirilmesini sağlamaktadır.

Güvenilirlik: Gerçeğe uygun değer ile 

tarihi maliyet arasındaki en önemli 

fark, gerçeğe uygun değerin belirlen-

mesinde gelecekte meydana gelecek 

değerlerin de dikkate alınmasıdır. Ger-
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çeğe uygun değer yaklaşımı ilk kayda 

alma ve her değerleme tarihinde bazı 

gerçekleşmemiş kar ya da zararların 

raporlanmasını gerektirmektedir. Bu 

doğrultuda, bazı standartlarda değer 

değişikliğinden kaynaklanan kar veya 

zararların doğrudan gelir tablosuna 

yansıtıldığı, bazılarında ise öz kaynak 

unsuru olarak muhasebeleştirilme-

sine olanak tanındığı görülmektedir 

(Türel, 2009). 

Değerleme ölçütleri güvenirlik açı-

sından ele alındığında; gerçekleşmiş 

işlemlere dayandığı için maliyet değe-

ri en güvenilir değerleme ölçütü ola-

rak kabul edilmekte, gerçeğe uygun 

değer ise aktif bir piyasası bulunan 

varlık ve kaynaklar için güvenilir bil-

giler üretebilmektedir (Ulusan, 2008). 

Bu bağlamda her bir varlık ve yüküm-

lülüğün gerçeğe uygun değerini tes-

pit etmenin hiç de kolay olmamasının 

yanı sıra bazı durumlarda da olanak-

sız olduğu gözlenmektedir. Gerçeğe 

uygun değerin belirlenmesinde pi-

yasa fiyatı temel alınmasına rağmen 

piyasada oluşan fiyatların her zaman 

güvenilir olması mümkün değildir. 

Çoğu varlık için gözlemlenebilir piya-

sa fiyatları sürekli olarak tespit edile-

memekte; gerçeğe uygun değerlerin 

tahmini değişik tekniklerin kullanıl-

masını gerektirmektedir. Aktif piyasa 

fiyatlarının yokluğu halinde kullanılan 

teknikler işletme yönetiminin kendine 

özgü varsayımlarını yansıtan gözlem-

lenemeyen girdilerin kullanımına da 

izin verdiğinden subjektif tahminlere 

neden olarak gerçeğe uygun olma-

yan finansal bilgilerin mevcudiyetine 

sebep olabilmektedir. Ayrıca gerçeğe 

uygun değerler dürüstçe tahmin edil-

miş olsa bile piyasalardan kaynakla-

nan sıkıntılar da mevcuttur. Çünkü 

piyasalar asimetrik enformasyon, 

yatırımcıların tutum ve davranışla-

rındaki irrasyonellik gibi nedenlerle 

normal zamanlarda bile çoğu zaman 

mükemmel bir şekilde işlemez; piya-

salarda spekülatif şişkinlik ve daral-

malar olabilir (Özkan, 2014).

Öte yandan işletme yöneticilerinin 

işletmenin piyasa değerini yükseltmek 

amacıyla varlıkların değerini 

arttırmak veya borçların değerini 

düşürmek suretiyle gerçeğe uygun 

değerlerin belirlenmesinde kötüye 

kullanmalara yol açacaktır. Bununla 

beraber gerçekleşmemiş ve hatta 

hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan 

kazançların raporlanmasıyla işletme 

performansının olduğundan daha 

iyi gösterilmesi, finansal raporlar 

tarafından sağlanan bilgilerin 

güvenilirliğini olumsuz yönde 

etkileyecektir.

Anlaşılabilirlik: Finansal tablo kul-

lanıcılarına daha anlaşılır bilgi ver-

mesi açısından gerçeğe uygun de-

ğer yaklaşımı, finansal tabloda yer 

alan bir varlığın satılması durumun-

da elde edilecek tutarın varlığın bi-

lançoda görülen değerini yansıt-

masını öngörmektedir. Dolayısıyla 

kullanıcılar işletmenin bilançosunda 

görülen varlıkla ilgili tutarın o varlığın 

değeri olduğunu düşünmektedirler. 

Bu anlamda günümüzde varlık ve 

yükümlülüklerin değerinin çok hızlı 
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bir şekilde dalgalandığı dikkate 

alındığında gerçeğe uygun değer 

yaklaşımının güncel değerleri 

yansıtması bakımından daha anlaşılır 

bilgi sunduğu ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan bazı ekonomik olaylar, 

doğası gereği karmaşıktır ve basit-

leştirilemezler. Bu tür olaylara ilişkin 

bilgilerin finansal tabloların dışında 

bırakılması, söz konusu tablolarda-

ki bilgilerin daha kolay anlaşılmasını 

sağlayabilir. Ancak böyle bir durum-

da, finansal tablolar, eksik olmaların-

dan dolayı yanıltıcı olabileceklerdir.6 

Örneğin gerçeğe uygun değeri be-

lirlenecek olan varlık ve borcun aktif 

bir piyasasının olmadığı durumlarda 

gerçeğe uygun değerin tahmin edi-

lebilmesi için benzer varlıkların öl-

çüsünden yola çıkmak veya çeşitli 

değerleme tekniklerinden faydalan-

mak gerekecektir.  Bu durumda kul-

lanıcıların finansal tablolardan fayda-

lanmak istediklerinde gerçeğe uygun 

değer değişikliklerinin neden olduğu 

gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar 

ile gerçekleşmiş kazanç ve kayıpların 

birbirinden ayırt edilmesi konusunda 

yaşayacağı zorluklar finansal bilgile-

rin anlaşılabilirliğinin sorgulanma-

sına neden olacaktır (Poroy Arsoy, 

2009).

Karşılaştırılabilirlik: Sermaye piya-

salarının uluslararası bir boyut ka-

zanmasıyla birlikte güvenilir finansal 

bilgilerin uluslararası düzeyde kar-

şılaştırılabilirliğinin sağlanması zo-

6  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, p. NÖ 31

runlu hale gelmiştir. Ayrıca işletme 

yönetimi faaliyet dönemi içerisinde 

elde ettikleri sonuçları hem kendi 

içlerinde hem de diğer işletmelere 

göre göstermiş olduğu performansı-

nı değerlendirmek istemektedir. Bu 

çerçevede karşılaştırılabilirlik, fark-

lı işletmelerde veya farklı tarihlerde 

gerçekleşen aynı finansal olayın fi-

nansal tablo kullanıcıları tarafından 

benzerliklerinin ve farklılıklarının 

ayırt edilmesidir. Tarihi maliyet de-

ğerinin varlıkları elde edilmeleri için 

katlanılan tutarlar itibariyle finansal 

tablolarda raporlanması sonrasında 

hem benzer finansal tablo kalemle-

rindeki benzerlikler hem de farklı fi-

nansal tablo kalemlerindeki farklılık-

lar belirlenemeyecektir (Türel, 2009). 

Bu itibarla finansal tablolardan elde 

edilen bilgileri ekonomik kararların-

da kullanacaklar için gerçeğe uygun 

değer karşılaştırılabilirlik özelliğinin 

sağlanması açısından en uygun yön-

tem olarak kabul edilmektedir.

Diğer taraftan muhasebe standartla-

rının ilke bazlı olması ve finansal ra-

porlama konusunda çeşitli inisiyatif-

lerin tanınması ve bunun sonucunda 

muhasebe uygulamalarında ortaya 

çıkan farklılıklar karşılaştırılabilirliği 

azaltan bir durum olarak ortaya çık-

maktadır.

Zamanında Sunum: Gerçeğe uygun 

değer, her dönemde aynı tip bilgiyi 

yansıtarak finansal tabloların tutar-

lılığını artırırken, ekonomik koşullar 

değiştiği zaman koşullardaki bu de-

ğişiklikleri yansıtması ise yöntemin 
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zamanlılık unsurunu taşıdığını gös-

termektedir. Finansal raporlamaya 

ilişkin Kavramsal Çerçeve’de zama-

nında sunum, finansal bilginin karar 

verenler açısından kararlarını etkile-

yebileceği zamanda mevcut olması 

olarak ifade edilmiştir. Tarihi maliyet 

değeri itibariyle varlık veya yükümlü-

lüklerin değerinin finansal tablolara 

ilk defa dâhil edildiği haliyle kalması 

kullanıcıların finansal raporlama-

dan elde edeceği faydayı azaltan un-

sur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir başka deyişle, tarihi maliyetin bir 

değerleme ölçütü olarak kullanılma-

sı bir işletmenin finansal durum ve 

ödeme gücünün değerlenmesinde 

büyük ölçüde yetersiz kalmaktadır. 

Gerçeğe uygun değere dayalı finansal 

raporlama yaklaşımında ise varlıklar 

her dönem sonunda gerçeğe uygun 

değerle değerleneceğinden gerçeğe 

uygun değer değişikliklerinin neden 

olacağı kazanç veya kayıplar parça 

parça raporlanmış ve ilgili varlığın sa-

tışının fiili olarak gerçekleştiği tarihte 

önemli tutarda bir kazanç veya kayıp 

raporlanmamış olur (Türel, 2009). Bu 

itibarla işletme ile ilgili karar almada 

kullanılacak finansal bilgilerin zama-

nında sunumu gerçekleştirilerek fi-

nansal tabloların kullanıcıları yanlış 

yönlendirme ihtimali azaltılmaktadır.

6. SONUÇ

Günümüzde, finansal raporlamada 

işletmeler tarafından en fazla tercih edilen 

değerleme esası tarihi maliyet esası olma-

sına karşılık işlemlerin geçekleştiği tarih 

sonrasında değişen bir takım faktörlerin 

etkisiyle gerçeğe uygunluktan uzaklaşma-

sı cari değer yaklaşımlarını gündeme ge-

tirmiştir. Tarihi maliyet değer yaklaşımının 

daha güvenilir bilgi sunması, daha az ma-

liyetli ve anlaşılabilir olması gibi özellikleri 

bünyesinde barındırmasına karşılık gerçeğe 

uygun değer esasına göre hazırlanan finan-

sal tabloların ihtiyaca uygun ve gerçek duru-

mu yansıtan bilgiyi ortaya koyması sebebiyle 

hangi ölçüm esasının kullanılması gerektiği 

hakkında bazı tartışmalar söz konusudur.

Gerçeğe uygun değer finansal bilgi-

nin temel niteliksel özellikleri itibariyle ele 

alındığında varlık ve borçların piyasa teme-

line dayalı olarak güncel değerlerini yan-

sıtması sebebiyle tahminlerde ve işletme 

ile ilgili karar alma sürecinde daha geçerli 

bilgi sunması açısından finansal tablo kul-

lanıcılarının ihtiyacına uygun olduğu değer-

lendirilmektedir. Muhasebe standartlarının 

ilke bazlı olması ve finansal raporlama ko-

nusunda çeşitli inisiyatiflerin tanınması ve 

bunun sonucunda muhasebe uygulamala-

rında ortaya çıkan farklılıklar karşılaştırıla-

bilirliği azaltan bir durum olarak karşımıza 

çıksa da gerçeğe uygun değerin varlık ve 

yükümlülüklerin güncel değerlerini yan-

sıtması nedeniyle farklı işletmelerde veya 

farklı tarihlerde gerçekleşen aynı finansal 

olayın finansal tablo kullanıcıları tarafın-

dan benzerliklerinin ve farklılıklarının ayırt 

edilmesi açısından en uygun yöntem olarak 

kabul edilmektedir. Bu durum itibariyle her 

dönemde aynı tip bilginin üretilmesi finansal 

tabloların tutarlılığını artırırken, ekonomik 

koşullar değiştiği zaman koşullardaki bu 

değişiklikleri yansıtması finansal bilgilerin 

zamanında sunumunu sağlamaktadır. Di-
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ğer taraftan aktif piyasası bulunmayan var-

lık veya yükümlülüklere ilişkin gerçeğe uy-

gun değerin tespitinde sübjektif tekniklerin 

kullanılması güvenilirliğin sorgulanmasına 

neden olmaktadır. Bu doğrultuda güvenilir 

finansal bilginin varlık ve borçların işlem 

gördüğü aktif piyasaların yaygınlaşması ile 

mümkün olacağı sonucuna varılmaktadır.
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