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meslek personelimizin gerekse bağımsız 
denetim camiasının olumlu değerlendirmeleri 
çerçevesinde yeni sayımızın içeriğini 
oluşturduk. 

Bu sayımızda, sizler için seçtiğimiz makaleler 
yine muhasebe ve denetim alanı ile alakalı önemli 
hususlara ilişkin olarak değerli bilgiler sunuyor.  
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Makaleler dolayısı ile doğabilecek hukuki ihtilaflarda muhatap makale yazarıdır. 
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YENİ DENETİM RAPORLAMASI1

Aziz DOĞAN – Kurul Üyesi

MUHASEBE VE 
DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Önceki denetim raporunun esas amacı, 
finansal tablolarla ilgili denetçi görüşü-

nün açık olarak ifade edilmesi ve söz konusu 
görüşün dayanağının açıklanmasıydı. Dene-
tim raporlarının, finansal tablo kullanıcıla-
rına denetim ve denetim süreçleri hakkında 
önemli bilgilerin iletilmesi açısından etkin 
olmadığı genel olarak kabul edilmiştir. Fi-
nansal tablolarla ilgili denetçi görüşü de-
ğerli olmakla birlikte, küresel finansal krizin 
ardından, finansal tablo kullanıcıları dene-
tim raporunun daha fazla bilgi içermesini 
talep etmiştir. 

Paydaşların daha fazla bilgi içeren denetim 
raporu talebi üzerine, Uluslararası Dene-
tim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) 
tarafından, denetim raporlamasına ilişkin 
yeni (ISA 701) ve değiştirilmiş ISA’lar ile de-
ğiştirilmiş ISA 720 ve diğer ISA’larda yapılan 
uygun düzeltmeler yayımlanmıştır. Daha 
sonra Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tara-
fından söz konusu denetim raporlamasına 
ilişkin yeni ve değiştirilmiş ISA’ların Türkiye 
Denetim Standartlarına yansıtılması için 
gerekli çalışmalar başlatılmış olup, 2017 yı-
lında yayınlanması beklenmektedir.

Bu çalışmanın amacı, IAASB tarafından de-
netçi raporunun iletişim değerinin artırılma-
sı amacıyla yayımlanan denetim raporlama-
sına ilişkin yeni ve değiştirilmiş standartları 
ele almak ve açıklamaktır.

Anahtar kelimeler: Yeni Denetim Raporla-
ması, Kilit Denetim Konuları, BDS 701, İşlet-
menin Sürekliliği, BDS 570, BDS 720

NEW AUDIT REPORTING 

ABSTRACT
The primary objective of the previous audit 
report was to express clearly the auditor‘s 
opinion on the financial statements and to 
describe the basis for that opinion. It has 
been generally admitted that the audit re-
port was not effective in communicating im-
portant information about the audit and the 
audit process to the users of financial state-
ments. The auditor’s opinion on the financial 
statements is valued; however, in the wake 
of the global financial crisis, the users of fi-
nancial statements have called for the audi-
tor’s report to be more informative. 

In response to stakeholders’ demands for 
more informative audit reporting, the Inter-
national Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB) has issued new (ISA 701) and 
revised Auditor Reporting standards, and 
ISA 720 (Revised) and conforming amend-
ments to other ISAs. Then Public Oversight 
Authority of Turkey (KGK) has started adopti-
on process of these new and revised Auditor 
Reporting standards which are expected to 
be issued in 2017.

The objective of this study is to examine and 
explain the new and revised Auditor Repor-
ting Standards issued by the IAASB, in order 
to enhance the communicative value of the 
auditor’s report.

Keywords: New Audit Reporting, Key Audit 
Matters, ISA 701, Going Concern, ISA 570, 
ISA 720

1  Bu çalışmada, “denetim”, “denetçi” ve “denetim kuruluşu” ifadeleri sırasıyla “bağımsız denetim”, “bağımsız  
denetçi” ve “bağımsız denetim kuruluşu” anlamında kullanılmıştır.
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GİRİŞ
Denetçi raporu, denetim süreci çıktılarını or-
taya koyan ve denetçinin şirket paydaşları ile 
ana iletişim aracı olan önemli bir belgedir. 
2008 yılındaki küresel finansal kriz, finansal 
tablo kullanıcıları ve düzenleyici kurumların 
finansal tablolarla ilgili denetçi raporu ko-
nusunda kaygılanmalarına neden olmuştur. 
Standart metin haline getirilmiş önceki de-
netçi raporunun esas amacı, finansal tab-
lolarla ilgili denetçi görüşünün açıkça ifade 
edilmesi ve söz konusu görüşün dayanağı-
nın açıklanmasıydı. Özellikle, olumlu ya da 
olumsuz şeklinde iki görüşten birinin yer al-
dığı denetçi raporunun, yapılan denetim ve 
denetçinin yaptığı çalışma sonucu elde etti-
ği şirketle ilgili görüşleri konusunda yeterli 
şeffaflık sağlayamadığı düşünülmüştür. 

Diğer taraftan, standart metinlerin yer aldığı 
ve fazla bilgi değeri olmayan söz konusu ra-
porlarda denetçiler genellikle olumlu görüş 
bildirmişlerdir. Denetçinin paylaşabileceği 
çok bilgi olması ve yatırımcıların da bunları 
öğrenmek istemeleri nedeniyle, denetçi ra-
porlarının verdiği bilgi ve açıklamalar finan-
sal tablo kullanıcıları tarafından ciddi olarak 
sorgulanmaya başlamıştır. 

Denetçi raporlarının, finansal tablo kullanı-
cılarına denetim ve denetim süreçleri hak-
kında önemli bilgilerin bildirilmesi açısından 
etkin olmadığı genel olarak kabul edilmiş 
olduğundan, son yıllarda denetçi raporunun 
daha fazla bilgilendirici olması, özellikle de 
denetçilerin, yaptıkları denetim sonucunda 
kullanıcılara daha fazla yararlı bilgi sağ-
lamaları hususunda başta kurumsal yatı-
rımcılar ve finansal analistler olmak üzere, 
finansal tablo kullanıcılarından talepler gel-
miştir. 

Değişiklik talebinin ilk olarak, kurumsal ya-
tırımcılardan ve finansal analistlerden gel-
mesi önemlidir. Bununla birlikte, bu alanda-
ki gelişmelerden yararlanacaklar arasında 
sermaye piyasasını düzenleyen kurumlar, 
alacaklılar, kredi verenler, kamu kuruluşla-
rı olduğu gibi, finansal tablo hazırlayanlar, 
işletmenin üst yönetiminden sorumlu olan-
lar ve denetimi düzenleyen kurumlar gibi 

denetçi raporunun diğer paydaş ve kullanı-
cıları da vardır.

Söz konusu talepler üzerine, Uluslarara-
sı Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 
(IAASB), denetçi raporunun iletişim değerini 
ve finansal tablolara yönelik güveni artırmak 
amacıyla denetim raporlaması ile ilgili ola-
rak 2011 yılında bir proje başlatmıştır. 

TARİHÇE VE IAASB PROJESİ

1800’lerde denetim raporu, genellikle 50 
kelimeyi geçmeyen, çok kısa ve büyük ölçü-
de sadece denetim görüşünden oluşuyor-
du. Özellikle halka açık şirketler ve bunla-
rın denetimi giderek artan bir şekilde daha 
karmaşık bir hale gelirken, denetim raporu 
ve raporda verilen bilgiler 1940’lardan beri 
yaklaşık 70 yıldır değişmemiştir. Denetçi ra-
porlarında, finansal tabloların denetlenen 
işletmenin finansal durumunu ve faaliyetle-
rini geçerli finansal raporlama standartları-
na uygun olarak gerçeğe uygun bir biçimde 
sunduğu (geçti) ya da sunmadığı (kaldı) şek-
linde görüş bildirilmesi nedeniyle, standart 
hale gelmiş şablon denetim raporları genel-
likle geçti/kaldı modeli olarak adlandırılmış-
tır. 

Finansal tablolarla ilgili denetçi görüşü de-
ğerli olmakla birlikte, 1970’lerden itibaren, 
çoğu kimse bunun artık yeterli olmayacağı-
na inanmış, denetim raporunun şekil, içerik 
ve yatırımcılar açısından değerini tartışmaya 
açmıştır. Denetçinin şirket paydaşları ile ana 
iletişim aracı olan denetim raporunun daha 
fazla bilgi içermesi, özellikle de kullanıcılara 
daha fazla bilgi vermeleri hususunda çağrı-
lar olmuştur. Son yıllarda özellikle 2001 ve 
2008 finansal krizlerinden sonra denetçi ra-
porlarının verdiği bilgi ve açıklamalar finan-
sal tablo kullanıcıları tarafından ciddi olarak 
sorgulanmaya başlamıştır. 

IAASB 2006 yılında AICPA Denetim Stan-
dartları Kurulu (Auditing Standards Board 
of the American Institute of Certified Public 
Accountants) ile birlikte, farklı finansal tab-
lo kullanıcıları arasında finansal tabloların 
denetimi ve denetçi raporuyla ilgili kullanıcı 
algıları konusunda tespitler yapmak ve bil-
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gi almak üzere akademik bir araştırma ya-
pılması için ortak bir girişim başlatmıştır. 
Söz konusu araştırmalara ilişkin raporlar2 

Eylül 2009’da tamamlanmış ve kamuoyu gö-
rüşüne açılmıştır. 

Araştırma raporlarındaki bulgular, dünya-
daki değişik paydaşlarla yapılan görüşme-
lerden elde edilen bilgiler ve uluslararası 
toplumdan alınan geri bildirimlerin de-
ğerlendirildiği ve IAASB tarafından Mayıs 
2011’de yayımlanan danışma raporunda3 

 yer alan tüm bulgular, mevcut uygulamanın 
devam ettirilmesinin mümkün olmadığını ve 
denetçilerin finansal tablolarla ilgili önemli 
konular hakkında daha fazla şeffaflık sağla-
masına yönelik açık bir talep olduğunu gös-
termiştir.

Söz konusu talep doğrultusunda denetim 
raporlamasına yönelik güven artırıcı bir de-
netçi raporu ortaya çıkarmayı amaçlayan 
IAASB, denetçi raporunun kullanıcıları açı-
sından bilgi değerini artırmak ve daha faz-
la şeffaflık sağlamak, ayrıca denetçi ile üst 
yönetimden sorumlu olanlar ve yatırımcılar 
arasındaki iletişimi geliştirmek amacıyla 
Uluslararası Denetim Standartlarında (ISA) 
gerekli değişiklikleri yapmak ve yeni stan-
dartlar yayımlamak üzere 2011 yılında bir 
proje başlatmıştır.

Diğer taraftan söz konusu talepler üzerine, 
sadece IAASB değil, aynı zamanda AB Ko-
misyonu, ABD kamu gözetimi kurumu PCA-
OB, Birleşik Krallık kamu gözetimi kurumu 
FRC, uluslararası sermaye piyasası kurum-
ları teşkilatı IOSCO ve Amerikan Muhasebe-
ciler Enstitüsü’ne bağlı Denetim Kalite Mer-
kezi CAQ gibi değişik kurum ve düzenleyici 

2 The Unqualified Auditor’s Report: A Study of User Perceptions, 
Effects on User Decisions and Decision Processes, and 
Directions for Future Research (May 2009)

  -Report on Research Conducted in the United Kingdom and 
New Zealand in 2008 Investigating the Audit Expectation-
Performance Gap and Users’ Understanding of, and Desired 
Improvements to, the Audit Report (September 2009)

     -Investors’, Auditors’ and Lenders’ Understanding of the Message 
Conveyed by the Standard Audit Report (September 2009)

   -Financial Statement Users’ Perceptions of the IAASB’s ISA 700 
Unqualified Auditor’s Report in Germany and

3 IAASB, Consultation Paper: Enhancing the Value of Auditor 
Reporting: Exploring Options for Change, May 2011.

kuruluşlar da, denetim raporlamasında de-
ğişiklik yapılması amacıyla girişimler baş-
latmıştır.

IAASB tarafından standart taslakları-
nı oluşturmak amacıyla, denetçi ra-
porunun iyileştirilmesi ile ilgili olarak, 
yapılan uluslararası toplantı ve araştır-
malar sonucu önerilen iyileştirmelerin 
ve rapor örneklerinin yer aldığı bir rapor4 

 Haziran 2012’de yayımlanarak, 8 Ekim 2012 
tarihine kadar başta yatırımcılar ve analist-
ler olmak üzere tüm paydaşlardan görüş is-
tenmiştir.

Denetim raporunun geliştirilmesi ile ilgili 
olarak oluşturulan çalışma grubunun öne-
rileri arasında bulunan ve Haziran 2012’de 
yayımlanan raporda yer alan, denetim rapo-
runda yer alması önerilen denetçi yorumu 
(AC - auditor commentary) kavramı, daha 
sonra IAASB’nin Şubat 2013’deki toplantı-
sında, kilit denetim konuları (KAM – key au-
dit matters) olarak değiştirilmiştir.

Araştırmalar, kamuoyu görüşleri ve küresel 
toplantılar dâhil paydaşların önerileri; geliş-
tirilmiş denetim raporlamasının finansal tab-
lo denetiminin algılanan değerini etkilemesi 
açısından önemli olduğunu göstermiştir. 
Uluslararası araştırma, toplantı, kamuoyu ve 
paydaş görüşlerinin katkıları ile IAASB tara-
fından oluşturularak kabul edilen ve uygula-
mada önemli bir değişimi temsil eden dene-
tim raporlamasıyla ilgili taslak standartlar5 

 Temmuz 2013’de görüşe açılarak, yorumla-
rın 22 Kasım 2013 tarihine kadar bildirmesi 
istenmiştir. IAASB’nin denetçi raporu öneri-
si, yeni bir ISA ve bazı ISA’lardaki değişiklik 
ve düzeltmelerden oluşmuştur.

4 IAASB, Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report, 
June 2012.

5 IAASB, Exposure Draft: Reporting on Audited Financial 
Statements - Proposed New and Revised International 
Standards on Auditing (ISAs), July 2013.
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Yeni denetim raporlamasına ilişkin proje kapsamında yer alan yeni ve değiştirilmiş standart-
lar IAASB tarafından Eylül 2014’de kabul edilmiş ve 15 Aralık 2016 tarihinde ve sonrasında 
sona eren hesap dönemlerine ilişkin denetimlerde uygulanmak üzere Ocak 2015’de yayım-
lanmıştır. Ancak değiştirilen ISA 720 IAASB tarafından Aralık 2014’deki toplantısında kabul 
edilmiş ve diğer standartlarla aynı tarihte uygulanmak üzere Nisan 2015’de yayımlanmıştır.

Söz konusu standartların erken uygulamasına izin verilmiş olması nedeniyle; Avustralya, Al-
manya, Polonya, Singapur, Güney Afrika ve İsviçre söz konusu denetim standartlarını erken 
uygulamaya koymuşlardır. Ayrıca Zimbabve, uygulamaya zemin hazırlamak amacıyla borsa-
da işlem gören işletmelerin denetiminde yeni standartların denetçiler tarafından uygulan-
masına karar vermiştir.6

DÜNYADAKİ GELİŞME VE UYGULAMALAR

ABD

ABD’de 1940’larda, denetim raporlarının kolaylıkla karşılaştırılabilmesi ve denetim rapor-
larındaki hususların kolaylıkla anlaşılabilmesi amacıyla ortak bir rapor dili oluşturmak için 
standart hale getirilmiş bir denetim raporu kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda, denetçi-
nin finansal tablo kullanıcılarına bildireceği hususların geliştirilmesi için denetçi raporunda 
değişiklikler yapılması değişik gruplarca gündeme getirilmiştir. Örneğin 1974 yılında oluş-
turulan Cohen Komisyonu7 ve 1985 yılında oluşturulan Treadway Komisyonu8 denetçinin so-
rumlulukları ile birlikte denetim raporunun formatını da incelemiş ve denetim raporunun 
değiştirilmesi ile ilgili bazı önerilerde bulunmuştur. Ancak, bu öneriler sonucu sadece dene-
timin kapsamını açıklayan bir paragraf denetim raporuna eklenmiştir. 

24 Mayıs 2004 tarihinden sonra düzenlenecek denetim raporlarında uygulanmak üzere  

6 IAASB, Auditor Reporting Implementation Working Group, The New Auditor’s Report: A Comparison between the ISAs and the US PCAOB 
Reproposal, May 2016, s.8.

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

8 COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), Report of the National Commission on Fraudulent 
Financial Reporting, October 1987.
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PCAOB tarafından yayımlanan 1 nolu dene-
tim standardı9 ise denetim raporunda PCAOB 
tarafından yayımlanan denetim standartla-
rına atıf yapılmasını zorunlu hale getirmiş-
tir. Ayrıca 2002 yılında yürürlüğe giren Sar-
banes-Oxley Kanunu’nun 103 ve 404’üncü 
maddelerinde, finansal raporlamayla ilgili 
iç kontrol konusunda denetçinin raporlama 
yapmasına ilişkin hükümler yer almıştır. 

2008, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan araş-
tırmalar denetim raporunun iyileştirilmesi 
gerektiğini, özellikle de, finansal raporlama 
standartlarına uygun olarak finansal tablo-
ların gerçeğe uygun sunulup sunulmadığı 
hususundaki görüşe denetçinin nasıl ulaş-
tığına ilişkin daha ayrıntılı bilgi vermesi ge-
rektiğini ortaya koymuştur.

PCAOB 21 Haziran 2011’de bir görüş duyu-
rusu yayımlayarak denetçi raporunun ile-
tişim değerini artırmaya yönelik olarak de-
ğişik seçenekleri kamuoyuna açıklamıştır. 
Ağustos 2013’deki toplantıda denetim rapo-
runda kritik denetim konularına yer verilme-
sine yönelik önerileri içeren taslak standart-
lar kabul edilmiş ve 13 Ağustos 2013 tarihli 
bir duyuru ile kamuoyu görüşüne açılmıştır. 
Önerilen standart değişikliği ile ilgili olarak 
alınan görüş ve yorumları değerlendirmek 
üzere Nisan 2014’de kamuoyuna açık bir 
toplantı düzenlenmiştir.

PCAOB, alınan görüş ve yorumlar doğrul-
tusunda standart taslaklarındaki önerilen 
hususları göz önünde tutarak düzeltilmiş 
taslak metni 11 Mayıs 2016’da yayımladığı 
duyuru ile kamuoyu görüşüne açmış ve gö-
rüşlerin 15 Ağustos 2016 tarihine kadar bil-
dirilmesini istemiştir. Söz konusu nihai me-
tinde 2013 taslağında yer alan kritik denetim 
konuları, denetim komitesine iletilen ya da 
iletilmesi gereken konularla sınırlandırıl-
mış, ayrıca tanımına önemlilik (materiality) 
unsuru eklenmiştir. 

PCAOB tarafından önerilen taslak metin-
de kritik denetim konuları (CAM), IAASB 
tarafından yeni yayımlanan ISA 701’deki 

9 PCAOB, Auditing Standard no. 1 – References in auditors’ 
reports to the Standards of the Public Company Accounting 
Oversight Board.

kilit denetim konuları (KAM) ile benzer-
lik arz etmekle birlikte tanımdaki önem-
lilik hususu kapsamı daraltmaktadır.10  

2017’nin ilk yarısında kabul edilerek yayım-
lanması beklenen söz konusu nihai taslak 
metninde denetçi raporu ile ilgili yapılan de-
ğişiklikler aşağıdaki gibidir:

• Kritik denetim konularının (critical audit 
matters) tanımı, belirleyici faktörleri, ra-
porda bildirimi ve belgelendirilmesi,

• Mevcut denetçi sorumluluklarının açıklı-
ğa kavuşturulması,

• Denetçinin ne kadar süredir işletmenin 
denetçisi olduğunu raporda açıklaması,

• Denetçi raporu formatı (denetçi görüşü-
nün ilk paragrafta yer alması ve paragraf 
başlıkları),

• PCAOB denetimine tabi tüm şirketler uy-
gulama kapsamında olacak ancak bro-
ker ve borsada işlem yapanlar ile yatırım 
şirketlerinin denetiminde kritik denetim 
konularını bildirme zorunluluğu olmaya-
caktır.

AB

Mayıs 2006’da kabul edilen 2006/43/EC sa-
yılı direktif ile denetim alanında bazı düzen-
lemeler yapılmış olmakla birlikte, daha çok 
finansal sistemi istikrara kavuşturmaya yö-
nelik acil gereksinimlere odaklanıldığından, 
denetim fonksiyonunun güçlendirilmesi ko-
nusunda yeterli gayret gösterilmemiştir.

Avrupa Komisyonu, 2008 finansal krizinden 
sonra finansal tablolara olan yatırımcı güve-
ninin tekrar kazanılması amacıyla 2010 yı-
lında bir rapor yayımlayarak, denetçi bağım-
sızlığını güçlendirmek ve çıkar çatışmalarını 
önleyecek tedbirleri almak üzere 3 yıl süre-
cek olan mevzuat çalışmasını başlatmıştır. 

Söz konusu çalışmalar sonucunda, 2006/43/

10 IAASB, Auditor Reporting Implementation Working Group, The 
New Auditor’s Report: A Comparison between the ISAs and the 
US PCAOB Reproposal, May 2016, s.2.
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EC sayılı denetim direktifinde değişiklik ya-
pan 2014/56/EU sayılı direktif ile KAYİK’lerin 
denetimini düzenleyen 537/2014 sayılı tü-
zük, Avrupa Parlamentosu tarafından Nisan 
2014’de kabul edilmiş ve 27 Mayıs 2014 ta-
rihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 
Söz konusu direktif ve tüzük, üye ülkelerin 
kendi mevzuatlarını bu düzenlemelere uy-
gun hale getirebilmeleri için öngörülen 2 
yıllık geçiş süresi sonunda, 17 Haziran 2016 
tarihinden itibaren tüm üye ülkelerde uygu-
lanmaya başlamıştır. 

Denetim reformunu oluşturan 2014/56/EU 
sayılı direktif ve 537/2014 sayılı tüzükte; de-
netçi rotasyonu, denetim dışı hizmetlerin ya-
saklanması ve KAYİK denetçilerinin denetim 
komitesine ayrıntılı bir rapor sunmalarına 
ilişkin hükümler yanında, denetim raporu ve 
raporlamaya ilişkin hükümler de yer almış-
tır. 

Denetim raporuyla ilgili temel hükümler 
2013/34/EU sayılı muhasebe direktifinde 
yer almakla birlikte, yatırımcıların denetimi 
anlamalarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir 
dizi yeni önlem içeren 2006/43 sayılı denetim 
direktifinin 2014/56 sayılı direktif ile değişti-
rilen 28. maddesine göre; işletmenin sürek-
liliği konusunda ciddi şüphe doğurabilecek 
durum ve şartlarla ilgili önemli belirsizlik-
lerin açıklanması; ayrıca yönetim raporunun 
ilgili olduğu dönem finansal tabloları ile tu-
tarlı olup olmadığı ve ilgili mevzuat hükümle-
rine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı 
hususlarında bir görüş bildirilmesi ve denet-
çinin, mahiyetine de işaret etmek suretiyle, 
yönetim raporunda önemli yanlışlık tespit 
edip etmediğini belirtmesi gerekmektedir.11 

2006 denetim direktifinin raporlamaya iliş-
kin 28. maddesinde yer alan hükümlere ek 
olarak, KAYİK’lerin denetimini düzenleyen 
537/2014 sayılı tüzüğün 10-13. maddelerinde 
KAYİK denetçilerinin hazırlayacağı denetim 
raporuna ilişkin özel hükümler yer almış-
tır. Söz konusu hükümler, değerlendirilmiş 
hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini de 

11 Doğan, A., AB Denetim Reformu, Muhasebe ve Denetim 
Dünyası, Sayı:2, Temmuz & Eylül 2016, s. 8.

içeren, ciddi değerlendirilmiş “önemli yan-
lışlık” risklerinin açıklanmasını, denetçinin 
bu risklere verdiği karşılıkların özetini ver-
mesini ve her ciddi değerlendirilmiş “önemli 
yanlışlık” riskine ilişkin olarak denetim ra-
porunda yer alan söz konusu bilgilerle ilgi-
li, uygun olduğu durumlarda, ilgili finansal 
tablo dipnotlarına açıkça atıf yapılmasını zo-
runlu kılmaktadır. 

Ayrıca 2014 tüzüğünde, denetçinin görevlen-
dirilmesine ilişkin konular gibi denetçinin 
bildirmesi gereken diğer konular, denetim 
komitesine verilen rapor ile denetçi görüşü-
nün tutarlı olması, denetçinin bağımsızlığına 
ilişkin ve denetim dışı hizmetlerin şartlarına 
ilişkin beyanlar ile denetçinin ne kadar süre-
dir işletmenin denetçisi olduğunu açıklama-
sına ilişkin hükümler de yer almıştır.

Birleşik Krallık

Denetim raporu ve denetim komitesi rapo-
runa ilişkin olarak, Kurumsal Yönetim Ka-
nunu ve denetim standartlarında yapılan de-
ğişikliklerle, 1 Ekim 2012 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan dönemler için uygu-
lanmak üzere, borsada işlem gören ve FTSE 
endeksine giren 350 şirketin denetimiyle il-
gili olarak, aşağıdaki hususların denetim ra-
porunda yer alması zorunlu kılınmıştır:

• Denetim üzerinde en çok etkisi olan 
“önemli yanlışlık” risklerinin ve nasıl 
karşılık verildiğinin açıklanması,

• Önemlilik kavramının denetimin planlan-
masında ve gerçekleştirilmesinde nasıl 
uygulandığının açıklanması,

• Denetimin kapsamının bir özeti.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Kanunu, yönetim 
kurulunun yıllık raporda, yıllık rapor ve fi-
nansal tabloların hazırlanmasındaki sorum-
luluklarını açıklamalarını ve yıllık rapor ve 
finansal tabloların bir bütün olarak gerçeğe 
uygun, tutarlı, anlaşılabilir ve hissedarların 
şirketin performansını, iş modelini ve stra-
tejisini değerlendirmeleri için gerekli bilgi-
leri sağladığını değerlendirdiklerini beyan 
etmelerini zorunlu kılmaktadır. Kurumsal 
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Yönetim Kanunu’nda yapılan değişikliğe 
göre, denetim komitesi raporlarının, dene-
tim komitesinin finansal tablolarla ilgili ola-
rak önemli gördüğü konuları ve bu konulara 
nasıl karşılık verildiğini içermesi de gerek-
mektedir.

Genişletilmiş denetim komitesi raporla-
masıyla birlikte, büyük ölçüde şeffaflık ve 
yatırımcılar için bilgi sağlayan ve geniş-
letilmiş denetim raporlaması olarak ad-
landırılan söz konusu değişikliklerin ilk yıl 
uygulama sonuçları Mart 2015’de12, ilk iki 
yıllık uygulama sonuçları ise Ocak 2016’da13 

 kamuoyu ile paylaşılmış ve olumlu tepkiler 
alınmıştır. 

Uygulama sonuçlarına göre genişletilmiş 
denetim raporunda en fazla yer alan ilk 
beş risk konusu; hasılat kaydı (şirketlerin 
%59’u), vergi (%43), şerefiye ve maddi ol-
mayan duran varlıklar (değerleme ve değer 
düşüklüğü) (%42), alacak hesapları ve yatı-
rımlar (%35) ve yönetimin iç kontrolleri ihlal 
etmesi (%30).

Daha sonra, hem AB denetim direktifi ve tü-
züğünün Birleşik Krallık uygulamasını dü-
zenlemek hem de yeni ve değiştirilen IAASB 
standartlarına uyumu sağlamak amacıyla 
Finansal Raporlama Konseyi (FRC) tarafın-
dan yeni ve değiştirilen denetim standartla-
rı 16 Haziran 2016 tarihinde ve sonrasında 
başlayan hesap dönemlerine ilişkin dene-
timlerde uygulanmak üzere Haziran 2016’da 
yayımlanmıştır. 

Söz konusu hükümlere göre kilit denetim 
konuları IAASB standartlarına uygunluk 
göstermekle birlikte, AB 2014 tüzüğüne uy-
gunluk sağlamak amacıyla ciddi değerlendi-
rilmiş “önemli yanlışlık” risklerinin açıklan-
ması da zorunlu tutulmuştur. Ayrıca, Birleşik 
Krallık denetim Standartları, Uluslararası 
Denetim Standartlarına (ISA) ek hükümler 
de içermektedir. Örneğin, uygulanabildi-
ği yerde, en ciddi değerlendirilmiş “önemli 
yanlışlık” riskiyle ilgili kilit gözlemlerin de-

12 FRC (Financial Reporting Council), Extended auditor’s reports: 
A review of experience in the first year, March 2015

13 FRC (Financial Reporting Council), Extended auditor’s reports: 
A further review of experience, January 2016.

netçi raporunda açıklanması ve işletmenin 
sürekliliği ile ilgili önemli bir belirsizlik ol-
madığı durumlarda da denetçi raporunda 
bildirilmesi gereken işletmenin sürekliliği 
ile ilgili bir kilit denetim konusunun olup ol-
madığının belirlenmesi gibi hükümler vardır. 

Hollanda

Hollanda’da 11 Aralık 2012’de Denetim Mes-
lek Kanunu’nda (Wet op het accountantsbe-
roep) yapılan değişiklikler ile KAYİK’ler için 8 
yıllık bir denetim kuruluşu rotasyonu getiril-
miş, denetim kuruluşlarının denetim dışı hiz-
met vermesi kesin olarak yasaklanmıştır.14 

Hollanda, geliştirilmiş denetim raporlama-
sıyla ilgili IAASB standart taslaklarında yer 
alan hükümleri, 31 Aralık 2014 tarihinde 
sona eren dönemlerin denetiminde geçer-
li olmak üzere gönüllü olarak uygulamaya 
karar vermiştir. Söz konusu uygulama KA-
YİK’ler için zorunlu olmasına rağmen, diğer 
işletmelerin gönüllü olarak uygulamalarına 
da izin verilmiştir. 

Hollanda standartları, IAASB standartlarını 
esas almakla birlikte, AB denetim direktifi ve 
tüzüğünü de göz önünde bulundurarak, de-
netçi olarak atanma tarihinin ve toplam kaç 
yıldan beri denetim yapıldığının açıklanması 
gibi ek hükümler de içermiştir. Ayrıca Birle-
şik Krallık’taki uygulamaya benzer şekilde, 
önemlilik ve grup denetiminin kapsamının 
da denetim raporunda açıklanması zorunlu 
tutulmuştur.

DENETİM RAPORLAMASINA İLİŞKİN YENİ 
VE DEĞİŞTİRİLMİŞ STANDARTLAR 

IAASB tarafından, borsada işlem gören şir-
ketlerin denetiminde, denetçinin kilit dene-
tim konularını bildirmesine ilişkin yeni stan-
dart hükümleri dâhil, denetim raporlaması 
projesi kapsamında bazı standartlarda yapı-
lan değişiklikler Eylül 2014’de kabul edilmiş, 
söz konusu yeni standart ile değiştirilen ve 
düzeltilen standartlar 15 Aralık 2016 tarihin-

14 Doğan, A., Bağımsız Denetimde Zorunlu Rotasyon, Muhasebe 
ve Denetim Dünyası, Sayı:1, Nisan & Haziran 2016: s. 1-22, s.12.
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de ve sonrasında sona eren hesap dönemlerine ilişkin hazırlanan finansal tabloların dene-
timlerinde uygulanmak üzere 15 Ocak 2015’de yayımlanmıştır.

Diğer taraftan değiştirilmiş ISA 720, IAASB tarafından Aralık 2014’de kabul edilmiş ve yeni ve 
değiştirilmiş diğer standartlarla aynı tarihte (15 Aralık 2016) uygulanmak üzere Nisan 2015’de 
yayımlanmıştır. Ayrıca, değiştirilmiş ISA 720 hükümlerine göre diğer bazı standartlarda da, 
uygun düzeltmeler yapılmıştır.

IAASB’nin denetim raporlamasına yönelik olarak yayımladığı yeni ve değiştirilmiş standartlar 
ile bu standartlara göre uygun düzeltmeler yapılan ilgili diğer standartlar aşağıda gösteril-
miştir:

Söz konusu standartların yayımını takiben, değişikliklerin uluslararası standartlarla uyumlu 
Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (BDS) 
aktarılması amacıyla Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ta-
rafından hemen gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu kapsamda, öncelikle ilgili standartların profesyonel çevirisi yapılmış, daha sonra ilgili kamu 
kuruluşları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan çalışma komisyonunda kapsamlı bir şekilde ele 
alınıp tartışılarak taslak metinler oluşturulmuştur. İlgili standartların taslak metinleri Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nda (Kurul) görüşülerek kabul edilmiş 
ve KGK’nın internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır. Aynı zamanda, Kurulda kabul 
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edilen taslak metin, ilgili kamu kuruluşları, 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar, meslek 
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına da 
gönderilerek yazılı görüşleri istenmiştir. Söz 
konusu görüş ve öneriler göz önünde tutula-
rak nihai şekli verilmekte olan standartların 
Kurul tarafından kabul edilmesini takiben 
2017 yılının ilk çeyreğinde Resmi Gazete’de 
yayımlanması beklenmektedir.

Söz konusu denetim raporlaması ile ilgi-
li yeni standart ile değiştirilen ve düzeltilen 
ISA’lar uyarınca getirilen yenilikler, kilit de-
netim konuları, işletmenin sürekliliği, diğer 
bilgiler, diğer önemli değişiklikler ve rapor 
formatı başlıkları altında aşağıda açıklan-
mıştır:

KİLİT DENETİM KONULARI

Denetim raporunun geliştirilmesine yöne-
lik olarak yapılan yeniliklerin en önemlile-
rinden birisi kilit denetim konularının (KDK) 
denetim raporunda bildirilmesidir. IAASB, 
finansal tablo kullanıcılarının yürütülen de-
netim hakkında daha kapsamlı bilgi edin-
mesi amacıyla, denetim sırasında denetçi-
nin odaklandığı konulardan en çok önem arz 
eden konuların denetçi raporunda yer alma-
sı gerektiğini düşünerek, “Kilit Denetim Ko-
nularının Denetçi Raporunda Bildirilmesi” 
başlıklı ISA 701’i yayımlamıştır.

KDK bildirilmesinin amacı, yürütülen dene-
time ve işletmeye ilişkin daha fazla şeffaflık 
sağlanarak denetçi raporunun iletişim de-
ğerinin artırılması ve böylelikle de, işletme-
nin ve yürütülen denetimin durum ve şart-
larını yansıtarak hedef kullanıcılara ihtiyaca 
uygun ve anlaşılabilir bilgi verilmesidir. KDK 
bildirilmesi ayrıca, hedef kullanıcıların işlet-
meyi ve denetlenmiş finansal tablolardaki 
önemli yönetim yargısı içeren alanları anla-
malarına da yardımcı olabilir. KDK’nın bildi-
rilmesi denetçinin temel sorumluluklarını 
değiştirmemekte, “denetçinin gözünden” 
yürütülen denetime ilişkin en çok önem arz 
eden konuların vurgulanması amacına hiz-
met etmektedir.

ISA 701, borsada işlem gören işletmelerin 
15 Aralık 2016 tarihinde ve sonrasında sona 

eren hesap dönemlerine ilişkin hazırlanan 
tam set genel amaçlı finansal tablolarının 
denetiminde zorunlu olarak uygulanacak 
olup;  erken uygulamaya ve diğer işletme-
lerde gönüllü olarak uygulamaya izin veril-
miştir. Ayrıca, denetçinin, raporunda KDK 
bildirmesinin mevzuat tarafından zorunlu 
kılınması durumunda da uygulanacaktır. 
Bununla birlikte, mevzuata göre raporlan-
ması zorunlu olmadığı sürece, ISA 705 de-
netçinin finansal tablolara görüş vermekten 
kaçınması durumunda KDK’nın bildirilmesi-
ni yasaklamaktadır.

Konunun kamuya açıklanmasının mevzuat 
tarafından yasaklanması veya ilgili konuyu 
kamuya açıklamanın olumsuz sonuçlarının, 
kamuya açıklamanın oluşturacağı kamu çı-
karına yönelik faydaları aşacağının makul 
şekilde beklendiği oldukça istisnai durum-
larda, denetçi ilgili hususun raporda bildiril-
memesine karar verebilir. Bu durumda, KDK 
denetçi raporunda bildirilmez.

İşletmenin ve denetimin durum ve şartları-
na bağlı olarak, bildirilecek KDK bulunma-
dığına karar vermesi halinde denetçi, “Kilit 
Denetim Konuları” başlığı altında bu hususu 
belirten bir açıklamaya yer verir.

Diğer taraftan, ISA 705 uyarınca olumlu gö-
rüş dışında bir görüş verilmesine neden olan 
bir konu veya ISA 570 uyarınca işletmenin 
sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine iliş-
kin ciddi şüphe oluşturabilecek durum ya da 
şartlarla ilgili önemli bir belirsizlik (material 
uncertainty), niteliği itibarıyla KDK olmakla 
birlikte, bu gibi durumlarda, “Kilit Denetim 
Konuları” bölümünde bu konulara yer veril-
mez. Bunun yerine, söz konusu hususlar ge-
çerli ISA’lara uygun olarak raporlanır ve “Ki-
lit Denetim Konuları” bölümünde “Görüşün 
Dayanağı” ve/veya “İşletmenin Sürekliliğiyle 
İlgili Önemli Belirsizlik” bölümüne atıfta bu-
lunulur.

Denetçi raporunda KDK’nın bildirilmesi; iş-
letmenin sürekliliğini devam ettirme kabi-
liyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek 
durum veya şartlarla ilgili önemli bir belir-
sizliğin mevcut olması halinde ISA 570’e uy-
gun olarak yapılan raporlamanın ve denetçi-
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nin ISA 705’e uygun olarak olumlu görüş dışında bir görüş vermesinin yerine geçmediği gibi, 
münferit konulara ilişkin ayrı bir görüş de değildir. Diğer taraftan, finansal tablolar ve işletme 
hakkında bilgi sağlamak yönetimin sorumluluğunda olduğundan, denetçi raporunda KDK’nın 
bildirilmesi, finansal tablo açıklamalarının yerine de geçmez.

Üst yönetimden sorumlu olanlarla görüşülen (communicated with) konulardan, denetçinin 
meslekî muhakemesine göre, cari dönem finansal tablolarının denetiminde en çok önem arz 
eden konular şeklinde tanımlanan KDK, ihtiyaca uygun ve anlaşılabilir bilgi sağlanması ama-
cıyla, işletmeye ve yürütülen denetime özgü olmalıdır. Bu nedenle ISA 701 denetçinin, üst yö-
netimden sorumlu olanlarla görüşülen konulardan hangilerinin KDK olduğunu belirlemesi-
ne yardımcı olmak amacıyla muhakemeye dayalı karar alma esasını kullanan iki aşamalı bir 
süreç içermektedir. Söz konusu karar alma esası, yatırımcıların ve diğer finansal tablo kul-
lanıcılarının ilgilendiği alanlara denetçinin odaklanmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

KDK belirlenmesinde ilk adım, denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlarla (denetim ko-
mitesi gibi) görüşülen konular arasından, denetimin yürütülmesi sırasında azami düzeyde 
dikkat etmesini gerektiren konuları belirlemesidir. Denetçinin bu belirlemeyi yaparken; de-
ğerlendirilmiş “önemli yanlışlık” riski daha yüksek olan veya ciddi riskli olduğu belirlenen 
alanları; önemli yönetim yargıları içeren finansal tablo alanlarına ilişkin önemli denetçi yar-
gıları ve dönem içinde gerçekleşen önemli olay veya işlemlerin denetime olan etkilerini, göz 
önünde bulundurması gerekir.

Üst yönetimden sorumlu olanlarla görüşülen konular arasından, azami düzeyde dikkat et-
mesini gerektiren konuları belirledikten sonra denetçi, cari döneme ait finansal tabloların 
denetiminde en çok önem arz eden konuları seçecek ve bunlar KDK olacaktır.

Denetçi raporunda KDK için yapılacak açıklamalarda kullanılacak ifadelerin de özenle seçil-
mesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu ifadelerde; genelleyici veya standartlaştırılmış bir anla-
tımdan kaçınılması, konunun işletmenin içinde bulunduğu şartlarla doğrudan ilişkilendiril-
mesi ve varsa finansal tablolarda yer alan ilgili açıklamalarda konunun nasıl ele alındığının 
dikkate alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, finansal tablolar hakkında görüş oluşturulur-
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ken, denetçinin ilgili konuyu uygun bir şekil-
de çözüme kavuşturmadığının ima edilme-
mesi ve finansal tabloların ilgili unsurlarına 
yönelik ayrı bir görüşü içermemesi veya bu 
unsurlara ilişkin ayrı bir görüş bildirildiğinin 
ima edilmemesi gerekmektedir.

Denetçi, KDK olarak belirlediği hususları 
veya işletmenin ve denetimin durum ve şart-
larına bağlı olarak raporunda bildirilecek 
KDK bulunmaması halinde bu hususa ilişkin 
kararını, üst yönetimden sorumlu olanlara 
iletir.

KDK bildirilmesi durumunda, denetçi rapo-
runda her bir KDK’nın, kendisi için uygun alt 
başlıkların kullanıldığı “Kilit Denetim Konu-
ları” başlığı altında ayrı bir bölümde açık-
lanması gerekmektedir.  Mevzuat tarafından 
başka bir ifade öngörülmedikçe, denetçi ra-
porunun bu bölümünde şu giriş cümlesine 
yer verilmesi gerekmektedir: “Kilit Denetim 
Konuları, cari döneme ait finansal tabloların 
denetiminde meslekî muhakememize göre 
en çok önem arz eden konulardır. Bu konu-
lar, bir bütün olarak finansal tablolara ilişkin 
yürütülen denetim çerçevesinde ve bu tab-
lolara ilişkin görüş oluşturulurken ele alın-
mıştır ve tarafımızca bu konulara ilişkin ayrı 
bir görüş bildirilmemektedir.”

Standartlarda denetçi raporunda bildirile-
cek KDK sayısı belirlenmediği gibi, herhangi 
bir sayı aralığı da verilmemiştir. Bildirilecek 
KDK sayısı, işletmenin karmaşıklığı, işlet-
menin faaliyeti ile çevresinin niteliği ve yü-
rütülen denetimin durum ve şartlarından et-
kilenebilir. Bununla birlikte, borsada işlem 
gören işletmelerin denetiminde en az bir 
adet KDK’nın belirlenmesi beklenmektedir. 

“Kilit Denetim Konuları” bölümündeki konu-
ların hangi sırayla sunulacağı ise bir mes-
lekî muhakeme konusudur. Örneğin bu tür 
bilgiler, denetçinin muhakemesine göre 
nispi önemine bağlı olarak veya konuların 
finansal tablolarda açıklanma sırasına kar-
şılık gelecek şekilde sıralanabilir.

Yukarda da belirtildiği üzere, KDK işletmeye 
özgü olmalı ve denetim, finansal tablo kulla-
nıcılarına uygun ve anlamlı bilgiler vermek 

için gerçekleştirilmelidir. KDK denetçinin 
mesleki muhakemesine göre seçilecektir. 
KDK’nın kullanıcılar tarafından anlaşılma-
sını sağlamak amacıyla, denetçi raporunda 
bildirilen her bir KDK’ya ilişkin açıklama 
yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu açıklama 
yapılırken, varsa finansal tablolardaki ilgili 
açıklamalara atıfta bulunularak, konunun 
denetimde en çok önem arz eden konu ola-
rak değerlendirilmesinin ve dolayısıyla da 
KDK olarak belirlenmesinin sebebi ile dene-
timde konunun nasıl ele alındığının belirtil-
mesi gerekmektedir. 

Denetçi raporunda, KDK’ya ilişkin açıklama 
yapılmasıyla, konunun KDK olarak belirlen-
me sebebinin hedef kullanıcılar tarafından 
anlaşılması amaçlanmıştır. Ancak her bir 
KDK’ya ilişkin açıklamada ne kadar ayrıntılı 
bilgiye yer verileceği de bir mesleki muha-
keme konusudur ve söz konusu açıklamanın 
ne kadar ayrıntı içereceği, yürütülen deneti-
min kendine özgü durum ve şartlarına göre 
değişiklik gösterecektir. Bu nedenle, müm-
kün olduğunca işletmeye ve denetime özgü 
bilgilere yer verilmeli, standartlaşmış ve 
basmakalıp açıklamalardan kaçınılmalıdır. 
Denetim raporunda KDK olarak yer alabile-
cek konulara aşağıdakiler örnek olarak ve-
rilebilir:

• Şerefiye değer düşüklüğü,

• Finansal araçların değerlemesi,

• Yeni muhasebe standartlarının etkileri,

• Stokların değerlemesi,

• Gayrimenkul değerleme ve değer düşük-
lüğü,

• Yönetimin kontrolleri ihlal etmesi,

• Ertelenmiş vergi ve cari dönem vergisi,

• Hasılat kaydı,

• BT çevresi ve kontrol eksiklikleri,

Belgelendirmeye ilişkin olarak ise hem ISA 
230 hem ISA 701 de hükümler bulunmakta-
dır. ISA 230, önemli konulara ilişkin olarak 
üst yönetimden sorumlu olanlarla yapılan 
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müzakerelerin; bu konuların niteliği, müza-
kerelerin ne zaman ve kiminle yapıldığı da 
belirtilmek suretiyle belgelendirilmesini ön-
görmektedir. 

Diğer taraftan, ISA 230 ve ISA 701 hükümleri 
gereğince denetçinin mesleki yargı sonucu 
aldığı kararları belgelendirmesi gerekti-
ğinden, denetçinin azami düzeyde dikkat 
etmesini gerektiren konular ve söz konusu 
her bir konunun KDK olup olmadığına veya 
KDK olarak belirlenen bir konunun denet-
çi raporunda bildirilmemesine veya denetçi 
raporunda bildirilecek KDK olmadığına iliş-
kin denetçi kararının gerekçesinin de çalış-
ma kâğıtlarında açıklanması gerekmektedir. 
Ancak, üst yönetimle görüşülen diğer konu-
ların neden denetçinin azami düzeyde dikkat 
etmesini gerektirip gerektirmediğinin bel-
gelendirilmesi zorunlu değildir.

İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ

Yatırımcılar ve diğer finansal tablo kullanı-
cıları, işletmenin sürekliliğini devam ettirme 
kabiliyetine ilişkin ortaya çıkabilecek muh-
temel hususların olabildiğince erken bildi-
rilmesini istemişlerdir. Bu husus, özellikle 
İşletmenin sürekliliğini devam ettirme ka-
biliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek 
olay veya şartların tespit edildiği durumlarda 
geçerli olmakla birlikte, söz konusu durum 
veya şartları ele alan yönetimin planlarını 
dikkate alarak, yönetim ve denetçi önemli 
belirsizlik olmadığı sonucuna varabilir.

İşletmenin sürekliliği finansal raporlama-
nın temel kuralı olduğundan geçerli finansal 
raporlama çerçevesi hükümleri göz önünde 
tutulduğunda, işletmenin sürekliliğini de-
vam ettirme kabiliyetine ilişkin değerlen-
dirme yapılması ve işletmenin sürekliliği ile 
ilgili hususların iletilmesi, yönetimin ve üst 
yönetimden sorumlu olanların sorumlulu-
ğundadır. İşletmenin sürekliliği ile ilgili açık-
lama hükümleri geçerli finansal raporlama 
çerçevesinde yer almıştır (Örneğin IAS/TMS 
1 gibi).

Küresel finansal krizler göz önüne alındığın-
da işletmenin sürekliliği hususu özel önem 
taşıdığından, denetim standartlarında ve de-

netçi raporu formatında yapılan değişiklikler 
işletmenin sürekliliğine daha fazla odaklan-
mıştır. İşletmenin sürekliliği ile ilgili olarak 
denetçinin bulguları hakkında işletmeye 
özgü bilgiler ile denetimde denetçinin işlet-
menin sürekliliğine nasıl yaklaştığını açıkla-
yan daha standardize edilmiş metin arasın-
da makul bir denge kurulmak istenmiştir. 
Bu amaçla, denetim raporundaki işletmenin 
sürekliliği ile ilgili bildirimleri güçlendirmek 
amacıyla ISA 700’ de ve denetçinin konuya 
ilişkin çalışmalarıyla ilgili ISA 570’de deği-
şiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklik-
ler işletmenin sürekliliğine yönelik açıkla-
maların daha fazla sorgulanmasına yönelik 
yeni yükümlülükler içerdiği gibi, yönetimin 
ve denetçinin sorumluluklarına yönelik daha 
net açıklamalar getirmiştir.

İşletmenin sürekliliğine ilişkin önemli bir 
belirsizliğin tespiti durumunda, denetim 
raporunda “İşletmenin Sürekliliği ile ilgi-
li Önemli Belirsizlik” başlığı altında ayrı bir 
bölüm açılması ve konunun bu bölümde 
açıklanması gerekmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, işletmenin 
sürekliliğine ilişkin belirlenen önemli bir 
belirsizlik kilit denetim konusu olarak nite-
lendirilebilse bile, bu hususun “İşletmenin 
Sürekliliği ile ilgili Önemli Belirsizlik” başlığı 
altındaki bölümde gösterilmesi gerekmek-
tedir.

Değiştirilmiş ISA 570’e göre denetçinin, fi-
nansal tabloların hazırlanmasında yöneti-
min kullandığı işletmenin sürekliliği esası-
nın uygunluğuna ilişkin elde edilen denetim 
kanıtlarının yeterli ve uygun olup olmadığını 
değerlendirmesi ve bu konuda bir sonuca 
varması gerekmektedir.

Değiştirilmiş ISA 570’de ayrıca “önemli be-
lirsizlik” (material uncertainty) kavramı 
getirilmiş olup, işletmenin sürekliliğini de-
vam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
oluşturabilecek durum veya şartların be-
lirlenmesi durumunda; denetçi işletmenin 
sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine iliş-
kin ciddi şüphe oluşturabilecek durum veya 
şartlarla ilgili olarak önemli bir belirsizliğin 
olup olmadığına karar vermek için müteakip 
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denetim prosedürlerini uygulamak suretiyle 
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edecek-
tir. 

İşletmenin sürekliliğini devam ettirme ka-
biliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek 
durum veya şartları belirlemesine karşın 
elde ettiği denetim kanıtlarına dayanarak 
önemli belirsizliğin mevcut olmadığı sonu-
cuna varması hâlinde denetçi, geçerli finan-
sal raporlama çerçevesi hükümlerine göre, 
finansal tablolarda söz konusu durum veya 
şartlara ilişkin yeterli açıklamaların sunulup 
sunulmadığını değerlendirecektir.

Finansal tabloların işletmenin süreklili-
ği esasına göre hazırlanmış olması, ancak 
denetçinin yargısına göre yönetimin finan-
sal tabloların hazırlanmasında işletmenin 
sürekliliği esasını kullanmasının uygun ol-
madığı durumda, denetçinin olumsuz görüş 
vermesi ve görüşün dayanağı bölümünde bu 
durumları açıklaması gerekir.

Finansal tablolardaki önemli belirsizliğe 
ilişkin yeterli açıklamanın yapılması hâlinde, 
denetçi olumlu görüş vermekle birlikte, fi-
nansal tablo dipnotlarına dikkat çekmek ve 
İşletmenin sürekliliğini devam ettirme ka-
biliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek 
durum veya şartlarla ilgili önemli bir belir-
sizliğin mevcut olduğunu ve bu hususun de-
netçi görüşünü değiştirmediğini belirtmek 
amacıyla denetim raporunda “İşletmenin 
Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik” başlığı 
altında ayrı bir bölüme yer verir.

Finansal tablolarda önemli bir belirsizliğe 
ilişkin yeterli açıklamanın yapılmaması hâ-
linde, denetçi sınırlı olumlu görüş (şartlı gö-
rüş) veya olumsuz görüşten uygun olanı verir 
ve denetçi raporunun “Görüşün Dayanağı” 
bölümünde, işletmenin sürekliliğini devam 
ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluş-
turabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut 
olduğunu ve finansal tablolarda bu hususun 
yeterince açıklanmadığını belirtir.

DİĞER BİLGİLER

Daha önce, “Denetçinin Denetlenmiş Finan-
sal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer 

Bilgilere İlişkin Sorumlulukları” başlığını ta-
şıyan ISA 720 başlığı ile birlikte değiştirilmiş 
ve yeni başlığı “Denetçinin Diğer Bilgilere 
İlişkin Sorumlulukları” olmuştur. Değişti-
rilmiş ISA 720 bir işletmenin yıllık faaliyet 
raporunda yer alan finansal veya finansal 
olmayan (Finansal tablolar ile bu tablolara 
ilişkin denetçi raporu dışındaki) bilgilere uy-
gulanacaktır. Nisan 2015’de yayımlanan de-
ğiştirilmiş ISA 720 ve diğer ISA’larda yapılan 
uygun düzeltmeler, denetim raporlamasına 
ilişkin yeni ve değiştirilmiş diğer standart-
larla birlikte 15 Aralık 2016 tarihinde ve son-
rasında sona eren hesap dönemlerine ilişkin 
hazırlanan finansal tabloların denetimlerde 
uygulanacaktır.

IAASB tarafından, finansal tablo kullanıcı-
larının beklentileri ile denetçilerin sorum-
luluklarını uyumlaştırmak ve günümüzün 
finansal raporlama çevresini uygun şekilde 
ISA 720’ye yansıtmak amacıyla yapılan en 
önemli değişiklikler şunlardır:

• “Diğer Bilgiler” kapsamının,  “Yıllık Faali-
yet Raporu” ile ilişkilendirilerek genişle-
tilmesi ve açıklık kazandırılması,

• Diğer bilgiler ile ilgili denetçi çalışmala-
rının açıklanması ve güçlendirilmesi,

• Diğer bilgiler konusunda denetçinin ça-
lışmalarıyla ilgili raporlamayı zorunlu kı-
larak şeffaflık sağlanması.

Diğer bilgilerin denetlenmemesi esası (de-
netçinin diğer bilgiler konusunda güvence 
elde etmemesi gibi) değiştirilen ISA 720’de 
de önemli ölçüde korunmuştur. Diğer bir de-
yişle finansal tablolarla ilgili denetçi görüşü 
diğer bilgileri kapsamadığı gibi; ISA 720, de-
netçinin finansal tablolarla ilgili görüş oluş-
turmak için gerekli olanların dışında denet-
çiden başka bir denetim kanıtı elde etmesini 
de istememektedir.

Farklı durumlarda, değişik diğer bilgiler için 
raporlamanın nasıl yapılacağını gösteren 
aydınlatıcı örnekler de ISA 720’de yer al-
mıştır. Denetçinin denetim raporu tarihi iti-
bariyle bir veya birden fazla diğer bilgi elde 
etmesi durumunda, denetim raporunda ayrı 
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bir “Diğer Bilgiler” bölümü açılması gerek-
mektedir. 

Denetçinin diğer bilgileri okuması ve söz 
konusu bilgiler ile finansal tablolar ve dene-
timde elde ettiği denetim kanıtları ile ulaştı-
ğı sonuçlar bağlamında elde ettiği bilgi biri-
kimi arasında önemli bir uygunsuzluk olup 
olmadığını değerlendirmesi gerekmektedir.

Yeni düzenleme yaparken IAASB, deneti-
min kapsamını genişletmeden, denetçinin 
çalışmalarını açıklığa kavuşturmak ve güç-
lendirmek istemiştir. Bu nedenle, örneğin, 
denetçinin şimdi sadece diğer bilgileri oku-
masını değil, aynı zamanda belirli tutarlar 
veya diğer kalemlerin finansal tablolardaki 
ilgili tutar veya kalemlerle karşılaştırmasını 
amaçlamıştır. 

Özellikle çoğu işletmenin, finansal tabloların 
içinde değil ekinde yer aldığı değişik belge-
lerle bilgi verdiği düşünüldüğünde; değişik-
likler ayrıca, “diğer bilgiler” olarak değer-
lendirilen hususları daha iyi tanımlayarak 
denetçinin çalışmalarına tutarlılık getirmeyi 
amaçlamaktadır. Değiştirilen ISA 720 denet-
lenmiş finansal tablolar ve denetçi raporu-
nun güvenirliğine zarar verebilecek diğer 
bilgiler elde etmesi durumunda denetçinin 
ne yapması gerektiğini de düzenlemiştir.

Denetçi raporunun “Diğer Bilgiler” veya uy-
gun başka bir başlık altında yer alacak bö-
lümünde aşağıdaki hususlar belirtilecektir:

• Diğer bilgilerden yönetimin sorumlu ol-
duğunu belirten bir ifade.

• Denetim raporu tarihinden önce elde edi-
len diğer bilgilerin tanımlanması. (Bor-
sada işlem gören işletmelerin finansal 
tablolarının denetiminde ise, denetçi de-
netim raporu tarihinden sonra her hangi 
bir diğer bilgi elde etmeyi bekliyorsa, bu 
bilgileri de belirlemesi gerekmektedir.) 

• Denetçi görüşünün diğer bilgileri kapsa-
madığı ve dolayısıyla denetçinin diğer bil-
gilerle ilgili bir denetim görüşü veya baş-
ka bir şekilde güvence belirtmeyeceğine 
ilişkin bir beyan.

• Diğer bilgilerin okunması, değerlendiril-
mesi ve raporlanması ile ilgili denetçinin 
sorumluluklarının açıklanması.

• Denetim raporu tarihinden önce diğer 
bilgilerin elde edilmesi durumunda;

o Denetçinin raporlanacak bir şey ol-
madığına ilişkin beyanı veya

o Denetçinin düzeltilmemiş önemli 
yanlışlık içeren diğer bilgiler olduğu 
sonucuna varması durumunda, söz 
konusu düzeltilmemiş diğer bilgilerin 
açıklanması.

DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE RAPOR 
FORMATI

Yeni denetim raporu projesi kapsamında IA-
ASB denetim raporunun şekil ve içeriğinde 
yukarda belirtiğimiz konular dışında başka 
değişiklikler de yapmış, sorumluluklara ve 
denetime ilişkin daha fazla açıklama yapıl-
ması öngörülmüştür. Örneğin denetim rapo-
runda, denetimle ilgili etik hükümlere uygun 
olarak denetçinin denetlenen işletmeden 
bağımsız olduğuna ilişkin bir beyanının yer 
alması15, denetçinin sorumluluklarının ay-
rıntılı olarak açıklanması16 ve denetçi görü-
şünün denetim raporunda ilk bölüm olarak 
yer alması17 gibi.

Önceki rapor formatında denetçi görüşü en 
son paragraf olarak yer alırken, yeni dene-
tim raporunun ilk bölümünün denetçinin 
görüşünü içermesi öngörülerek denetçinin 
görüşü ön plana çıkarılmıştır. Mevzuatta ak-
sine bir hüküm bulunmadığı sürece denetim 
raporunda ilk olarak “Görüş” bölümü, bun-
dan sonra “Görüşün Dayanağı” bölümü yer 
alacaktır. Ayrıca önceki denetim raporunda 
denetçinin sorumlulukları bölümünde yer 
alan ilk ve son cümle yeni rapor formatında 
“Görüşün Dayanağı” bölümüne dâhil edil-
miştir. 

15  Bkz. ISA 700 (Revised), Forming an Opinion and Reporting on 
Financial Statements, paragraf 28(c). 

16  Bkz. ISA 700 (Revised), Forming an Opinion and Reporting on 
Financial Statements paragraf 37.

17  Bkz. ISA 700 (Revised), Forming an Opinion and Reporting on 
Financial Statements, paragraf 23.
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Denetçinin sorumluluklarının açıklanması 
genişletilmiş ve denetimin ana özellikleri 
artırılmıştır. Denetçinin sorumluluklarının 
açıklanmasıyla ilgili bazı unsurlar denetim 
raporu ekinde veya mevzuat ve ulusal stan-
dartların açıkça izin vermesi durumunda, 
denetim raporunda uygun kurumun internet 
sitesine atıf yapılarak, sunulabilecektir. 

Denetçinin raporunda finansal tablolara 
olumlu görüş dışında bir görüş verilmesinin 
gerekli olduğuna karar vermesi durumunda, 
değiştirilmiş ISA 705 hükümlerinin uygulan-
ması gerekmektedir. Bu durumda, ISA 705 
denetim raporunun şekil ve içeriğinin nasıl 
değiştirileceğini açıklamaktadır. Buna bağlı 
olarak, ISA 705’de açıkça belirtilmemiş veya 
değiştirilmemişse, ISA 700’ün raporlamaya 
ilişkin tüm hükümleri uygulanacaktır. Örne-
ğin, denetçinin finansal tablolara ilişkin gö-
rüş vermekten kaçınması durumunda, ISA 
705’in 29 uncu paragrafı, mevzuat tarafından 
aksi öngörülmedikçe, raporuna “Kilit Dene-
tim Konuları” bölümü ile “Diğer Bilgiler” bö-
lümünü dâhil etmesine izin vermemektedir.

Denetim raporunda, etik yükümlülüklerin 
kaynağını da açıklayarak, denetçinin denet-
lediği işletmeden bağımsız olduğuna ve ilgili 
diğer etik yükümlülüklere uyulduğuna iliş-
kin teyit edici bir beyanda bulunması gerek-
mektedir.

Raporda “Kilit Denetim Konuları” bölümüne 
yer verilmesi durumunda; “Dikkat Çekilen 
Hususlar” paragrafı, “Kilit Denetim Konu-
ları” bölümünün öncesinde veya sonrasın-
da sunulabilecektir. Ayrıca denetçi, “Dikkat 
Çekilen Hususlar” paragrafını “Kilit Dene-
tim Konuları” bölümünde açıklanan münfe-
rit konulardan ayırmak için, sadece “Dikkat 
Çekilen Hususlar” başlığı kullanmak yerine, 
“Dikkat Çekilen Hususlar - Bilânço Tarihin-
den Sonraki Olaylar” gibi paragrafın içeriği 
hakkında bilgi veren bir başlık da kullanabi-
lecektir.

Bir diğer yenilik ise borsada işlem gören 
işletmelerin denetim raporunda sorumlu 
denetçinin adının (kişisel güvenliğe yönelik 
ciddi düzeyde bir tehdit oluşturmadığı süre-
ce) açıklanmasının zorunlu hale getirilmesi-

dir.18 Bu durum, finansal tablo kullanıcıları 
için daha fazla şeffaflık sağlanmasına kat-
kıda bulunduğu gibi, sorumlu denetçinin de 
daha fazla kişisel sorumluluk hissetmesini 
sağlayarak, denetim kalitesini artıracaktır.

Önceki döneme ait finansal tabloların denet-
lenmemiş olması durumunda, açılış bakiye-
lerine ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı 
elde edememişse, denetçinin ISA 705’e uy-
gun olarak duruma göre sınırlı olumlu görüş 
(şartlı görüş) vermesi ya da görüş vermek-
ten kaçınması zorunlu kılınmıştır. Bununla 
birlikte, açılış bakiyelerinin cari döneme ait 
finansal tabloları önemli derecede etkileyen 
yanlışlıklar içermediğine ilişkin yeterli ve 
uygun denetim kanıtı elde etme konusun-
da ciddi zorluklarla karşılaştığı durumlarda 
denetçi, bunu ISA 701 uyarınca KDK olarak 
belirleyebilir.

18  Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız 
Denetim Standartlarına (BDS) göre yapılan tüm denetimler 
sonucu düzenlenen raporlarda sorumlu denetçinin adı ve 
soyadının yer alması gerekmektedir. 
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YENİ DENETİM RAPORU FORMATI VE İLGİLİ STANDARTLAR

Bölüm Zorunlu Mu? İlgili 
Standartlar

Finansal Tabloların Denetimine ilişkin Rapor* Gerekiyorsa ISA 700, 705

Görüş** Evet ISA 700, 705

Görüşün Dayanağı*** Evet ISA 700, 705

Dikkat Çekilen Hususlar Gerekiyorsa ISA 706

İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik Gerekiyorsa ISA 570

Kilit Denetim Konuları Borsada işlem gören 
şirketler için ISA 701

Diğer Hususlar**** Gerekiyorsa ISA 706

Diğer Bilgiler***** Evet ISA 720

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların 
Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 
(işletmenin sürekliliği dâhil)

Evet ISA 700

Denetçinin Finansal Tabloların Denetimine İlişkin 
Sorumlulukları (işletmenin sürekliliği dâhil) Evet ISA 700

Diğer Raporlama Sorumlulukları (Mevzuattan 
Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler)

Yerel mevzuat veya yerel 
denetim standartlarına 

göre gerekiyorsa 
ISA 700

(Sorumlu Denetçinin Adı – Soyadı)****** Borsada işlem gören 
şirketler için ISA 700, 705

*“ Diğer Raporlama Sorumlulukları” ikinci alt başlığının kullanılmasının gerekmediği durumlarda, bu başlığın kullanılmasına 
gerek yoktur. Ancak, BDS’lerde “Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler” başlığı yer aldığından, bu başlığın da kullanılması 
gerekmektedir.
**Olumlu görüş dışında bir görüş verilmesi durumunda başlık, “Olumsuz Görüş”, “Sınırlı Olumlu Görüş” veya “Görüş Vermekten 
Kaçınma” şeklinde değiştirilmelidir.
***Olumlu görüş dışında bir görüş verilmesi durumunda başlık, “Olumsuz Görüşün Dayanağı”, “Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı” 
veya “Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı” şeklinde değiştirilmelidir.

**** Diğer Hususlar paragrafını Kilit Denetim Konuları bölümünde açıklanan münferit konulardan ayırmak için “Diğer Hususlar” 
başlığı yerine “Diğer Hususlar –Denetimin Kapsamı” gibi paragrafın içeriği hakkında bilgi veren bir başlık da kullanılabilir.
*****Veya uygun durumlarda “Finansal Tablolar ile Bu Tablolara İlişkin Denetçi Raporu Dışındaki Bilgiler” gibi bir başlık.
******BDS’lere göre yapılan denetimler sonucu düzenlenen tüm raporlarda sorumlu denetçinin adı ve soyadının yer alması 
gerekmektedir.
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ISA 700 uyarınca bir görüş oluştururken, 
finansal tablolara ilişkin olumlu görüş dı-
şında bir görüş vermesi gerektiği sonucuna 
varması durumunda, denetçinin içinde bu-
lunulan şartlara uygun bir rapor düzenleme 
sorumluluğunu ISA 705 düzenlemektedir.

Ayrıca söz konusu ISA’da denetçinin, rapo-
runda olumlu görüş dışında bir görüş ver-
mesi durumunda raporun şeklinin ve içeri-
ğinin nasıl etkilendiği de ele alınmıştır. ISA 
700’de yer alan raporlama yükümlülükleri 
tüm denetimler için geçerlidir. Dolayısıyla, 
ISA 705 tarafından açıkça ele alınmadıkça 
veya değiştirilmedikçe söz konusu raporla-
ma yükümlülükleri ISA 705’de tekrarlanma-
mıştır.

Denetim raporunun “Denetçinin Sorumlu-
lukları” bölümünde önemlilik (materiality) 
tanımı veya açıklamasının yapılmasına iliş-
kin ISA 700’de yapılan değişiklik, denetçinin 
geçerli finansal raporlama çerçevesine bağlı 
olarak böyle bir açıklamayı değiştirmesine 
imkân vermektedir. Geçerli finansal rapor-
lama çerçevesinin IFRS’ler olduğu durum-
larda, söz konusu yükümlülüğün nasıl yerine 
getirileceğine ilişkin örnekler ilgili ISA Ek’in-
de verilmiştir. Bu bölümde denetçinin yanlış-
lıkların hata veya hile kaynaklı olabileceğini 
de belirtmesi gerekmektedir. Ayrıca önem-
lilik tanımı veya açıklamasının yapılmaması 
halinde; yanlışlıkların, tek başına veya toplu 
olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tab-
lolara istinaden alacakları ekonomik karar-
ları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa, 
söz konusu yanlışlıkların önemli olarak de-
ğerlendirileceği açıklanacaktır.

Değiştirilen ISA 700’de, denetçi raporunda 
“Bağımsız Denetçi Raporu” başlığının yer 
alması ve raporun mevzuata veya denetim 
sözleşmesinin şartlarına göre belirlenen 
muhataba hitaben düzenleneceğine ilişkin 
hükümler ile raporun sonunda denetçinin 
İmzası, adresi ve rapor tarihinin yer alma-
sına ilişkin hükümler aynen korunmuştur. 
Ayrıca raporda diğer raporlama sorumlu-
luklarına yönelik ayrı bir bölüm yer alıyorsa 
(“Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlü-
lükler” bölümü gibi) bu sorumluluklar dışın-
daki yükümlülüklerin “Finansal Tabloların 

Bağımsız Denetimi” başlığı altında yer ala-
cağına ilişkin hüküm de korunmuştur. Bu 
açıklamalar ışığında yeni denetim raporu-
nun yapısı ve ilgili ISA’lar tabloda gösteril-
miştir.

SONUÇ
Finansal krizlerden sonra finansal tablo kul-
lanıcılarının daha fazla bilgi içeren denetim 
raporu talep etmeleri üzerine Uluslararası 
Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IA-
ASB) tarafından başlatılan denetim raporla-
masına ilişkin proje kapsamında, 15 Aralık 
2016 tarihinde ve sonrasında sona eren he-
sap dönemlerine ilişkin finansal tabloların 
denetimlerinde uygulanmak üzere, Kilit De-
netim Konularının (KDK) Denetçi Raporunda 
Bildirilmesine ilişkin ISA 701 ile birlikte de-
ğiştirilen diğer denetim standartları ve yapı-
lan düzeltmeler 2015 yılında yayımlanmıştır. 

Borsada işlem gören işletmelerin deneti-
minde uygulanacak olan ISA 701, finansal 
tablo kullanıcılarına uygun ve anlaşılabi-
lir bilgi sağlamak için denetim raporunda 
KDK’nın açıklanmasını zorunlu kılmaktadır. 
KDK, üst yönetimden sorumlu olanlarla gö-
rüşülen konular içinden denetim sırasında 
denetçinin azami düzeyde dikkat etmesini 
gerektiren ve denetimde en çok önem arz 
eden konular denetçinin mesleki muhake-
mesine göre seçilerek belirlenecek ve ra-
porda “Kilit Denetim Konuları” başlıklı ayrı 
bir bölümde açıklanacaktır.

Denetim raporundaki işletmenin sürekliliği 
ile ilgili bildirimleri güçlendirmek amacıyla 
ISA 700’ de ve denetçinin konuya ilişkin ça-
lışmalarıyla ilgili ISA 570’de yapılan değişik-
likler işletmenin sürekliliğine yönelik açıkla-
maların daha fazla sorgulanmasına yönelik 
yeni yükümlülükler içerdiği gibi, yönetimin 
ve denetçinin sorumluluklarına yönelik daha 
net açıklamalar getirmiştir. İşletmenin sü-
rekliliğine ilişkin önemli bir belirsizliğin tes-
piti durumunda, denetim raporunda “İşlet-
menin Sürekliliği ile ilgili Önemli Belirsizlik” 
başlığı altında ayrı bir bölüm açılarak, konu-
nun bu bölümde açıklanması gerekmekte-
dir.
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İşletmenin yıllık faaliyet raporunda yer alan 
finansal veya finansal olmayan bilgilerine 
uygulanacak olan ve denetçinin diğer bilgi-
lere ilişkin sorumluluklarını düzenleyen ISA 
720 değiştirilmiş ve ilgili diğer standartlarda 
uygun düzeltmeler yapılmış, böylece diğer 
bilgiler konusunda denetçinin çalışmalarını 
raporlaması zorunlu kılınarak şeffaflık sağ-
lanmıştır.

Denetim raporlamasına ilişkin yeni ve de-
ğiştirilen denetim standartları denetim ra-
porunun şekil ve içeriğinde yukarıda belirti-
ğimiz konular dışında başka değişiklikler de 
yaparak, gerek denetçi gerekse yönetim ve 
üst yönetimden sorumlu olanların sorum-
luluklarına ve denetime ilişkin daha fazla 
açıklama yapılmasını öngörmüştür. Örne-
ğin, denetim raporunda; etik hükümlere uy-
gun olarak denetçinin denetlenen işletme-
den bağımsız olduğuna ilişkin bir beyana yer 
verilecek, denetçinin sorumlulukları ayrıntılı 
olarak açıklanacak ve raporda ilk bölüm ola-
rak “Denetçi Görüşü”, daha sonra “Görüşün 

Dayanağı” bölümü yer alacak, genişletilen 
“Denetçinin Sorumlulukları” bölümünde ge-
çerli finansal raporlama çerçevesine uygun 
olarak bir önemlilik tanımı veya açıklaması 
yapılacak ve borsada işlem gören işletme-
lerin denetiminde sorumlu denetçinin adı 
açıklanacaktır.

Yeni ve değiştirilen standart hükümleri, de-
netim raporunun şekli ve içeriğinde önemli 
değişiklikler yaparak başta kilit denetim ko-
nuları olmak üzere raporda işletmeye ve de-
netime özgü bilgilerin yer almasını ve rapor-
lanacak konulara denetçinin odaklanmasını 
sağlamıştır. Yapılan değişiklikler sonucu; 
şeffaflık, denetim kalitesi, denetim raporu-
nun bilgi değeri, mesleki şüphecilik, denetçi 
ile yatırımcılar ve üst yönetimden sorumlu 
olanlar arasındaki iletişim ile finansal tablo 
kullanıcılarının denetim raporuna ve finan-
sal tablolara güveninin artması beklenmek-
tedir. 
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ÖZET

İşletmeler faaliyetlerini devam ettirebilmek 
için fona ihtiyaç duyarlar. Bu fonların temi-

ninde özsermayelerini ve yabancı kaynak-
larını kullanırlar. Yabancı kaynaklar; kredi 
kurum ve kuruluşlarından, para ve sermaye 
piyasalarından sağlanmaktadır. Bu kaynak-
ların işletmeye; faiz, kur farkı ve vade farkı 
gibi ek maliyetleri olmaktadır. Buna borç-
lanma maliyetleri denir. Bu maliyetlerin, 
doğru, güvenilir, anlaşılır ve karşılaştırabilir 
bir şekilde mali tablolarda sunulması ama-
cıyla muhasebe standartları yayınlanmıştır.

Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleşti-
rilmesi yöntemleri, Uluslararası Muhasebe 
Standartları’ndan Türkçe’ye çevrilen 23 nu-
maralı Türkiye Muhasebe Standartları’nda 
ve Türk Vergi Mevzuatı’nda düzenlenmiştir. 
Türkiye’de borçlanma maliyetleri ile ilgili 
olarak mevcut bulunan yasal düzenlemele-
rin hepsinde benzer bir anlayış vardır. An-
cak Türk Vergi Mevzuatı vergi odaklı anlayışa 
sahip olduğundan farklı düzenlemeler içer-
mektedir. Türk Vergi Mevzuatı’ndaki dağı-
nıklığın giderilmesiyle bu düzenlemelerdeki 
uyum ve tutarlılık bir bütünlük kazanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Borçlanma Maliyetleri, 
Vergi Usul Kanunu, TMS 23

ABSTRACT
Companies need funds in order to carry on 
their activities. They use their equities and 
their foreign resources to get these funds. 
Foreign sources are provided from credit 
institutions and corporations and from the 
cash and capital markets. These sources 
bring extra costs to company such as; inte-
rest rates, foreign exchange and interest. All 
of these costs are called borrowing costs. 
Accounting standards are published to pro-
vide accurate, reliable, understandable and 
comparable presentation in financial state-
ments.

Method of borrowing costs is described by 
a standard that is translated from Interna-
tional Accounting Standards Boards and 
arranged to Turkish Accounting Standards 
and tax regulations. In Turkish Accounting 
Standards, it is named “Accounting of Bor-
rowing Costs” and marked with number 23. 
In Turkey, legal arrangements for borrowing 
costs are similar to the other arrangements 
that are existent. But tax regulations have 
tax purpose so, they containt different ar-
rangements. When the complexity on legal 
arrangements is corrected, congruity and 
consistency on these arrangements will be 
compounded.

BORÇLANMA MALİYETLERİNİN 
TÜRK VERGİ MEVZUATI VE ULUSLARARASI 
MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ
Ali KIRIT – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE 
DENETİM DÜNYASI
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1. GİRİŞ
İşletmeler mal ve hizmet satın almak veya 
üretmek için gerekli olan yatırımlarını finan-
se etmek amacıyla kaynak ihtiyacı duymak-
tadırlar. Varlıkların finansmanında kullana-
cakları kaynakları ya özkaynaklardan ya da 
yabancı kaynaklardan karşılamaktadırlar. 
Özkaynak kullanımının işletmeye bir mali-
yeti olmadığı halde, yabancı kaynak kulla-
nımının; faiz, kur farkı, vade farkı, kredi ko-
misyonları gibi maliyetleri bulunmaktadır. 
Yabancı kaynakların en yaygın kullanımı ya 
banka ve benzeri finans kuruluşlarından ya 
da ticari kredi dediğimiz mal ve hizmet satan 
üçüncü kişilerden kredili yani veresiye ola-
rak alınan mal ve hizmet bedelleri için öde-
necek yükümlülüklerdir. İşletmenin ihtiyacı 
olan fonu otofinansman yolu ile sağlaması 
işletmeyi bir noktadan sonra zorlayabilecek-
tir. 

İşletmeler faaliyet konularına göre yatırım-
larını finanse etmek ve faaliyetlerini aksa-
madan yürütebilmek amacıyla yabancı kay-
nak kullanmaları halinde de bir borç ve faiz 
ödeme yükümlülüğü altına girmektedirler. 
Borçlanma yolu ile finansman sağlanırken 
dikkat edilmesi gereken en önemli konu, 
alınan borcun işletmeye getireceği yüküm-
lülüklerdir. Özellikle banka ve benzeri kredi 
kurumlarından yabancı kaynak sağlanırken 
işletmenin mali yapısı dikkate alınarak çe-
şitli borç seçenekleri ortaya konmaktadır. 
Bu borç seçeneklerinin en belirleyici özel-
likleri borcun vadesi ve maliyetidir.

Aynı zamanda işletme sermayesi ihtiyacının 
karşılanması amacıyla, yabancı kaynak kul-
lanılması nedeniyle katlanılan borçlanma 
maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi sorun 
teşkil etmektedir. Ancak maliyet bedeli ile 
değerlenen stoklar ve maddi duran varlık-
ların yabancı kaynaklarla finanse edilme-
leri durumunda söz konusu bu finansman 
giderlerinin varlığın maliyeti ile ilişkilendi-
rilip ilişkilendirilmeyeceği konusunda farklı 
görüşler ve uygulamalar bulunmaktadır. Bu 
görüşler ve yasal düzenlemelerde yer alan 
yaklaşımlar, Uluslararası Muhasebe Stan-
dartları, Türkiye Muhasebe Standartları ve 

Türk Vergi Mevzuatı dikkate alınarak ince-
lenmeye çalışılmıştır.

2. BORÇLANMA MALİYETLERİNİN 
MUHASEBE STANDARTLARI 
HÜKÜMLERİNE GÖRE 
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

2.1. Borçlanma Maliyetleri Standardının  
        Dünyadaki Gelişim Süreci

Borçlanma maliyetlerinin, özellikle de faiz 
maliyetlerinin, muhasebeleştirilmesine iliş-
kin ilk kayıtlamalar; 20. Yüzyılın başlarında 
ABD gibi gelişmiş ülkelerin, bu maliyetle-
ri “giderleştirmesiyle” başlamıştır. Ancak; 
işletmelerin değerlerini doğru bir şekilde 
ortaya koyabilmek adına bir kısım borçlan-
ma maliyetlerinin aktifleştirilmesine ihtiyaç 
duyduğu tespit edilmiştir. Bu amaçla 1960’lı 
yıllara gelindiğinde ABD’de FAS 34 Faiz Ma-
liyetlerinin Aktifleştirilmesi Standardı oluş-
turulmuştur(Aslanertik, 2010).

ABD’deki gelişmelerin ardından Uluslara-
rası Muhasebe Standartları Komitesi Borç-
lanma Maliyetleri Standardını oluşturmak 
için çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar 
kronolojik sıraya göre aşağıdaki gibidir(Can-
bazoğlu, 2010):

• Kasım 1982’de borçlanma maliyetlerinin 
aktifleştirilmesine ilişkin taslak metin 
yayınlandı.

• Mart 1984’te; 1982’de yayınlanmış olan 
taslak UMS 23 Borçlanma maliyetlerinin 
aktifleştirilmesi adı altında, standart ha-
linde yayınladı.

• 01.01.1986 tarihi itibariyle; 1984 yılında 
yayınlanan standart yürürlüğe girdi.

• 29.05.2007 tarihinde UMSK; UMS 23’te 
yapılacak düzenlemelerin borçlanma 
maliyetlerinin aktifleştirilmesini içerme-
si gerektiği konusundaki görüşünü yayın-
lamıştır.

• UMSK’nın Taslak Metin hakkındaki görüş 
alma süresi 29.09.2006 tarihi olarak be-
lirlendi ve 01.01.2009 tarihinden itibaren 
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yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesi 
kararlaştırıldı.

• UMS 23 konusundaki son değişiklik 4. ve 
7. Maddelerde yapılmak suretiyle sağ-
lanmıştır. Standardın 4. Maddesine “ör-
neğin TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Stan-
dardı kapsamındaki bir canlık varlık”, 7. 
Maddesine ise “Taşıyıcı bitkiler” ibaresi 
eklenmiştir.

2.2. Borçlanma Maliyetleri Standardının  
        Ülkemizdeki Gelişim Süreci

• Standart ilk olarak; TMUDESK tarafından 
17.06.1999 tarihinde alınan kararla “TMS 
14 Borçlanma Maliyetleri Standardı” adı 
altında yayınlanmıştır ve bu standart 
01.01.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

• 07.03.2002 itibariyle kamu tüzel kişiliğini 
haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye 
Muhasebe Standartları Kurulu kurulmuş 
ve UMS/UFRS’ler ile birebir uyum stra-
tejisini benimsemiştir. TMSK’nın kurul-
masıyla birlikte kurulun almış olduğu 
kararlar doğrultusunda UMS’ye birebir 
uyumun benimsenmesi sonucu; Stan-
dart, 09.11.2005 tarihli 25988 sayılı Res-
mi Gazete’de yayınlanarak 31.12.2005 
tarihinde TMS 23 Borçlanma Maliyetle-
ri Standardı adı altında yürürlüğe girdi. 
Borçlanma maliyetlerine ilişkin TMS’nin 
UMS ile birebir uyumlulaştırılması sonu-
cu; TMS 14’te yer alan iki tip yöntemden 
(temel yöntem ve alternatif yöntem) vaz-
geçilmiş ve sadece alternatif yöntem be-
nimsenmiştir.

• 15.07.2007 tarihinde Resmi Gazete’de, 
26583 sayılı 46 No’lu Tebliğ yayınlanmış-
tır.

• 28.11.2008 tarihinde Resmi Gazete’de, 
27068 sayılı 114 No’lu Tebliğ yayınlan-
mıştır. 114 No’lu Tebliğ’in yürürlük tarihi 
ise 31.12.2008 olarak belirlenmiştir. 

•  12.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de, 
29173 sayılı 34 No’lu tebliğ yayınlanmak 
suretiyle borçlanma maliyeti standardın-
da son güncelleme yapılmıştır. Söz ko-

nusu tebliğin yürürlük tarihi 31.12.2015 
olarak belirlenmiştir.

2.3. Borçlanma Maliyetlerinin  
        Muhasebeleştirilmesi

Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştiril-
mesinde; Standart ilk yayınlandığında, Temel 
Yöntem ve Alternatif (Uygulanabilir Diğer) 
Yöntem kullanılmaktaydı. Ancak US GAAP 
ile yakınsamanın yanı sıra finansal raporla-
mada bir gelişme getireceği inancı ile Temel 
Yöntem uygulaması kaldırılmış ve sadece 
Alternatif Yöntemin kullanılması kararlaş-
tırılmıştır. Temel Yönteme göre; borçlanma 
maliyetleri, oluştukları andan itibaren gider 
hesaplarına aktarılarak gelir tablosunda yer 
alırlar. Bu yöntemde; esas varlığın özellikli 
varlık olup olmamasının bir önemi yoktur. 
Önemli olan borçlanma maliyetlerinin oluş-
ması ve giderleştirilmesidir. Diğer bir ifadey-
le, bu yöntemde, oluşan tüm borçlanma ma-
liyetlerinin gider hesaplarında gösterilmesi 
gerekmektedir. Alternatif Yönteme göre ise 
bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası 
veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen 
borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlı-
ğın maliyetinin bir parçası olarak aktifleşti-
rilir. Özellikli varlık ise amaçlanan kullanı-
ma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi 
zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren 
varlıklardır. Diğer borçlanma maliyetleri ise 
oluştukları dönemde gider olarak muhase-
beleştirilir(TMS 23, 8).

Borçlanma maliyetinin güvenilir bir biçimde 
ölçülebilmesi ve varlığın, işletmeye gelecek-
te ekonomik bir fayda sağlamasının muhte-
mel olması durumunda, borçlanma mali-
yetleri özellikli varlığın maliyetine eklenerek 
aktifleştirilir(TMS 23, 9).

Ancak, bir işletmenin “TMS 29: Yüksek Enf-
lasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporla-
ma” standardını uygulaması durumunda; 
borçlanma maliyetlerinin aynı dönem bo-
yunca enflasyonun etkisine isabet eden kıs-
mı, TMS 29’un 21. Paragrafı çerçevesinde 
gider olarak muhasebeleştirilir(TMS 23,9). 
TMS 29 ün 21. Maddesine göre; “Enflasyo-
nun etkisi genellikle borçlanma maliyetleri-
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ne yansır. Hem borçlanmayla finanse edilen 
sermaye harcamalarını düzeltmek, hem de 
borçlanma maliyetlerinin enflasyonun etki-
sine isabet eden kısmını aktifleştirmek uy-
gun değildir. Borçlanma maliyetlerinin bu 
kısmı, maliyetlerin oluştuğu dönemde gider 
olarak muhasebeleştirilir(TMS 29, 21)” hük-
mü yer almaktadır. Buna göre borçlanma 
maliyetlerinin enflasyona isabet eden kısmı 
gider olarak muhasebeleştirilmelidir.

3. VERGİ MEVZUTINA GÖRE 
BORÇLANMA MALİYETLERİ

3.1. Maddi Duran Varlıklara  
        İlişkin Borçlanma Maliyetlerinin  
        Muhasebeleştirilmesi

Duran varlıkların borçlanma maliyetlerinin 
nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin düzen-
lemeler Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 163 
sayılı tebliği ile yapılmıştır. 163 sayılı VUK 
genel tebliği duran varlıklara ilişkin borç-
lanma maliyetlerini yatırım finansmanında 
kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ve 
yurtdışından döviz kredisiyle sabit kıymet 
ithali sebebiyle ortaya çıkan kur farkları ol-
mak üzere iki grupta toplamış ve buna göre 
borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştiril-
me ilke ve yöntemlerini belirlemiştir:

3.1.1. Yatırımların Finansmanında  
            Kullanılan Kredilere İlişkin Faiz       
            Giderleri

VUK’un 163 Seri No’lu Genel Tebliği’ne göre; 
duran varlıklara ait borçlanma maliyetleri-
nin muhasebeleştirilmesi hususunda “Ku-
ruluş Dönemi” ve “İşletme Dönemi” ayrımı-
na gidilmiş fakat bu kavramlara açık olarak 
değinilmemiştir.

İşletmelerin kesin üretime başlayıncaya ka-
dar olan dönemi kuruluş (yatırım) dönemi-
dir. Yatırım döneminde; işletmelerin mal ve 
hizmet üretmeyi planladıkları tesisisin ku-
rulması söz konusudur(Aksoy ve Yalçıner, 
2008). Kuruluş döneminde yapılan yatırımla-
rın kredilerinin faiz giderleri; “sabit kıymet-
le birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek 
üzere yatırımın maliyetine eklenerek(VUK, 

163 Sayılı Genel Tebliği)” muhasebeleştirilir.

İşletme dönemi ise; yatırımın tamamen veya 
bir bölümünün kısmen tamamlanarak iş-
letmenin faaliyetine başlamasıdır. Örneğin 
beyaz eşya üretmek üzere yatırıma başlayan 
bir fabrikanın, buzdolabı üreteceği bölümü 
bitirerek üretim ve satış faaliyetine başla-
ması o bölümün yatırım döneminden işlet-
me dönemine geçisin, çamaşır makinesi ve 
diğer ürün üretim bölümlerinde halen yatı-
rımın devam ediyor olması da bu bölümler 
için yatırım yani kuruluş döneminin devam 
ettiğinin göstergesidir. Bu açıklamalar doğ-
rultusunda, yatırımın bittiği tarihin rastladı-
ğı hesap döneminin kapandığı tarihe kadar 
olan dönemi yatırım dönemi saymak gerek-
mektedir(Öztürk ve Özer, 2002).

3.1.2. Yurtdışından Döviz Kredisiyle Sabit  
            Kıymet İthal Edilmesi Nedeniyle  
            Ortaya Çıkan Kur Farkları

Yabancı parayla işlem yapılarak yurtdışından 
sabit kıymet temin edilmesi sonucu; ortaya 
kur farkları çıkabilmektedir. Bu kur farkla-
rının muhasebeleştirilmesi de; söz konusu 
sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna 
kadar ortaya çıkan kur farklarına göre ve ik-
tisap edildiği dönemden sonra ortaya çıkan 
kur farklarına göre olmak üzere iki şekilde 
gerçekleştirilmektedir. 

Yurtdışından döviz kredisiyle temin edilen sa-
bit kıymetlerin kur farklarından ortaya çıkan 
borçlanma maliyetleri; söz konusu kıymetin 
iktisap edildiği döneme isabet ediyorsa; kıy-
metin maliyetine eklenmesi gerekmektedir. 
Ancak; söz konusu dönemden sonra ortaya 
çıkan kur farkları; doğrudan gider yazılabil-
diği gibi maliyete intikal ettirilerek amortis-
mana tabi tutulabilir(VUK, 163 Sayılı Genel 
Tebliği). Görüldüğü gibi VUK Genel Tebli-
ği’nin 163. maddesi maddi duran varlığın ik-
tisap edildiği yıldan sonraki yıl veya yıllarda 
oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesi 
seklini mükellefin isteğine bırakmaktadır.
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3.2. Stoklara İlişkin Borçlanma  
        Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Stoklarla ilgili olan borçlanma maliyetlerinin 
muhasebeleştirilme hükümlerine VUK’un 
238 Sayılı Genel Tebliği’nde yer verilmiştir. 
Söz konusu tebliğ çerçevesinde stok ma-
liyetleri; yurtiçi borçlardan kaynaklanan 
borçlanma maliyetleri ve döviz kredilerinden 
kaynaklanan borçlanma maliyetleri olmak 
üzere iki başlık altında incelenebilir.

3.2.1 Yurtiçi Borçlardan Kaynaklanan  
           Borçlanma Maliyetleri

İşletmeler stok temin ederken bankalar ve 
çeşitli finans kurum ve kuruluşlarından fon-
lar sağlamakta ve söz konusu fonlar kar-
şılığında için faiz ve komisyon giderlerine 
katlanmaktadırlar. Bu giderler VUK 262. 
Madde’nin öngördüğü şekilde maliyet bedeli 
içerisinde değerlendirilebilmektedir. 

İşletmelerin finansman amacıyla bankalar 
veya benzeri kuruluşlardan sağladıkları kre-
dilerin faiz ve benzeri giderlerinden oluşan 
borçlanma maliyetlerinden dönem sonunda 
stoklara pay vermeleri zorunlu değildir. İş-
letmelere konu ile ilgili iki seçenek tanın-
mıştır(VUK, 238 Sayılı Genel Tebliği):

• İşletmeler, genel borçlanma maliyetle-
rinden stoklarla ilgili kısmı stok maliyet-
lerine ekleyerek aktifleştirebilmektedir.

• Genel borçlanma maliyetlerinin, stoklar-
la ilişkisini dikkate almadan dönem gide-
ri olarak muhasebeleştirebilmektedir.

3.2.2. Döviz Kredilerinden Kaynaklanan  
            Borçlanma Maliyetleri

Döviz kredilerinden kaynaklanan borçlanma 
maliyetleri 238 No’lu VUK Genel Tebliğine 
göre aşağıdaki biçimde iki gruba ayrılmak-
tadır: 

3.2.2.1. Stok Kalemlerinin Elde Edilmesi  
               ve Muhasebeleştirilmesi Tarihine  
               Kadar Olan Dönem

Stok temininde alınmış olunan döviz kredile-

rinden ortaya çıkan kur farkları; mal işletme 
stoklarına girene kadar stok maliyetine inti-
kal ettirilir(VUK, 238 Sayılı Genel Tebliği). Di-
ğer bir ifadeyle bu dönemde oluşan kur fark-
larının stok maliyetlerinin bir unsuru olarak 
muhasebeleştirilmesi zorunlu olmaktadır. 

3.2.2.2. Stok Kalemlerinin 
               Muhasebeleştirilme Tarihinden  
               Sonraki Dönem

Stok kalemlerinin muhasebeleştirilme tari-
hinden sonraki dönemde oluşan kur farkla-
rına ilişkin borçlanma maliyetleri aşağıdaki 
gösterilen iki yöntemle de muhasebeleştiri-
lebilir(VUK, 238 Sayılı Genel Tebliği):

• İşletme, stok kalemlerinin muhasebe-
leştirilme tarihinden sonraki dönem veya 
dönemlere ilişkin borçlanma maliyetle-
rini stokların maliyetine ekleyerek aktif-
leştirebilmektedir.

• Stokların muhasebeleştirilme tarihin-
den sonra dönemlere ilişkin kur farkla-
rını oluştukları dönemin gideri olarak da 
muhasebeleştirebilmektedirler.

3.3. Finansal Kiralama İşlemlerine  
        İlişkin Borçlanma Maliyetlerinin  
        Muhasebeleştirilmesi

Finansal kiralama; “kira süresi sonunda 
mülkiyet hakkının kiracıya devredilip dev-
redilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî 
kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kay-
naklanan tüm riskler ile yararların kiracıya 
bırakılması sonucunu doğuran kiralamalar-
dır(VUK, mükerrer mad.290).”

İşletmeler temin etmek istedikleri makine, 
cihaz ve tesisatları bir finansal kiralama ku-
ruluşuna satın aldırarak veya bu kuruluştan 
temin ederek, cihazı kiralama yoluna gider-
ler. Kiralama süresi sonunda sözleşmenin 
türüne göre söz konusu makinenin mülkiye-
ti işletmeye geçebilir veya finansal kiralama 
kuruluşunda kalabilir. Dolayısıyla, finansal 
kiralama; işletmelere orta vadeli fon sağ-
layan bir finansman aracıdır(Canbazoğlu, 
2012).
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334 No’lu VUK Genel Tebliği’nde ise; “Finan-
sal Kiralamalar” bölümünde; VUK müker-
rer 290. Maddeye ilişkin açıklamaların 319 
No’lu VUK Genel Tebliği’nde de yapıldığı be-
lirtilmiştir.

Finansal kiralama konusu kıymet; kiracı ta-
rafından kullanma hakkı olarak aktife alınır-
ken, kiralayan ise söz konusu kıymeti; borç 
olarak pasif hesaplara kaydetmelidir. Kira-
layan şirket, iktisadi kıymeti satın alırken, ilk 
yıl için ödeyeceği kur farkları ve faiz giderle-
rini henüz sözleşme yapılmamışsa kıymetin 
varlığına ilave edebilecektir. Sözleşme ya-
pıldıktan sonra ortaya çıkacak faiz giderleri 
ve kur farkları gider olarak hesaplarda yer 
alacaktır(VUK, 319 Sayılı Genel Tebliği).

319 No’lu VUK Genel Tebliğine göre, kiracı 
tarafından yapılacak kira ödemeleri anapara 
ve faiz kısmı olarak ayrıştırılacaktır. Ayrış-
tırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan 
borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı 
uygulamasını sağlayacak şekilde yapılacak-

tır. Her bir dönem sonu ifadesinden kira söz-
leşmesi ekindeki ödeme planındaki ödeme 
dönemlerinin anlaşılması gerekmektedir. 
Örneğin, 4 yıllık kiralama dönemi, yılda bir 
kez ödemeli ve her yıl 30/09..... tarihinde 
kira ödemesi öngörülmüşse, “her bir dönem 
sonu” ifadesinden 30/09...., 30/09..... ve son-
raki yıllar tarihlerini anlamak gerekmekte-
dir. Bu durumda, her bir 30/9.... tarihi itiba-
riyle faiz ve ana para ayrıştırması yapılarak, 
pasifleştirilen faiz gelirlerinden 30/9... tari-
hi itibariyle bakiye anapara borcuna isabet 
eden faiz tutarı gelir kaydedilmelidir.

Finansal kiralama işlemi ile kiracı fon sağ-
lamaktadır. Söz konusu işlemin bir kredi iş-
lemi gibi olmasından, finansal kiralama için 
ödenen faiz giderlerinin finansman gideri 
olarak ele alınması gerekir. Dolayısıyla; fi-
nansal kiralamadan kaynaklanan faiz gider-
leri gider hesaplarında izlenmelidir.
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4. TFRS İLE VERGİ MEVZATINDAKİ BORÇLANMA MALİYETLERİNİN 
MUHASEBELEŞTİRMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN 
KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ

4.1. Maddi Duran Varlıklarda Borçlanma  Maliyetlerinin VUK ve TFRS Hükümlerine Göre  
        Muhasebeleştirilmesi

MADDİ DURAN VARLIKLAR

VERGİ USUL KANUNU UYGULAMALARI
TMS 23 

UYGULAMALARIVarlığın İktisap 
Edildiği Dönemin 

Sonuna Kadar

Varlığın İktisap 
Edildiği Dönemden 

Sonra

Kur Farkları
Varlığın maliyetine 

eklenmesi 
zorunludur.

Varlığın maliyetine 
eklenebilir veya 

giderleştirilebilir.

Özellikli varlık 
isemaliyetine eklenir. 

Özellikli varlık 
değilse giderleştirilir.

Yatırım Dönemi İşletme Dönemi

Faiz Giderleri
Varlığın maliyetine 

eklenmesi 
zorunludur

Varlığın maliyetine 
eklenebilir veya 
giderleştirilebilir

Özellikli varlık ise 
maliyetine eklenir. 

Özellikli varlık 
değilse giderleştirilir

Vade Farkları
Varlığın maliyetine 

eklenmesi 
zorunludur.

Varlığın maliyetine 
eklenebilir veya 

giderleştirilebilir.

Özellikli varlık ise 
maliyetine eklenir. 

Özellikli varlık 
değilse giderleştirilir

Komisyon Giderleri
Varlığın maliyetine 

eklenmesi 
zorunludur

Varlığın maliyetine 
eklenebilir veya 

giderleştirilebilir.

Özellikli varlık ise 
maliyetine eklenir. 

Özellikli varlık 
değilse giderleştirilir.
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4.2. Stoklarda Borçlanma Maliyetlerinin VUK ve TFRS Hükümlerine Göre  
        Muhasebeleştirilmesi

4.3. Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlanma Maliyetlerinin VUK ve TFRS  
        Hükümlerine Göre Muhasebeleştirilmesi

STOKLAR

VUK
TMS 23 

UYGULAMALARI
Elde Edildiği ve 
Aktife Alındığı 

Döneme 

Elde Edildiği ve 
Aktife Alındığı 

Dönemden Sonra

DÖVİZ KREDİLERİ 
KAYNAKLI KUR 

FARKI

Maliyetine Eklenmesi 
Zorunludur.

Maliyetine 
Eklenebilir veya 
Giderleştirilir.

Özellikli 
Varlık Değilse 
Giderleştirilir, 

Özellikli Varlık ise 
Maliyetine Eklenir.

DÖVİZ KREDİLERİ 
DIŞI KAYNAKLI 
BORÇLANMA 
MALİYETLERİ

Maliyetine 
Eklenebilir veya 

Giderleştirilir

Maliyetine 
Eklenebilir veya 
Giderleştirilir.

Özellikli 
Varlık Değilse 
Giderleştirilir, 

Özellikli Varlık ise 
Maliyetine Eklenir.

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

VERGİ USUL KANUNU UYGULAMALARI
TMS 23 

UYGULAMARISözleşme Yapılana 
Kadar

Sözleşme 
Yapıldıktan Sonra

Faiz Gideri
Maliyetine 

eklenebilir veya 
giderleştirilebilir.

Giderleştirilir.

Özellikli varlık 
değilse giderleştirilir. 

Özellikli varlık ise 
maliyete eklenir.

Vade Farkı
Maliyetine 

eklenebilir veya 
giderleştirilebilir.

Giderleştirilir.

Özellikli varlık 
değilse giderleştirilir. 

Özellikli varlık ise 
maliyete eklenir.
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5. SONUÇ
İşletmeler varlıklarını edinmek için gerek-
li olan finansmanın tamamın kimi zaman 
kendi özkaynaklarıyla sağlayamamaktadır. 
Özkaynakların yetersiz olması durumunda 
yabancı kaynak kullanımları gerekmekte-
dir. İşletmeler, bankalardan borçlanabilece-
ği gibi, satıcılarla yapılan ticari ilişkilerden, 
personele, ortaklara veya diğer kişilere olan 
borçlardan, tahvil ihracı gibi sermaye piya-
sası işlemlerinden borçlanabilmektedir. Bu 
bağlamda; borçlanma maliyetleri işletme-
nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, özkay-
naklarındaki yetersizlikten dolayı kullandığı 
yabancı kaynaklara bağlı olarak yüklendiği 
giderlerdir. Bu giderler, işletmenin borç-
landığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan faiz, 
vade farkları, kur farkları ve benzeri gider-
lerden oluşur.

TMS 23’ün Türkiye’deki uygulaması esa-
sen Kamu Gözetimi Muhasebe ve Dene-
tim Standartları ile Uluslararası Muhasebe 
Standartları Komitesi Vakfı arasında yapı-
lan telif ve lisans anlaşmasının gereği ola-
rak IAS 23’ün resmi Türkçe çevirisidir. TMS 
23’ün IAS 23’ün çevirisi olmasının nedeni; 
Türkiye’nin, finansal tablolara ilişkin uygu-
lama birliği sağlamak, Türk şirketlerinin 
dünya piyasalarında kendilerini kabul ettire-
bilmelerini desteklemek, Türk şirketlerinin 
yabancı finansman kaynaklarına erişimini 
sağlamak ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki 
yatırımlarını arttırmak isteğidir. Türkiye mu-
hasebe standartları, uluslararası muhase-
be standartları ile tam uyumlu olduğundan 
Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Mu-
hasebe Standardı (TMS 23) UMS 23 ile aynı 
hükümleri taşımaktadır. TMS 23’ün amacı 
borçlanma maliyetlerine ilişkin muhasebe 
uygulamalarının belirlenmesidir. Bir özellik-
li varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi 
ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma 
maliyetleri, ancak söz konusu varlığın iş-
letmeye gelecekte ekonomik bir fayda sağ-
lamalarının muhtemel olması ve ilgili borç-
lanma maliyetlerinin güvenilir bir biçimde 

ölçülebilmesi koşuluyla ilgili özellikli varlı-
ğın maliyetine dâhil edilir. Bu koşulları sağ-
layamayan diğer tüm borçlanma maliyetleri 
oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.

Vergi mevzuatı hükümleri duran varlıklar, 
stoklar ve finansal kiralama işlemleri ile il-
gili olan borçlanma maliyetlerinin muhase-
beleştirilmesinde farklı uygulamalar öngör-
mektedir.  VUK’a göre maddi duran varlıklar 
iktisap edildikleri dönemin sonuna kadar, 
stoklar aktife alınana kadar oluşan varlıkla 
ilgili; vade farkları, faiz giderleri ve komisyon 
giderleri zorunlu olarak aktifleştirilmektedir. 
Maddi duran varlıklarda iktisap edildikleri 
dönemi sonundan itibaren bu tür borçlanma 
maliyetlerin muhasebeleştirilmesinde mü-
kelleflere seçimlik hak tanınarak dönem gi-
deri olarak veya varlık maliyetine ilave edil-
mek sureti ile muhasebeleştirilebilmektedir. 
VUK’a göre stoklarda borçlanma maliyetleri 
döviz kredilerinden kaynaklanır ise stokların 
işletmenin aktifine girdiği ana kadar döviz 
kredilerinden kaynaklı borçlanma maliyet-
leri aktifleştirilir iken diğer borçlanma ma-
liyetlerinin muhasebeleştirilmesi işletmenin 
tercihine bırakılmıştır. Stokların elde edildi-
ği ve aktife girdiği dönemden sonraki bütün 
borçlanma maliyetlerinin muhasebeleşti-
rilmesinde aktifleştirme veya giderleştirme 
işletmenin seçimine bırakılmıştır.

Borçlanma maliyetleri ve muhasebeleşti-
rilme yöntemleri işletmelerin vergisel yü-
kümlülüklerini ve karını etkilemektedir. Bu 
nedenledir ki vergi mevzuatının borçlanma 
maliyetleri ile ilgili hükümlerinin borçlanma 
maliyeti başlığı altında toparlanması gerek-
mektedir. Bu toparlama işlemi yapılırken 
23 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı hü-
kümlerinden yararlanılması faydalı olacak-
tır çünkü söz konusu standardın hükümleri 
hem uluslararası standartlar ile tam uyum-
lu, hem de kolay anlaşılır, yalın ve esnektir. 
Vergi mevzuatımızda borçlanma maliyetleri 
hesaplanırken özellikli varlık tanımına yer 
verilmesi uluslararası standartlar ile karşı-
laştırılabilirliği artıracaktır.
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BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNDE İŞLETİM SİSTEMİ, 
VERİTABANI VE AĞ DENETİMLERİNİN İNCELENMESİ

Batuhan AYAN – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE 
DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki 
gelişmeler ve bilgi toplumuna geçiş sü-

recindeki gereklilikler kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının faaliyetlerini düne göre daha 
fazla bilgi teknolojileri üzerinden yürütme-
lerini sağlamaktadır.   Faaliyetlerini büyük 
ölçüde bilgi teknolojilerine dayalı olarak 
gerçekleştiren kuruluşlar, bilgi teknolojileri 
kullanımından kaynaklanan riskleri değer-
lendirmelidir. Bu risklerin değerlendirilme-
si sonucunda sistem denetimlerinden daha 
anlamlı sonuçlar elde edebilmek için bilgi 
teknolojileri denetimi yöntemlerinden yarar-
lanılması gerekmektedir.

 Bu çalışmada, BT denetimin bir parçası olan 
BT Genel Kontrolleri Denetimi (Veritabanı 
Denetimi, İşletim Sistemi Denetimi ve Ağ 
Denetimi)  üzerinde durulmuştur. Bu dene-
timlerde temel olarak uygulanması gerekli 
olduğu düşünülen konulara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: BS Denetimi, Veritabanı 
Denetimi, İşletim Sistemi Denetimi, Ağ De-
netimi

ABSTRACT
Developments in the field of communication 
and information technologies and the requ-
irement in the transmition to an information 
society provides the execution of the activi-
ties of both public and private sector orga-
nizations on information technology more 
than yesterday. Organizations that perform 
operations based largely on information 
technology should assess the risks arising 
from the use of information technology. Af-
ter evaluation of these risks, they must be-
nefit from information technology auditing 
process to obtain more meaningful results 
in the system audit. 

This study focused on IT General Controls 
(Database Audit, Operating System Audit 
and Network Audit) which is part of the IT 
Audit. In these audit activities explained ba-
sic subjects which are thought to be neces-
sary.

Keyword: IT Audit, Database Audit, Opera-
ting System Audit, Network Audit
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1. GİRİŞ
Yaşadığımız çağın, bilgi çağı olması ve in-
ternet teknolojisinin her eve ve iş hayatına 
girmesi iş yaşamını değiştirmiş ve bilginin 
üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlen-
mesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, ko-
runması ve bunlara yardımcı olan araçlar 
bilişim teknolojileri kullanılarak yapılır ol-
muştur. Bu durum gerek kamu gerekse özel 
sektörü önemli ölçüde etkilemiştir. Kurum 
ve kuruluşlar teknolojideki değişimleri takip 
ederek hızlı bir değişim sürecine girmişler 
ve bunun sonucunda hem diğer kurum ve 
kuruluşlara hem de doğrudan vatandaşa ve-
rilen hizmetlerde önemli ilerlemeler kaydet-
mişlerdir. 

BT (Bilgi Teknolojileri) dönüşüm süreci, hiz-
metlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde veril-
mesine imkân vermekle birlikte, sistemlerin 
daha karmaşık bir yapıya bürünmesine yol 
açmış, bu da elektronik ortama alınan bil-
gilerin maruz kalabileceği riskler sebebiyle 
iç kontrol mekanizmalarının oluşturulması 
ve BT alanında etkin denetim faaliyetlerinin 
yürütülmesi ihtiyacını doğurmuştur. Tüm 
bunlara ek olarak bilgi güvenliği, BT ve iş 
sürekliliği, BT varlık yönetimi, mobil bilişim, 
bulut bilişim ve sosyal medya risk yönetimi 
gibi gündemde olan ve organizasyonlar için 
yüksek risk taşıyan konular BT denetimleri-
ni daha da önemli hale getirmiştir (16). Bu 
bağlamda, işlemlerini büyük ölçüde bilgi 
teknolojilerine dayalı olarak gerçekleştiren 
organizasyonların, bilgi teknolojileri kulla-
nımından kaynaklanan riskleri değerlen-
direbilmesi, bilgi teknolojilerine ilişkin iç 
kontrollerin etkinliği hakkında bir değerlen-
dirmede bulunabilmesi ve ayrıca mali, per-
formans ve uygunluk denetimlerinden daha 
anlamlı sonuçlar elde edebilmesi amacıyla 
BT denetim yöntemlerinden yararlanılmak-
tadır (16).

Denetim, açık ve anlaşılabilir bir şekilde sis-
tem kullanımı ve performansı ile ilgili bilgi 
elde etmek için istatistikler veya olayların 
kaydı ve analizidir. Denetim sistemlerinin 
hedefi ise güvenlik veya diğer politikaların 
ihlal edilip edilmediğini belirleyebilmektir. 

Bu politikalar yasal düzenlemelerden kay-
naklanan güvenlik ve denetim gereksinimle-
rinin yanı sıra genel güvenlik gereksinimle-
rini de içerir (11).

BT Denetimi, genel itibari ile bir kontrol de-
netimidir ve bilgi teknolojileri altyapı ve sü-
reçlerinin kendilerinden beklenen faydaları 
sağlayıp sağlayamayacaklarına dair makul 
güvence almayı hedeflemektedir.

Bu çalışmanın kapsamı BT Genel Kontrolle-
rinin altyapı seviyesinde yer alan Veritabanı, 
İşletim Sistemi ve Ağ (network) kontrolleri 
denetimleri ile sınırlıdır.

2. VERİTABANI DENETİMİ 
Bilgisayar kullanımın artması, kâğıt orta-
mında yapılan pek çok işlemin bilgisayarlar 
aracılığı ile yapılmasına bu da kâğıt orta-
mında tutulan verilerin bilgisayar ortamla-
rına aktarılmasına neden olmuştur. Bilgi-
sayar ortamında tutulan verinin boyutunun 
artması, bu verilerin saklanması, sınıflan-
dırılması, analizi, işlenmesi gibi durumları 
zorunlu hale getirmiştir. Bilgisayar ortamın-
da yapılması planlanan işlemler yazılımlar, 
programlar aracılığı ile yapılır olmuştur. 
Yazılımlarla birlikte kullanılan veriler de ve-
ritabanlarına kaydedilmektedir. Bu nedenle 
veritabanı bilgisayarda bulunan programlar, 
web siteleri, bankalar, özel şirketler gibi pek 
çok farklı alanda kullanılır durumdadır. Gü-
nümüzde kullanılan yazılımlarda veritabanı 
kullanımı oldukça yaygındır. 

Next Generation Security firması tarafın-
dan veritabanı güvenliği ile ilgili 2007 yılında 
yapılan çalışmada çok sayıda veritabanı yö-
netim sisteminin hiçbir korumaya sahip ol-
madığı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma 
ile çok basit yöntemler kullanılarak korun-
masız olan veritabanı sistemlerinde yer alan 
firmaların, kurum veya kuruluşların bilgile-
rine internet üzerinden doğrudan erişilebi-
leceği gösterilmiştir. Kullanılan yöntemde 
rastgele IP numarası oluşturan basit bir ya-
zılım geliştirilmiş ve bu yazılımla 1.160.000 
IP numarası içeren bir liste oluşturulmuş-
tur. Bu listedeki bilgisayarlara, bilgi seviyesi 
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çok düşük saldırganların yapabileceği basit-
likte saldırı kodları gönderilmiştir. Basit ya-
zılımlarla yapılan çalışma sonucunda hiçbir 
korumaya sahip olmayan 157 MSSQL ve 53 
adet Oracle veritabanı sunucusuna doğru-
dan erişilmiştir. Çalışmanın sonucunda tüm 
dünyada 2.7 milyar IP adresi olduğu dikkate 
alınmış ve toplamda 368 bin MS SQL ile 124 
bin Oracle veritabanı sunucusunun hiç bir 
korumaya sahip olmadığı yönünde bir açık-
lama yapılmıştır. Çalışma sonucunda korun-
masız olan veritabanı sistemlerinin yarısın-
dan fazlasında mevcut açıkların sebebinin, 
ücretsiz olarak dağıtılan yamaların yüklen-
memesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
Sıradan ve basit bir yöntemle yapılan bu ça-
lışmanın ileri seviyede bilgiye sahip saldır-
ganlar tarafından planlı ve belirli hedeflere 
yönelik yapıldığı düşünüldüğünde veritabanı 
güvenliğinin yüksek seviyede sağlanmasının 
önemi ve gerekliliği daha iyi anlaşılacaktır 
(25).

ABD’de Ponemon Enstitüsü tarafından 2007 
yılında yapılan bir diğer çalışmada, güvenlik 
açıklarının meydana getirdiği kayıpların gi-
derek arttığı ortaya koyulmuştur. Raporda 
2006 yılında kurumların gizliliği ihlal edilmiş 
müşteri başına 182 dolar harcama yaparken 
2007 yılında bu rakamın 197 dolara çıktığı 
hatta bazı finans kurumları için söz konusu 
maliyetlerin müşteri başına 239 doları bile 
geçtiği tespit edilmiştir. Bu maliyetlerin bü-
yük çoğunluğunun güvenlik ihlallerine bağlı 
kayıplardan ve yeni müşteriler bulma zorun-
luluğundan kaynaklandığı belirtilmiştir. Ça-
lışma sonucunda veri hırsızlığı olaylarında 
en büyük açıklardan birisi verilerin depolan-
dığı, üçüncü şahıslarla paylaşıldığı web uy-
gulamalarıyla bütünleşik çalışan veritabanı 
yönetim sistemlerinden kaynaklandığı tespit 
edilmiştir (2).

Verizon 2009 Veri İhlali Araştırma raporuna 
göre 2008 – 2009 yılında 428 milyon kayıt ça-
lınmıştır. Çalınan bu verilerin %92’si verita-
banlarından, %4’ü laptoplardan, %3’ü FTP 
sunucularından ve %1’i de mail sunucula-
rındandır.

Veritabanı hackleme olayları ve hassas veri 

kayıpları giderek artmaktadır. 2001 de, Ama-
zon.com’un alt şirketi olan Biblionfind şir-
ketine saldırılmış ve yaklaşık 100.000 kredi 
katı bilgisi çalınmıştır. Yine 2001 Mayıs ayın-
da, FBI’ın raporuna göre yaklaşık 5 banka ve 
bağlantılı Web sitelerine Rus ve Ukraynalı 
bilgisayar korsanları tarafından saldırıldı. 
Bu nedenle bilgi güvenliği alanında çalışan-
lar için güvenli veritabanı sisteminin nasıl 
yönetileceği ile alakalı yetenek ve bilgi çok 
önemlidir. Veritabanı güvenliği ve denetimi, 
hem veritabanı yönetimi hem de bilgisayar 
güvenliği bilgisi gerektirmektedir. (23)

Bu verilerden veritabanı güvenliğinin önemi 
anlaşılmaktadır.

Veri, ham (işlenmemiş) gerçek bilgi parça-
cığına verilen addır.  Veriler ölçüm, sayım, 
deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde 
edilmektedir. Veritabanı ise genel anlamı ile 
düzenli veriler topluluğudur. Daha ayrıntılı 
ifade etmek gerekirse belirli bir düzen içinde 
korunmak istenen bilgilerin içeriği ne kadar 
farklı olursa olsun, ortak bir konu ya da be-
lirli bir amaçla ilişkili bilgilerin oluşturduğu 
bütüne veritabanı denilmektedir (24).

2.1 En Çok Rastlanılan Veritabanı    
    Tehditleri

En çok rastlanılan veritabanı tehditleri aşa-
ğıdaki gibi sıralanabilir.

• Geniş ve Kullanılmayan Yetkiler

• Yetki Suistimali

• SQL Enjeksiyonu (SQL Injection)

• Kötü Niyetli Yazılımlar

• Zayıf Denetim Takibi 

• Savunmasız, Yanlış Yapılandırılmış Veri-
tabanı Açıklarından Yararlanılması

• Yönetilmeyen Hassas Veriler

• Hizmet Durdurma Saldırısı (DOS)

• Sınırlı Güvenlik Uzmanlığı ve Eğitimi  

• Sosyal Mühendislik
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• Prosedürel Eksiklikler

• Doğal Afetler

2.2 Veritabanı Denetimi Nedir?

Veritabanı denetimi; veritabanına yapılan 
erişimleri ve bu erişimi yapan kullanıcı-
nın hareketlerini izlemek için kullanılır. Bu 
denetim veritabanı nesnelerine kimin eriş-
tiğini, ne gibi işlemler yapıldığını ve hangi 
verinin değiştirildiğini belirlemek için kulla-
nılabilir. Veritabanı denetimi güvenlik ihlal-
lerini engellemez ancak güvenlik ihlalinin 
gerçekleştiği durumun belirlenmesi için bir 
yol teşkil eder. (30)

Denetim olmadan güvenlik olmaz bu ne-
denle güvenlik ve denetim bütünleşik olarak 
uygulanmalıdır. Veritabanı erişim ve aktivi-
telerinin denetimi, güvenlik konularını belir-
lemede ve hızlı bir şekilde çözmede yardımcı 
olabilir. Bir işlev olarak denetim, uygunluğu 
sağlamada merkez rol oynamaktadır. Çün-
kü denetim; eylemler, uygulamalar ve kişi-
sel veya işle ilgili davranışların doküman-
tasyonunu inceler. Sonrasında politikalara, 
prosedürlere ve yasalara uyumunu ölçer. 
Veritabanı ortamının uygunluğunu sağla-
mak için iki tip veriye ihtiyaç vardır. Bunlar-
dan ilki; denetim bilgisi olarak adlandırılan 
denetim izleri (audit trails) ve diğeri logları 
içerir. İkinci denetim kategorisi ise güven-
lik denetimlerini içerir. Bunlar bazen sızma 
testleri veya güvenlik açıklarını tarama ola-
rak değerlendirilir ve verinin denetlenme-
sinden ziyade veritabanı ortamının anlık du-
rumuna odaklanırlar. (23)

2.3. Veritabanı Denetim Kategorileri 

2.3.1. Varsayılan Kullanıcı Hesapları  
            Denetimi

Veritabanı sistemlerinin kurulumu sırasında 
oluşturulan varsayılan kullanıcı hesapları-
nın kullanımın kısıtlandığının ve parolaları-
nın değiştirildiğinin teyidini içerir.

2.3.2. Veritabanı Oturum Açma ve Oturum  
           Kapama Denetimi

Bu denetim kategorisi için iki farklı işlemin 
kaydına ihtiyaç duyulacaktır: bunlar oturum 
açma işlemi ve oturum kapama işlemidir. 
Her bir işlem için minimum gereksinim ola-
rak oturum açma için kullanılan kullanıcı 
adı ve işlemin zamanını kaydetmek gerekli-
dir. Fakat bağlantı yapan kişinin ve bağlantı 
oluşturmak için kullanılan programın TCP/
IP adresi gibi ek bilgilerin eklenilmesi de dü-
şünülmelidir. 

Bu iki işleme ek olarak, tüm başarısız olan 
oturum açma denemelerinin kayıtları da tu-
tulmalıdır. Aslında, güvenlik açısından ba-
kıldığında başarısız oturum açma işlemleri 
başarılı oturum açma işlemlerinden daha 
önemlidir. Başarısız oturum açma deneme-
leri sadece denetim ve uyumluluk amaçları 
ile kaydedilmez. Bunlar genellikle uyarılar 
ve hesap kilitleme işlemleri için temel oluş-
tururlar. Bankalardaki kullanıcı şifresinin 3 
kere yanlış girilmesi sonucu yeni şifre almak 
zorunda kalınması buna örnek olarak veri-
lebilir.

2.3.3. Veritabanı Kaynak Kullanım  
            Denetimi  

Veritabanı bağlantısı olan kaynak bilgisinin 
denetimi, oturum açma denetimi ile ilgilidir. 
Bu denetim, veritabanına bağlı olan ağ nok-
tası denetimini ve veritabanına erişim yapan 
uygulamanın denetimi içerir.

2.3.4. Normal Çalışma Saatleri Dışında  
            Veritabanı Kullanımının Denetimi 

Veri tabanına oturum açma ile ilgili olan 
diğer bir konu ise normal çalışma saatle-
ri dışında gerçekleştirilen aktivitelerin de-
netlenmesidir. Bu denetime duyulan ihtiyaç 
sezgiseldir ve sık sık gerekli olabilir.

Normal çalışma saatleri dışındaki veri tabanı 
kullanım denetimi için sezgisel güce ihtiyaç 
vardır. Çünkü çalışma saatleri dışında yapı-
lan işlemler genellikle şüphelidir ve yetki-
siz kullanıcıların veri değiştirme veya veriye 
ulaşma çabaları ile sonuçlanabilir. Elbette, 
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iyi bir bilgisayar korsanı veri tabanından veri 
çalma işini kendisini kamufle edebileceği bir 
zaman diliminde yapmayı deneyecektir. Fa-
kat daha az karmaşık olan suiistimaller ge-
nellikle gece veya sabahın erken saatlerinde 
olmaktadır.

Tatil saatlerindeki aktiviteler denetlediğinde 
sadece oturum açma ve kapatma işlemle-
rini izlemek yeterli olmayacaktır. Genellikle 
yapılan aktivitelerin ne olduğuna bakılmalı-
dır.  Eğer şüpheli bir kullanıcı oturum açar-
sa, veritabanında ne yapıldığının anlaşılması 
önemlidir.

2.3.5. DDL1  Aktivitelerinin Denetimi

Şema değişimi denetimi veya daha spesifik 
bir ifade ile DDL aktivitelerinin denetlenme-
si her zaman önemlidir. Çünkü DDL aktivi-
telerinin denetlenmesi güvenlik açısından, 
uyumluluk açısından,  değişiklik yönetimi ve 
süreci açısından önemlidir. Güvenlik açısın-
dan bakıldığında DDL komutları, en çok ha-
sar verebilecek potansiyele sahip komutlar-
dır ve herhangi bir sistemi ele geçirmek için 
bir saldırgan tarafından kullanılabilir. Hatta 
veri çalma genellikle DLL komutları ile ya-
pılmaktadır. Uyumluluk açısından bakıldı-
ğında ise, dünya genelindeki pek çok düzen-
leyici kuruluş tablolardaki herhangi bir veri 
yapısı değişikliğinin denetimini istemektedir.

2.3.6. Veritabanı Hataları Denetimi

Veritabanından dönen hataların denetlen-
mesi önemlidir ve uygulanması gereken 
ilk denetim kategorisidir. Başarısız oturum 
açma denemeleri güzel bir hata örneğidir. 
Veritabanı oturum açma işlemlerini denet-
lenmese bile loglanmalı ve izlenmelidir.  
Örneğin, yetki artırımındaki herhangi bir 
başarısız deneme, gerçekleşmekte olan bir 
saldırının güçlü bir göstergesidir.

2.3.7. Tetikleyici (Trigger) ve Saklı Yordam 
(Store Prosedür) Değişikliklerin Denetimi

Veri tabanı yapıları esnek ve tam özellikli 
prosedürel programlama dillerini kullandı-

1 Data Definition Language

ğından dolayı tespit edilemeyen zararlı kod-
ları saklamak kolaydır. Bundan dolayı, bu ya-
pılardaki tüm değişiklikler denetlenmelidir. 

Bu denetim kategorisi, tetikleyici ve saklı 
yordamların denetçi tarafından incelenme-
sini içermektedir.

2.3.8. Yetkilerin, Kullanıcı/Giriş 
Tanımlamalarının ve Diğer Güvenlik 
Özelliklerindeki Değişikliklerinin 
Denetimi

Bu kategori bir veritabanı denetiminin ol-
mazsa olmazıdır. Veritabanının güvenlik ve 
yetki modelinde yapılacak olan herhangi bir 
değişiklik izinin komple denetimi sağlanma-
lıdır. Veritabanı, karmaşık güvenlik şemaları 
ve izinleri ile değişiklikleri yönetmektedir. 
Fakat güvenlikteki bir numaralı kural; gü-
venlik modelindeki değişikliklerin denetlen-
mesi zorunluluğudur. Aşağıdaki değişiklik-
lerin denetlenmesi düşünülmelidir:

• Kullanıcıların, oturum açmaların ve rol-
lerin eklenmesi ve silinmesi

• Oturum açmalar ile kullanıcılar/ roller 
arasındaki değişiklikler

• Yetki değişiklikleri

• Şifre değişiklikleri

• Sunucu, veritabanı, durum veya nesne 
seviyesindeki güvenlik özelliklerindeki 
değişiklikler

Veritabanındaki güvenlik modeli veritabanı-
na açılan bir kapı olduğu için izinler ve yetki-
lerdeki herhangi bir değişiklik denetlenmek 
zorundadır. Saldırganlar genellikle kendile-
rinin yetkilerini arttırmaya çalışırlar ve ge-
nellikle yetki artırımları uygun olmayan bir 
şekilde yapıldığı zaman hata yapılır.

2.3.9. Hassas Verilerdeki Değişiklikleri  
            Denetimi

Bazı durumlarda ortaya çıkan ilgili denetim 
gereksinimi, eski verinin tüm kayıtlarını ve 
her bir DML aktivitesi için yeni değeri içere-
bilir. Bu nedenle hassas veriler üzerindeki 
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tüm değişikliklerin kaydının tutulması ge-
reklidir. Bu işlemi yapmak için oluşturulmuş 
mekanizmanın varlığı denetçi tarafından in-
celenmelidir.

Bahsedilen denetim kategorilerine ek ola-
rak bilgi sistemleri denetçisi, veritabanı sis-
temlerine yönelik politika ve prosedürlerin 
varlığını teyit ederek, ilgili politika ve pro-
sedürlerin işlerliğini incelemeli, veri tabanı 
mantıksal ve fiziksel şemalarını, veri sözlü-
ğünün varlığını, veri tabanı erişim güvenli-
ğini, veri tabanı sunucusuna uzaktan erişim 
haklarını, erişim zamanlarının raporunu, 
veri tabanı performansının izlenebilirliğini, 
veri tabanı yedekleme ve geri yükleme pro-
sedürlerini, veri tabanı ve uygulamalar ara-
sındaki uyumluluğu, veritabanı üzerindeki 
önemli verilere ait denetim izlerinin varlığını 
kontrol etmelidir.

Veritabanları bilgi sistemlerinin merkezinde 
yer alan, yüksek seviyede güvenliğin sağlan-
ması gerektiği kurumların veya bireylerin 
kritik bilgilerinin tutulduğu hassas ve ko-
runması gereken ortamlardır. Veritabanla-
rını kullanan uygulamalar yaygınlaştıkça ve 
çatı bir güvenlik bakış açısı sağlanmadıkça 
güvenlik sorunları her geçen gün daha faz-
la artacak ve kurumlar zarara uğrayacak-
tır. Kurumlar ve bireyler açısından kritik bir 
öneme sahip olan veritabanlarının güvenli-
ğinin sağlanabilmesi için her seviyeden bu 
uygulamalarla etkileşimde olan yöneticilere, 
çalışanlara, bilgi teknolojisi personeline ve 
kullanıcılara önemli görevler düşmektedir 
(25).

3. İŞLETİM SİSTEMİ DENETİMİ
İşletim sistemi; bilgisayar donanımının doğ-
rudan denetimi ve yönetiminden, temel sis-
tem işlemlerinden ve uygulama program-
larını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem 
yazılımıdır. İşletim sistemi bütün diğer ya-
zılımların belleğe, girdi/çıktı aygıtlarına ve 
kütük sistemine erişimini sağlar. Birden çok 
program aynı anda çalışıyorsa, işletim sis-
temi her programa yeterli sistem kaynağını 
ayırmaktan ve birbirleri ile çakışmamaları-
nı sağlamaktan da sorumludur. Bilgisayar 

üzerinde çalışan en önemli yazılımdır. Bilgi-
sayarlar tek başlarına yalnızca veri işlemek 
için ihtiyaç duyulan anakart, ses ve ekran 
kartı, sabit disk, faks modem vb. elektronik 
parçaları içerisinde barındıran bir dona-
nımdır.  Bilgisayarı bilgisayar yapan şey ise 
işletim sistemidir. Her bilgisayar, tablet ve 
akıllı telefon donanımın temel fonksiyonla-
rını gerçekleştirebilmesi için işletim siste-
mine sahiptir. Bu cihazların dışında; araba-
lar, saatler, beyaz eşyalar, televizyonlar gibi 
donanım içeren cihazlar da işletim sistemi 
kullanılmaktadır. 

İşletim sistemi temel olarak üç görevi yerine 
getirir. Bunlardan ilki C++, SQL, BASIC gibi 
üst seviye dilleri bilgisayarın çalıştırabilmesi 
için makine dilini çevirmektir. İkincisi bilgi-
sayarın kaynaklarını kullanıcılar, iş grupla-
rı ve uygulamalar arasında paylaştırmaktır. 
Üçüncüsü ise, çok kullanıcılı (multiprog-
ramming) ve iş planlaması (job scheduling) 
görevlerini yönetmektir. Sürekli ve güvenilir 
bir şekilde bu görevleri yerine getirmek için 
bir işletim sistemi aşağıdaki temel kontrol 
hedeflerini başarmalıdır (31).

• İşletim Sistemi kendini kullanıcılardan 
korumak zorundadır. Kullanıcı uygula-
maları işletim sisteminin kontrolünü ele 
geçirmemelidir. Çünkü bu uygulamalar 
işletim sisteminin çalışmasını durdura-
bilir veya verileri bozabilir.

• İşletim sistemi, kullanıcıları birbirinden 
korumak zorundadır. Bir kullanıcı diğer 
bir kullanıcının verilerine erişememeli, 
bozamamalı veya silememelidir.

• İşletim sistemi, kullanıcıları kendilerin-
den korumak zorundadır. Bir kullanıcı 
uygulaması hafızanın farklı yerlerine veri 
kaydeden modüllerden oluşabilir. Bir 
modülün kaydettiği veri diğer modülün 
kaydettiği veriyi bozmamalı veya silme-
melidir.

• İşletim sistemi, kendisini kendinden ko-
rumak zorundadır. İşletim sistemi de 
farklı modüllerden oluşmaktadır. Her 
hangi bir modül diğer bir modüle zarar 
vermemeli veya yok etmemelidir.
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• İşletim sistemi, bulunduğu ortamdan 
kendini korumak zorundadır. Güç kesil-
mesi ve diğer felaket durumlarında iş-
letim sistemi, sonradan kurtarmak için 
aktiviteleri sonlandırmayı başarmalıdır.

Modern organizasyonlar çeşitli sistemleri 
desteklemek ve bilgisayar ihtiyacını karşıla-
mak için genellikle çeşitli işletim sistemleri 
kullanırlar. Bu organizasyonların kullandığı 
işletim sistemleri çoğunlukla Microsoft Win-
dows ve çeşitli Linux dağıtımlarıdır. Çok özel 
platformlar için geliştirilmiş özel işletim sis-
temleri de kullanılmaktadır. İşletim sistem-
leri özelleştirilebilir ve organizasyonlar arası 
veya aynı organizasyon içinde farklı şekiller-
de uygulanabilirler. Sürdürülebilirliği, yöne-
timi, güvenliği ve desteği arttırabilmek için 
organizasyonlar genellikle sunucular, masa 
üstü bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar ve 
mobil cihazlar için işletim sistemi ayarlarını 
standart hale getiriler.

3.1. En Çok Rastlanılan İşletim Sistemi  
        Tehditleri

En çok rastlanılan işletim sistemi tehditleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Kimlik Avlama Tehdidi

• Virüs

• Solucanlar

• Adware

• Spyware  

• Arka Kapı (BackDoors/Trap doors)

• Mantık Bombası

• RootKit

• Ara Bellek Taşması Zafiyeti (Buffer Overf-
low) 

• Güçlü Kullanıcı Hesapları 

• Güncel Olmayan Yazılımlar

• Zayıf Şifreler

3.2. İşletim Sistemi Denetimi Nedir?

İşletim sistemi denetimi için yapılmış kesin 
bir tanım bulunmamakla birlikte işletim sis-
temi denetiminde değerlendirilmesi gere-
ken en yaygın konular şu şekilde sıralana-
bilir: (27)  

•  Şifre kuralları

•  Şifre değiştirme süresi

• Başarısız oturum açmalar

• Erişim yetkileri

•  Ağ güvenliği

• Yedekler ve arşivler

Bir organizasyondaki son kullanıcı bilgisa-
yarları organizasyondaki diğer bilgisayarlar-
dan daha fazla güvenlik açığının ve saldırı-
nın kaynağıdır. Ancak zaman, para ve diğer 
kaynakların eksikliğinden dolay genellikle 
denetlenmemektedirler. Ancak organizas-
yonun ağına sızan bir saldırgan ağdaki tüm 
bilgisayarlara ulaşabilir. Bu nedenle son 
kullanıcı bilgisayarlarının da denetlenmesi 
gerekmektedir.

3.3. İşletim Sistemi Denetim Kategorileri

3.3.1. Dosya Erişim Denetimi

Dosya erişimi denetimi, kullanıcıların dos-
ya sistemindeki nesnelere erişim deneme-
si yaptığında işletim sisteminin denetim izi 
oluşturup oluşturmadığını belirlemektedir. 

 Bu denetim kategorisinde bakılabilecek ko-
nular;

•  Kritik Dosya ve Dizinlerin İzinleri: İşle-
tim sistemi ya da kişiler için önemli olan 
dosyaların izinlerinin gözden geçirilme-
sini içermektedir. Kritik dosyalar saldır-
ganlar tarafından hedef alınarak değişti-
rilmek istenebilir. Hedef alınan dosyalar 
bozulabilir bu da işletim sisteminin açıl-
mamasına ya da kişi için önemli olan bir 
doyasının içeriği değiştirilmesine, silin-
mesine neden olabilir.
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• Sistemdeki Herkese Açık Dizinlerin 
İzinleri: Tüm kullanıcıların okuma, yaz-
ma ve çalıştırma yetkilerinin bulunduğu 
dizinlerdeki dosyaları herhangi bir kul-
lanıcı silebilir, aynı adda başka bir dosya 
ile değiştirebilir. Bu nedenle bu dosyalar 
önem arz edebilir.

• Kullanıcıların dosya ve klasörlere eri-
şimleri: Kullanıcıların belirli dosya ve 
klasörlere erişimi gerçekleştiğinde işle-
tim sistemi denetim izi oluşturmalıdır.

3.3.2. Kullanıcı Hesap Yönetimi Denetimi

Bilgi sistemleri üzerinde tanımlı, cihazların 
fabrika çıkışı ya da sistemlerin ve yazılım-
ların ilk kurulumu sonrası otomatik olarak 
oluşturulan kullanıcı ve sistem hesapları 
bulunur. Benzer şekilde, bu hesaplara ait 
kullanıcı parolası gibi güvenlik parametrele-
ri de başlangıçta sabit değerlere tanımlan-
mıştır. Bu gibi kullanıcı hesaplarına varsa-
yılan (default) kullanıcı hesapları denir (16).  

Bilgi sistemleri üzerindeki varsayılan kulla-
nıcı hesap parolaları genellikle bilindiğinden 
ya da kolay tahmin edilebilir olduğundan, 
sistem kurulumu sonrası değiştirilir. Ek ola-
rak, varsayılan kullanıcı hesapları hizmet 
dışı kalacak şekilde yetkileri kaldırılır. Bu 
sayede, tüm kullanıcı işlemleri; inkâr edi-
lemezlik ve sorumluluk atama ilkesine göre 
kaydedilir. Bu ilkeye göre bilgi sistemleri 
üzerinde yapılan kritik işlemlerin benzersiz 
kullanıcı hesapları bazında denetim izleri 
saklanabilir (16). 

Sistem yöneticileri hesap yetkilendirme pro-
sedürlerini oluşturmalı ve bu prosedürleri 
uygulamalıdır. Bu prosedürlerde yeni kulla-
nıcı hesabının oluşturulması, bir kullanıcı-
nın yeni bir gruba veya role atanması, kulla-
nıcı silinmesi,  kullanılmayan (dormant) veya 
pasif (inactive) hesapların nasıl yönetileceği 
gibi konular yer almalıdır.

Varsayılan kullanıcı hesapları, kullanılma-
yan kullanıcı hesapları ve aktif kullanıcı he-
sapları belirlenerek bu kullanıcıların yetki ve 
rolleri gözden geçirilmeli ihtiyaç duyulma-
yan kullanıcı hesapları silinmelidir.  

3.3.3. Parola Denetim

Kurumsal Güvenlik politika metnindeki pa-
rola politikası bölümünde kullanıcı hesapla-
rının parolalarının güçlü parolalar olabilme-
si için gerekli olan kriterler belirlenmektedir. 
Denetçi bu kriterlere uyulduğunu teyit etme-
lidir.

3.3.4. Kullanıcı Oturum Açmalarının 
Denetimi

İşletim sistemleri, başarılı ya da başarısız 
olan tüm oturum açma isteklerini kaydeder. 
Gerekli görülmesi halinde, denetim dönemi 
içerisinde sisteme erişen ya da erişmek is-
teyen kullanıcıların kayıtları incelenebilir.

3.3.5. İşletim Sistemi Hizmetleri Denetimi

Tüm kullanılmayan hizmetlerin (servisler) 
silinmesi sadece sistemi daha güvenli yap-
maz, hafızanın ve diğer kaynakların kullanı-
mını da azaltır. Sisteme yüklenmiş daha az 
hizmetin yönetilmesi daha kolay olacaktır. 
Bilgisayardaki hizmetlerin sayısının azaltıl-
ması ile çatışmaların ve diğer yönetimsel 
konuların miktarı da azalır.

Bir sistem değerlendirilirken, denetçi çalı-
şan sistemindeki herhangi bir ağ hizmeti-
ni not etmelidir. Sonra, denetçi ya hizmetin 
sistem için gerekli olduğunu doğrulamalı ya 
da hizmetin neden çalıştığına dair bir gerek-
çe aramalıdır.  Burada deneticinin rolü, yeni 
bir sistemin temel standartlarda ayarlanıp 
ayarlanmadığını doğrulamaktır.

3.3.6. İşletim Sistemi Yama ve Genel  
            Güncellemeleri Denetimi

En önemli denetim adımlarından birisi de 
işletim sisteminin ve kritik parçalarının dü-
zenli olarak güncellendiğinin araştırılması-
dır.  Tüm yamaları güncellenen bir işletim 
sisteminde, işletim sistemi açıklarında yak-
laşık %90 bağışıklık kazanılmış olunur. Çün-
kü işletim sistemi güncellemeleri önemli 
güvenlik açıklarının kapanmasını sağlamak-
tadır. Güncel olmayan bir yazılım kolayca 
önlenebilir güvenlik olaylarının bir numaralı 
nedeni olabilir. 
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Günümüzdeki çoğu işletim sistemi kendi 
kendilerine işletim sistemi yamalarını gün-
celleme yeteneğine sahiptir. İşletim sistemi 
geliştiricileri yeni bir yamayı merkezi sunu-
cularında yayınlarlar ve buradan işletim sis-
temi otomatik olarak bu yeni yamayı bulur. 
İki tür yama vardır: 

•  Güvenlik Yamaları

• Genel güncellemeler

Burada denetçinin dikkat etmesi gereken 
öncelikli olarak güvenlik yamalarıdır. Fakat 
bu, genel güncelleştirmelerin göz ardı edil-
mesi anlamına gelmemektedir. Çünkü iş-
letim sistemine bütünsel olarak bakılması 
gerekmektedir.

3.4.7. Yedeklerin (Backups) Denetimi

 Bilgisayar korsanları tarafından yapılan sal-
dırılar, işletim sisteminde oluşabilecek her-
hangi bir hata ya da herhangi bir virüs bu-
laşması durumunda bilgisayarlardaki veya 
sunuculardaki veriler bozulabilir, içeriği de-
ğişebilir ya da silinebilir. Bu gibi durumlar-
da verilerin yedeklerden geri döndürülmesi 
sağlanmalıdır. Denetçi düzenli bir yedekle-
me prosedürün olup olmadığına bakmalı ve 
bu prosedürün uygulanıp uygulanmadığını 
kontrol etmelidir.

Özet olarak bilgi sistemleri denetçisi, işletim 
sistemlerine yönelik politika ve prosedür-
lerin varlığını teyit ederek, ilgili politika ve 
prosedürlerin işlerliğini incelemeli, oturum 
açma girişimlerini, kullanıcı hesap yönetimi 
ve parola politikasını, yetkilendirme prose-
dürlerini, kritik dosyalara erişimi ve bunlara 
ek olarak kritik sistemlere bağlantı süresi 
sınırları ile sistem yapılandırmasında kulla-
nılan yardımcı programları incelemelidir. 

4. AĞ DENETİMİ
Bilgisayar ağı; küçük bir alan içerisindeki 
veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların ile-
tişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, 
dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının fark-
lı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yer-
den başka bir yere veri aktarımının mümkün 

olduğu iletişim sistemidir. En az iki bilgisa-
yarı birbirine bağlayarak bir ağ oluşturulur. 
1980’li yıllarla birlikte, Ethernet ve LAN tek-
nolojisinin gelişmesiyle, kişisel bilgisayarlar 
ve ofisler bilgisayar ağlarına kavuşmuştur. 
En çok bilinen ve en büyük bilgisayar ağı, 
internettir. İnternet herkes için vazgeçilmez 
bir bilgi kaynağıdır. Bütün mesleklerde bil-
gisayar kullanılması, kişisel bilgisayarların 
her eve girmesi, internete ulaşmanın çok 
kolay ve ucuz bir hâle gelmesi istisnasız her 
bilgisayarın bir bilgisayar ağına bağlı olma-
sını sağlamıştır.

Bilginin ve kaynakların paylaşılması gerek-
sinimi sonucunda kurumlar, bilgisayarla-
rını çeşitli yollardan birbirine bağlayarak 
kendi bilgisayar ağlarını kurmuşlar ve dış 
dünyayla iletişim kurabilmek için bilgisayar 
ağlarını İnternet’e uyarlamışlardır. Eskiden 
kilitli odalarla sağlanan güvenlik kavramı, 
bilgisayar ağları ve İnternet gibi ortamların 
gündeme gelmesiyle boyut değiştirmiştir. 
İnternet yasalarla denetlenemeyen bir sanal 
dünyadır. Bu sanal dünyada saldırganlar bil-
giye ulaşmada ağların zayıf noktalarını kul-
lanarak yasadışı yollar denemektedirler. Sa-
dece yapılan saldırılarla değil, aynı zamanda 
kullanıcıların bilinçsizce yaptıkları hatalar 
nedeniyle birçok bilgi başka kişilerin eline 
geçmekte veya içeriği değiştirilmektedir. 
Kurumlarda oluşan kayıplar maddi olabile-
ceği gibi güven yitirme gibi manevi zararlar 
da olabilmektedir. Bu tür durumlarla başa 
çıkabilmek için bazı kuralların belirlenmesi 
gerekmektedir (8).

4.1. En Çok Rastlanılan Ağ Tehditleri

En çok rastlanılan ağ tehditleri aşağıdaki 
gibi sıralanabilir:

• Tarayıcı (Browser) Saldırıları

• Kaba Kuvvet Saldırıları (Brute Force At-
tack)

• Hizmet Durdurma Saldırıları (Denial Of 
Service Attacks)

• SSL Saldırıları
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• Tarama (Scans) Saldırıları

•  DNS Saldırıları

• Arka kapı (Backdoor) Saldırıları

4.2. Ağ Denetimi Nedir?

Ağ denetimi, organizasyonun gereksinimleri 
doğrultusunda ağın sağlığının araştırılması 
amacı ile ağ hakkında veri toplamak, analiz 
yapmak için yapılan toplu ölçümlerdir. Ağ 
denetimi öncelikle ağ kontrolü ve uygulama-
larının ne kadar etkili olduğuna dair öngörü 
sağlar.

4.3. AĞ DENETİM KATEGORİLERİ

4.3.1. Ağ Haritası ve Dokümantasyonu  
           Denetimi

Çoğu ağ yöneticisi; zamanı olmadığı, ağ do-
kümantasyonunu nasıl yapacağını bilmediği 
ya da diğer kişilerin bu işi yapmaları gerekti-
ği gibi nedenlerle ağ haritasını ve doküman-
tasyonunu oluşturmayı göz ardı etmektedir. 
İyi bir ağ dokümantasyonunun olması sorun 
gidermeye, yeni personeli eğitmeye, yükle-
nicilere ve danışmanlara yardımcı olma gibi 
birçok önemli avantajı vardır.  

Denetçi ağ haritasını incelerken, daha ay-
rıntılı denetlemek için risk oluşturabilecek 
cihaz ve bağlantıları arar.  Bunun yanı sıra 
denetçi, IT konfigürasyonları ve doküman-
tasyonu için bir süreç olup olmadığını kont-
rol eder.  Organizasyonların standartlaşma 
ve dokümantasyonu sağlamadaki ciddiyetle-
ri, güvenliğin operasyonel yönünün ne kadar 
iyi yönetildiğinin göstergesi olabilir. Güvenlik 
süreçlerinin her gün yürütülmesi anahtar 
sistemlerin korunmasını etkilemekte ve bir 
politika veya prosedürün göz ardı edilmesi 
önemli ihlallere neden olabilmektedir. Çoğu 
mühendis dokümantasyon sürecini sevme-
mektedir ancak çok azı güvenlik ile ilgili bir 
durum olduğunda dokümantasyonun ne ka-
dar önemli olduğunu kabul etmektedir.

Mantıksal şemalar, ağda kullanılan protokol 
ve cihazların tipleri ile ilgili ayrıntıları anlatır. 
Bu şemalar her bir bağlantı noktasını (port) 

göstermezler fakat cihazlar arasında bil-
ginin akışını gösteriler. Ağın özeti gibi olan 
mantıksal şema, denetçinin yüksek risk po-
tansiyeli olan alanları belirlemesine yardım-
cı olur. 

 Fiziksel şema, mantıksal şemaya göre çok 
daha ayrıntılıdır ve ağda oluşan hatanın dü-
zeltilmesi veya güvenlik olayları için fayda-
lıdır. Hangi bağlantı noktasının (port) hangi 
cihaza bağlı oluğunun bilinmesi ağ bağlan-
tılarının korunması ve güvenlik savunma 
stratejisi için gereklidir. Çok ayrıntılı olması 
ve ağ ortamının hızlı değişmesi nedeni ile ağ 
dokümantasyonundaki en güncel olmayan 
kısımdır.

Temel varlıkların mantıksal ve fiziksel ola-
rak ağ üzerinde nerede yer aldıklarının bi-
linmesi, denetçinin bu varlılara karşı oluşa-
bilecek riskleri belirlemesine yardımcı olur. 
Varlık dokümantasyonu tüm kritik varlıklar 
için güncel tutulmalıdır ve her bir sistemin 
bağlantı gereksinimleri ve hizmetleri (ser-
visler) ile ilgili olabildiğince ayrıntılı bilgiler 
içermelidir.

4.3.2. Veri Akışı ve Trafiği Denetimi

Veri akışı ve trafiği analizleri,

• Ağ, sunucu, yönlendirici (router) ve gü-
venlik duvarı problemlerinin kritik olma-
dan önce belirlenmesini,

• Kusurlu ve yanlış yapılandırılmış yazılım-
ların tespit edilmesini,

• Virüs üreten makinaların hızlı bir tespit 
edilmesini,

• Problemin sunucudan veya ağdan kay-
nakladığının belirlenmesini

sağlar.

Saldırıların çoğu standart olmayan bağlan-
tı noktaları (portlar) veya güvenlik duvarı ve 
erişim cihazları üzerinde genel olarak kul-
lanılan bağlantı noktalarındaki veri trafiği-
nin hızlı artışı ile belirlenir. Ağ trafiğindeki 
temel ölçü alınabilecek bir değerin olması 
bu anormalliklerin belirlenmesine yardımcı 
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olur ve hızlı bir şekilde harekete geçilmesini 
sağlar. Denetçiler bu bilgileri, ihtiyaç duyul-
mayan protokollerin ve yetkisiz erişim liste-
lerinin belirlenmesi için kullanabilirler. Eğer 
temel ölçü alınacak bir değer yoksa denet-
çi paketleri yakalamalı ya da hat üzerinden 
akan trafiğin gerçekte ne olduğu fikrini elde 
etmek için netflow (Her bir veri akışının kay-
nak ve hedef IP ve bağlantı noktası bilgisini, 
trafiğin kullandığı protokol bilgisini ve kulla-
nılan servisin bilgisini içerir.) muhasebesini 
yapmalıdır.

4.3.3. Ağ Ayrıştırması Denetimi

Ağ ayrıştırması organizasyonun içerisindeki 
bilgi sistemlerinin bağlı olduğu ağların orga-
nizasyon yapısı, iç ağ yapısı ya da farklı bir 
koşula göre her biri ayrı bir güvenlik çem-
berine sahip olacak şekilde birbirlerinden 
ayrılmasıdır.  

Organizasyonun ağ altyapısı; kurumun eri-
şim ve ağ güvenliği politikaları ile uyumlu bir 
şekilde yapılandırılmalıdır. Ağ yönetim sis-
tem ve cihazları üzerinde tanımlı kullanıcı 
yetkileri güncel ve kurumun yetki ve erişim 
kurallarına uygun olarak atanmalıdır. 

Denetçi, organizasyonun ağ alt yapısında ağ 
ayrıştırması mevcut ise ağ dokümantasyo-
nundaki mantıksal ve fiziksel şemalarda bu 
yapının güncel bir şekilde yer aldığını teyit 
etmelidir.

4.3.4. Ağ Cihazları Denetimi

4.3.4.1. Güvenlik Duvarı Denetimi

Güvenlik duvarı, iki ağ arasına yerleştirilen 
bir cihaz veya bileşenler koleksiyonudur ve 
tüm güvenlik duvarları iki temel özelliğe sa-
hiptir: Bunlardan birincisi içeriden dışarıya 
ve dışarıdan içeriye akan tüm trafik güven-
lik duvarı üzerinden geçmesidir. İkincisi ise, 
yerel güvenlik ilkesi tarafından tanımlandığı 
şekilde sadece yetki verilen trafiğin geçme-
sine izin verilmesidir.

Bu denetim kategorisinde bilgi teknolojileri 
denetçisi şu konulara dikkat etmelidir:

• Güvenlik duvarının bulunduğu yerin sı-
caklık ve nem gibi çevresel kontrolleri 
yapmalı ve çevresel kontrolleri izleyen 
ve muhafaza eden (varsa) oluşturulmuş 
prosedür incelenmelidir.

•  Yetkili personelden kurumsal güvenlik 
politika metni istenmeli ve özellikle ko-
rumalı ağlardan ve korumalı ağlara akan 
yetkilendirilmiş trafiğin güvenlik politika-
sında tanımlanmış oluğunu kontrol et-
melidir.

•  yetkili personelden yedekleme politika ve 
prosedür metni istemeli ve bu metin ay-
rıntılı bir şekilde incelemelidir.

• Güvenlik duvarı politikaları yetkili perso-
nel onaylamadığı sürece değiştirilmeme-
lidir. Bu nedenle yetkili personelden gü-
venlik politikasını değiştirme önerisi için 
onay belgesi veya yetkilendirme işlemini 
içeren e-postalar istemeli, ayrıca bu tür 
gereksinimleri belgelendiren güvenlik 
politika dokümanları istenmeli ve kontrol 
edilmelidir.

• Güvenlik duvarının uzaktan yönetimi ile 
ilgili politika ve prosedür kontrol edilme-
lidir.

• Güvenlik duvarı firmasının önerdiği ya-
maların güncel tutulduğunun kontrolü 
yapılmalıdır.

• Güvenlik duvarı loglarının izlenmesi ile 
ilgili oluşturulmuş politika ve prosedür 
istenmeli ve kontrol edilmelidir.

•  Güvenlik duvarı kuralları yetkili personel 
ile birlikte kontrol edilmelidir. 

4.3.4.2. Yönlendirici (Router) / Ağ Anahtarı  
               (Switch) Denetimi

Ağdaki ip paketlerini bir ağdan başka bir ağa 
taşımaya yarayan cihazlar yönlendiriciler-
dir. Yönlendirme için OSI modelinin üçüncü 
katmanı olan ağ katmanı kullanılır. Bir yön-
lendiricinin amacı gelen ağ paketlerini ince-
lemektir. Paketlerin, ağdan geçmesi için en 
iyi yolu belirler ve ağ anahtarından bağlantı 
noktasına (port) tam doğru bir şekilde git-
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melerini sağlar. Yönlendiriciler büyük ağlar-
da trafiği düzenleyen en önemli cihazlardır.

Ağ anahtarı, bilgisayarların ve diğer ağ öğe-
lerinin birbirlerine bağlanmasına olanak 
veren ağ donanımlarından biridir. OSI mo-
delinin ikinci katmanı olan veri katmanında 
çalışır. Yeni ağ anahtarları ise IP yönlendir-
me yapabildiği için OSI modelinin üçüncü 
katmanı olan ağ katmanında da çalışır. Ağ 
anahtarının her bir kapısı diğerlerinden ba-
ğımsız veri alış-verişinde bulunabilir.  

Bu denetim kategorisinde bilgi teknolojileri 
denetçisi şu konulara dikkat etmelidir:

• Ekipman montaj ve sökülmesi ile ilgili 
politika ve prosedürler istenmeli ve kont-
rol edilmelidir.

•  Yazılı bir değişiklik kontrol politikası var 
mıdır, Konfigürasyon yedekleme ve geri 
yükleme nasıl yapılır, Onay süreci nedir, 
Değişiklikler nasıl test edilir gibi sorular 
sorularak geçerli ekipman değişim kont-
rol sürecine ilişkin bilgiler alınarak de-
ğerlendirilmelidir.

•  Loglarının tutulması ve izlenmesi ile ilgili 
oluşturulmuş politika ve prosedür isten-
meli ve kontrol edilmelidir.

•  Ağ anahtarlarına yetkisiz sanal erişim-
lere karşı parolaların şifrelenmiş olarak 
tutulduğu ve kurumsal güvenlik politika-
larında yer alan parola güvenliğine uygun 
olarak yapılandırıldığı teyit edilmelidir.

•  Cihazlar üzerinde çalışan işletim sistem-
lerinin güncelliği teyit edilmelidir.

4.3.4.3. Uzak Erişim / VPN Denetimi

Sanal özel ağlar (VPN), özel veya internet 
gibi ortak ağlar üzerindeki noktadan nokta-
ya bağlantılardır. VPN istemcisi, VPN sunu-
cusu üzerindeki sanal bir bağlantı noktasına 
sanal bir arama gerçekleştirmek için, tünel 
protokolleri adı verilen özel TCP/IP tabanlı 
protokolleri kullanır. Tipik bir VPN dağıtı-
mında, istemci, internet üzerinden uzaktan 
erişim sunucusuyla sanal noktadan noktaya 
bağlantı başlatır. Uzaktan erişim sunucusu 

aramaya yanıt verir, arayanın kimliğini doğ-
rular, verileri VPN istemcisi ile kuruluşun 
özel ağı arasında aktarır.

Veriler, noktadan noktaya bağlantıyı taklit 
etmek amacıyla üstbilgi kullanılarak kap-
süllenir veya sarılır. Üstbilgi, verilerin bitiş 
noktalarına erişmeleri için, paylaşılan veya 
ortak ağ üzerinden çapraz geçebilmelerine 
olanak veren yönlendirme bilgileri sağlar. 
Özel ağ bağlantısını taklit etmek için, gönde-
rilen veriler gizlilik amacıyla şifrelenir. Pay-
laşılan veya ortak ağda ele geçirilen paketle-
rin şifreleri, şifreleme anahtarları olmadan 
çözülemez. Özel ağ verilerinin kapsüllendiği 
ve şifrelendiği bağlantı VPN bağlantısı ola-
rak bilinir.  

Bu denetim kategorisinde bilgi teknolojileri 
denetçisi şu konulara dikkat etmelidir:

•  Mevcut Uzak Erişim / VPN yapılandır-
masının kurumsal bilgi güvenliği politi-
ka metninde yer alan yapıyı destekleyip 
desteklemediğini belirlemek için politika 
metni değerlendirilmelidir.

• VPN ağ geçidi sunucusuna yetkisiz fizik-
sel erişimlerin kontrolü için sunucu oda-
sı ziyaret edilerek yerinde alınan önlem-
ler kontrol edilmelidir.

• VPN erişim yetkisine sahip kullanıcıların 
listeleri temin edilerek kullanıcılara ait 
yetkilerin kontrolü ve yetkilendirme sü-
recinin kurumsal bilgi güvenliği metnin-
deki politika ve prosedürlere uygun ola-
rak gerçekleştirildiği kontrol edilmelidir.

• Loglama sisteminin etkin olduğunu kont-
rol edilmelidir.

Özet olarak bilgi sistemleri denetçisi, bilgi 
teknolojileri sistemleri ağ altyapısına yöne-
lik politika ve prosedürlerin varlığını teyit 
ederek, ilgili politika ve prosedürlerin iş-
lerliğini incelemeli, fiziksel ve sanal ağların 
ayrıştırıldığını, ağ cihazları üzerinde çalışan 
uygulamaların uygun güvenlik çözümleri ile 
yetkisiz ve kötü niyetli erişimlere karşı ko-
runduğunu, yasadışı eylemler ve siber sal-
dırılara karşı gerekli alarm ve uyarı meka-
nizmalarının varlığını, kablosuz ağ, uzaktan 
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erişim ve istemci-sunucu bağlantılarının 
şifreleme teknikleri kullanılarak ağ altyapı-
sında güvenli bir şekilde konumlandırıldığını 
kontrol etmelidir.

Bilgi teknolojileri denetçisi, yerel ağ üzerin-
de erişimi olan kullanıcı gruplarına ait bil-
gileri edinmeli, ağ üzerinde çalışan cihaz-
lara ait ayrıntılı ağ topolojilerini incelemeli, 
ağ kullanıcılarının yetki ve sorumluluklarını 
görevler ayrılığı ilkesine göre denetlemelidir.

5. SONUÇ
Bilgi teknolojileri altyapı ve süreçlerinin ken-
dilerinden beklenen faydaları sağlayıp sağ-
layamayacaklarına dair makul güvence al-
mayı hedefleyen BT Denetiminin güvenilirlik 
ve yasalara uyum, bütünlük ve sürekliliğinin 
korunması, etkinlik, etkililik ve güvenlik gibi 
faydaları bulunmaktadır. BT denetiminin bir 
parçası olan BT altyapı kontrollerinin dene-
timi ise BT denetimin temelini oluşturmak-
tadır. Denetimin amacına göre uygulanması 
gereken işlemler değişiklik gösterebilir. Bu 
çalışmada, BT altyapı kontrolleri denetimle-
rinde temel olarak uygulanması gerekli ol-
duğu düşünülen konular ele alınmıştır.

Günümüz dünyasında tam güvenli bilgi sis-
temleri alt yapısı oluşturmak mümkün de-
ğildir. İster iç tehditler tarafından olsun is-
terse dış tehditler tarafından olsun güvenliği 
sağlanmak istenen bilgi sistemleri alt yapı-
sına bir şekilde erişim yapılarak verilerin ça-
lınması yaşanan bir durumdur. Ancak yapı-
lan denetimler sayesinde bilgi sistemleri alt 
yapısındaki açıklar belirlenmekte ve önlem-
ler alınmaya çalışılmaktadır.
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ÜLKELERDEKİ DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ OTORİTELERİN 
VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN BİLGİ SİSTEMLERİ 
DENETİMİ FAALİYETİNDEKİ YERİ VE KATKILARI
Mustafa Faruk KOCA – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE 
DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Bağımsız denetim faaliyetinin konusunu 
oluşturan finansal tablo verilerinin oluş-

turulması, işlenmesi, iletilmesi ve saklan-
masında bilgi sistemleri kaynakları ve faali-
yetleri önemli etkiye sahiptir. Bilgi sistemleri 
yapısının temel iş süreçlerine ve finansal ra-
porlamaya nüfuz etmesiyle birlikte bu ya-
pının doğruluğuna yönelik güvence ihtiyacı 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışma, bilgi sistemleri denetimine iliş-
kin uluslararası kuruluşların ve ülke otori-
telerinin yaklaşımlarını ifade edebilmeyi ve 
buralardaki iyi uygulama örnekleri doğrul-
tusunda ülkemizdeki düzenlemelere katkı 
sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. 

Bilgi sistemlerinin temel iş süreçlerinde ek-
seriyet kazanmasıyla birlikte, finansal, bilgi 
sistemleri ve süreç denetimlerinin bir ara-
da yürütüldüğü bütünleşik denetim süreci 
uluslararası alanda uygulanmaya başlamış-
tır. Bütünleşik denetim sürecinin risklerin ve 
kontrollerin değerlendirilmesi aşamaların-
da söz konusu denetim türlerinin disiplinleri 
birlikte yürütülmektedir.

2000’li yılların başında yaşanan finansal 
skandalların ardından uluslararası kuru-
luşlar ve ülke otoriterleri finansal tabloların 
doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlayacak 
önemli düzenlemeler getirmişlerdir. Bu dü-
zenlemeler bilgi sistemleri denetimi açısın-
dan incelendiğinde; bilgi sistemleri denetimi 
standartlarının yayımlanmasını ve kullanıl-
masını, bilgi sistemleri denetimi sürecini 
yürüten kişilerin yetkinliğinin belirlenmesini 

ve bilgi sistemleri denetimi sürecinin ince-
lenmesini kapsamaktadır.

Bu çalışmanın sonucunda; finansal tablo-
ların doğruluğuna ve bütünlüğüne ilişkin 
makul güvence elde edilmesi işinde bilgi 
sistemleri denetiminin yer aldığı bütünleşik 
denetim sürecinin kabul gördüğü, bilgi sis-
temleri denetimi standartlarında ekseriyetle 
kontrollerin değerlendirilmesine ilişkin pro-
sedürlerin belirtildiği ve bilgi sistemleri de-
netimi sürecini yürütecek kişilerin mesleki 
yetkinliklerinin uluslararası kuruluş sertifi-
kaları ile belirlendiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Bilgi Sistemleri Dene-
timi, Bütünleşik Denetim Süreci, Bilgi Sis-
temleri Denetimi Standartları, Bilgi Sistem-
leri Denetçisi, Bilgi Sistemleri Denetiminin 
İncelenmesi

ABSTRACT
Financial statements which form the subje-
ct of audit activity is producted, processed, 
communicated and stored by information 
systems resources and activities. While in-
formation systems penetrate key business 
processes and financial reporting, the need 
for assurance of the accuracy of this system 
arises.

This article aims to explain information sys-
tems audit content in terms of the appro-
aches of international organizations and 
national authorities and contribute to the 
regulations of the Turkey through good pra-
ctice examples.
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The integrated audit process in which finan-
cial, information systems and organizational 
audits are carried out together has gained 
international significance because of the ex-
pansion of information systems in the key 
business processes. In the course of risk 
and control assessment of the audit pro-
cess, the disciplines of such audit types are 
carried out together.

Following the financial scandals that occu-
red at the beginning of the 2000’s, interna-
tional organizations and national authorities 
have introduced important regulations that 
will ensure the accuracy and reliability of fi-
nancial statements. When these regulations 
are examined in terms of information sys-
tems audit; the issuance and use of infor-
mation systems audit standards, the deter-
mination of the competence of the persons 
conducting the information systems audit 
process, and the examination of the infor-
mation systems audit activity.

The main results of this study are; the in-
tegrated audit approach contains the infor-
mation systems audit is globally accepted 
in the audits of financial statements, the 
assessment procedures of the information 
system controls are established within the 
standards in general, the professional com-
petencies of the persons who will carry out 
the information system audit process are 
determined by the international institutional 
certifications.

Keywords: Information Systems Audit, In-
tegrated Auditing, Information Systems Au-
dit Standards, Information Systems Auditor, 
Examination of Information Systems Audit 
Activities

GİRİŞ
İşletmelerde finansal ve diğer nitelikteki ve-
rilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, 
iletilmesi ve kullanılmasında bilgi sistem-
lerinin stratejik, yönetimsel ve operasyonel 
faaliyetleri yer almaktadır. Bilgi sistemleri, 

yönetim ve yönetişim1  süreçleri2  faaliyetle-
ri ile temsil edilmesinin yanında; donanım, 
yazılım ve diğer teknolojik ortam bileşenle-
rini de içeriğinde barındırmaktadır. Bilgi sis-
temlerinin temel iş süreçlerine ve finansal 
raporlamaya nüfuz etmesiyle birlikte bu ya-
pının doğruluğuna yönelik güvence ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır.

Bilgi sistemleri denetimi; bilgi sistemleri-
nin ve ilgili kaynakların kurumsal varlıkları 
yeterli düzeyde koruyup korumadığın; veri 
ve sistemin bütünlük ve kullanılabilirliğini 
sürdürüp sürdürmediğini; amacına uygun 
ve güvenilir bilgi sağlayıp sağlamadığını; ku-
rumsal hedeflere ulaşılmasında etkin olup 
olmadığını; kurumsal kaynakları verimli ola-
rak kullanıp kullanmadığını; kurumsal, ope-
rasyonel ve kontrol hedeflerini karşılayacak 
iç kontrollere sahip olup olmadığını belir-
lemek için denetim kanıtlarının toplanması 
ve değerlendirilmesi sürecidir.3  Denetimin 
konusuna göre, bilgi sistemleri denetimi sü-
reci finansal denetim, süreç denetimi ve adli 
denetim ile birlikte de uygulanabilmektedir. 
Bu çalışmada finansal tabloların doğruluğu-
nu ve bütünlüğü sağlamaya ilişkin denetim 
amacına sahip bilgi sistemleri denetimi sü-
reci değerlendirilmektedir. 

Uluslararası alanda yaşanan finansal skan-
dallar finansal raporlama sürecindeki ta-
sarım ve işleyişe yönelik hataların ve hi-
leli işlemlerin sonucunda yaşanmaktadır. 
Finansal tablolara etki eden önemli yanlış-
lıkların önlenebilmesi amacıyla, uluslarara-
sı kuruluşlar ve ülke otoriteleri gözetiminde 
finansal raporlamanın doğruluğunu ve gü-
venilirliğini sağlayacak önemli adımlar atıl-
mıştır. Söz konusu düzenlemeler bilgi sis-
temleri denetimi açısından incelendiğinde; 
yasal düzenlemeleri, bilgi sistemleri deneti-
mi standartlarını, bilgi sistemleri denetimin-
de mesleki yetkinliğin belirlenmesini, dene-
tim süreci üzerinde inceleme faaliyetlerini 

1 Yönetişim: Kurumsal hedefler doğrultusunda ve üst düzey 
yönetimin sorumluluğunda, seçeneklerin değerlendirilmesini, 
yönün tayin edilmesini ve gelişimin izlenmesini sağlayan 
yöntemlerdir. (Deloitte Academy, 2014, s. 37)

2 Yönetişim ve yönetim süreçleri; bilgi sistemlerinin 
değerlendirme, yönlendirme, planlama, inşa etme, çalıştırma 
ve izleme aşamalarında yer almaktadır.

3 (ISACA, 2015, s. 46)
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ve yardımcı düzenlemeleri kapsamaktadır. 

Bu çalışma ile amaçlanan; uluslararası 
kuruluşların ve ülke otoritelerinin bilgi sis-
temleri denetimi alanında yapmış oldukları 
çalışmaları inceleyip belirlenen iyi uygulama 
örnekleri doğrultusunda ülkemizdeki dü-
zenlemelere katkı sağlayabilmektir.

BÜTÜNLEŞİK DENETİM SÜRECİNDE BİLGİ 
SİSTEMLERİ DENETİMİNİN YERİ

Temel iş süreçlerinde bilgi sistemlerine bağ-
lılığın artmasıyla birlikte, finansal denetim, 
bilgi sistemleri denetimi ve süreç denetimi-
nin birlikte yürütüldüğü bütünleşik denetim 
kavramı uluslararası alanda yaygınlık ka-
zanmıştır. Bütünleşik denetim süreci; anah-
tar kontrollerin4  değerlendirilmesinde üç 
farklı denetim sürecine ait tekniklerin birlik-
te uygulanmasını ifade etmektedir. 

Şekil 1-Bütünleşik Denetim Yaklaşımı

Bütünleşik denetim sürecinin içerdiği aşa-
malar aşağıda belirtilmektedir:5 

• Denetlenecek alanda işletme tarafından 
karşılaşılan riskin belirlenmesi

• İlgili anahtar kontrollerin belirlenmesi

• Anahtar kontrollerin gözden geçirilmesi 
ve tasarımının anlaşılması

• Bilgi sistemlerinin teknolojik kaynakları 
tarafından desteklenen anahtar kontrol-
lerin test edilmesi

• Yönetim kontrollerinin etkin olarak işle-

4 Anahtar kontroller: Bir sürecin sahibine kontrol hedeflerinin 
karşılandığına dair en fazla güvence veren kontrollerdir. (Ernst 
& Young, 2015, s. 64)

5 (ISACA, 2015, s. 62)

diğinin test edilmesi

• Kontrol riskine, tasarımına veya zayıflığı-
na ilişkin görüş veya rapor oluşturulması

Bütünleşik denetim sürecinin risk değerlen-
dirme aşamasında bilgi sistemleri deneti-
mi faaliyetinin sorumluluğu bilgi sistemleri 
kaynaklarında ve süreçlerinde yer alan riski 
anlamak ve belirlemektir. Riski ortaya çıka-
ran faktörlerin etkisi ve meydana gelme ola-
sılığı bütün denetim ekibinin muhakemesiy-
le tespit edilmektedir. 

Bütünleşik denetim sürecinin güvenilirliği 
iç kontrol sisteminin etkin değerlendirilme-
sine bağlıdır. İşletmelerin iç kontrol sistemi 
çoğunlukla bilgi sistemlerine bağımlı kont-
rolleri içerdiğinden, kontrol testlerinin ger-
çekleştirilmesinde bilgi sistemleri denetimi 
yaklaşımı önem göstermektedir.

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNDE 
ULUSLARARASI KURULUŞLARIN 
DÜZENLEMELERİ

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 
(International Federation of Accountants – 
IFAC)

Denetim ve güvence standartlarını yayım-
layarak mesleki alanda uluslararası birlik-
teliğin sağlanmasını amaçlayan IFAC, bilgi 
sistemleri denetimine ilişkin kontrolleri il-
gili standartlarda oluşturmuştur. IFAC ta-
rafından yayımlanan Uluslararası Denetim 
Standartlarında (International Standards on 
Auditing - ISA) bilgi sistemleri denetimine 
ilişkin kontroller; ISA 240, ISA 265, ISA 300, 
ISA 315, ISA 330 ve ISA 402 standartlarında 
yer almaktadır. Bu standartlar içeriğinde 
bilgi sistemleri denetimine ilişkin maddeler 
aşağıda yer almaktadır:

• ISA 240: Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hile-
ye İlişkin Sorumlulukları (The Auditor’s 
Responsibilities Relating to Fraud in an 
Audit of Financial Statements)

 � Finansal raporlama hileleri bilgi sis-
temleri uygulamaları üzerinden ya-
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pılabildiğinden, finansal raporlama 
riskinin değerlendirilmesinde bilgi 
sistemleri uzmanlığına sahip kişilerin 
denetim ekibinde yer alması gerek-
mektedir.

 � Otomatik kontroller hileli kullanıma 
yönelik riskleri barındırdığından, de-
netçinin risk değerlendirme aşama-
sında kontrollerin ihlaline yönelik dav-
ranışları tespit etmesi gerekmektedir. 
Otomatik kontrollerin engellendiğinin 
tespit edilebilmesi ve dış müdahale-
lerin kayıt izlerinin incelenmesi bilgi 
sistemleri muhakemesiyle mümkün 
olmaktadır. 

 � Kontrollerin test edilmesi aşamasın-
da denetim kanıtı olarak değerlendi-
rilecek yevmiye kayıtları ve diğer fi-
nansal kayıtlar sadece dijital ortamda 
tutulabilmektedir.

• ISA 265: İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yö-
netimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime 
Bildirilmesi (Communicating Deficiencies 
in Internal Control to Those Charged with 
Governance and Management)

 � Otomatik kontroller tarafından indir-
genemeyen riskin yönetimin bilgisi 
dâhilinde olup olmadığının denetçi 
tarafından tespit edilmesi gerekmek-
tedir.

 � Denetçi iç kontrol eksikliği tespit et-
mesi durumunda bu kontrol eksikliği 
önemli bir eksiklik ise bunu üst yö-
netimden sorumlu olanlara; önemli 
iç kontrol eksikliği olarak değerlen-
dirmediği eksiklikleri ise yönetimin 
uygun kademesine bildirmesi gerek-
mektedir.

• ISA 300: Finansal Tabloların Bağımsız De-
netiminin Planlanması (Planning an Audit 
of Financial Statements)

 � Genel denetim stratejisinin oluşturul-
ma aşamasında denetim kapsamında 
yer alan verilerin erişilebilirliğinin ve 
bilgisayar destekli denetim teknikle-
rinin kullanımının denetim prosedür-

leri üzerindeki etkisi belirlenmelidir. 

 � Genel denetim stratejisinin oluşturul-
ma aşamasında bilgi sistemleri yapı-
sında meydana gelen değişikliklerin 
dikkate alınması gerekmektedir.

• ISA 315: İşletme ve Çevresini Tanımak Su-
retiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belir-
lenmesi ve Değerlendirilmesi (Identifying 
and Assessing the Risks of Material Miss-
tatement Through Understanding the En-
tity and Its Enviroment)

 � Finansal raporlama ile ilişkili iç kont-
rol ortamının denetçi tarafından anla-
şılması gerekmektedir.

 � İşletmenin finansal raporlamasında 
yer alan bilgi sistemleri yapısı hakkın-
da denetçinin bilgi sahibi olması ge-
rekmektedir.

• ISA 330: Bağımsız Denetçinin Değerlen-
dirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşlemler 
(The Auditor’s Responses to Assessed Ris-
ks)

 � Kontrolün işlevsellik testinde; önceki 
denetimlerden elde edilen denetim 
kanıtlarının kullanımının uygunlu-
ğuna karar verilirken bilgi sistemleri 
genel kontrolünün etkinliğine bakıl-
malıdır. 

• ISA 402: Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir 
İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate 
Alınacak Hususlar (Audit Considerations 
Relating to An Entity Using A Service Or-
ganization)

 � İşletmelerin finansal raporlamaya 
ilişkin bilgi sistemleri faaliyetleri des-
tek hizmeti kapsamında sağlanıyorsa 
söz konusu destek hizmeti kurulu-
şunun bağımsız denetim kapsamına 
alınması gerekmektedir.

Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim 
Enstitüsü (Information Systems Audit and 
Control Association - ISACA)

ISACA, bilgi sistemleri denetimi sürecine ve 
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yönetimi faaliyetine ilişkin standart, rehber 
ve çerçeve oluşturulmasında, söz konusu 
alanlara ilişkin mesleki uzmanların yetki-
lendirilmesinde ve yetkilendirilen kişilerin 
mesleki eğitimlerinin devamının sağlanma-
sında etkin rol üstlenmektedir.

Bilişim Teknolojilerine İlişkin Kontrol Hedefleri 
Çerçevesi (Control Objectives for Information 
Technology - COBIT)

COBIT, işletmenin kabul edilebilir risk sevi-
yesi doğrultusunda uygulanacak kontrolle-
rin neler olduğunu, nasıl uygulanması ge-
rektiğini ve bu kontrollerin değerlendirilme 
yöntemini bilgi sistemleri yöneticilerine, kul-
lanıcılarına ve denetim sürecinde bulunan 
mesleki uzmanlara açıklamaktadır. COBIT 
kavramsal olarak standart olmamasına rağ-
men birçok uygulamada fiili standart olarak 
kabul görmektedir. 

Bilgi Sistemleri Denetimi ve Güvence Faaliye-
tine Yönelik Mesleki Uygulama Çerçevesi (A 
Professional Practices Framework for IS Au-
dit/Assurance - ITAF)

ITAF, bilgi sistemleri denetimi ve güvence 
sürecinde uygulanması gereken iyi uygu-
lama örneklerini içermektedir. Mesleki uz-
manların rollerini ve sorumluklarını, tec-
rübe ve yetkinliklerini belirlemektedir. Bilgi 
sistemleri denetimi ve güvence sürecinin 
planlama, tasarlama, uygulama ve raporla-
ma aşamalarında rehberlik sağlamaktadır. 

Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (Certified 
Information Systems Auditor - CISA)

CISA, bilgi sistemleri denetimi sürecine 
ilişkin mesleki yetkinliğin belirlenmesinde 
uluslararası alanda en fazla kabul görmüş 
sertifikadır. Bu sertifika kurumsal bilgi sis-
temleri faaliyetlerini ve iş süreçlerini denet-
leyen, kontrol eden, izleyen ve değerlendiren 
mesleki uzmanlar tarafından alınmaktadır. 
1978 yılından itibaren 118 binden fazla mes-
leki uzman CISA sertifikasını almaya hak ka-
zanmıştır. 

CISA sertifikasına sahip kişilerin mesleki 
yetkinlikleri sürekli eğitim programıyla canlı 
tutulmaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun (European 
Commision - EC) Bilgi Sistemleri Denetimi 
Standartlarının Oluşturulması Üzerindeki 
Etkisi

Avrupa Komisyonu düzenlemelerine tabi 
olan ülkelerde bağımsız denetim yapısı 
EC tarafından yayımlanan 2014/56/EU ve 
537/2014/EU numaralı direktifler kapsamın-
da oluşturulmaktadır. Söz konusu direktifler 
içeriğinde; bağımsız denetim sürecinde EC 
tarafından kabul edilen uluslararası dene-
tim standartlarınım (ISA) kullanılacağı, fakat 
EC’nin bağımsız denetim sürecindeki belirli 
bir konuya ilişkin uluslararası denetim stan-
dardı benimsememesi durumunda Direktife 
tabi ülkelerin kendi ulusal denetim standar-
dını, prosedürünü veya mevzuatını oluştura-
bileceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, ISA 
standart seti içeriğinde bilgi sistemleri de-
netimi sürecine ilişkin yer almayan kontrol-
ler ilave bilgi sistemleri denetimi standartla-
rı ile oluşturulabilecektir.

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNDE ÜLKE 
UYGULAMALARI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2000’li yılların başında finansal tabloların 
yanlış beyan edilmesinden kaynaklanan 
skandallar Sarbanes-Oxley Yasası’nın (Sar-
banes-Oxley Act) yayımlanmasına neden 
olmuştur. Bu yasa, işletmelerin finansal 
raporlamasına ve yönetimsel kontrollerine 
ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 

Halka Açık Şirketlerin Muhasebe Gözetimi Ku-
rulu (Public Company Accounting Oversight 
Board - PCAOB)

SOX yasasının ilgili hükümleri doğrultusun-
da kurulan PCAOB, kar amacı gütmeyen 
idari özerkliğe sahip kuruluş niteliğinde-
dir. Kurul tarafından sürdürülen çalışmalar 
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 
(Security Exchange Commision - SEC) göze-
timine tabidir.  

PCAOB, halka açık şirketlerin ve menkul 
kıymetler ihraç eden işletmelerin doğru ve 
güvenilir bağımsız denetim raporları oluş-
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turmasında gözetim sorumluluğunu üstlen-
mektedir. PCAOB’nin temel görevleri; ba-
ğımsız denetim faaliyetini gerçekleştirecek 
kuruluşların kayıt altına alınması, denetim, 
kalite kontrol ve denetçinin bağımsızlığına 
yönelik standartların yayımlanması, kayıtlı 
denetim kuruluşlarının incelenmesi,  kuru-
luşların ve denetçilerin soruşturma ve disip-
lin süreçlerinin gerçekleştirilmesidir. 

Bilgi sistemleri denetimi sürecine ilişkin 
yayımlanan/kullanılan standartlar

PCAOB tarafından yayımlanan standart se-
tinde iç kontrol sisteminin tasarım ve işleyiş 
etkinliğinin belirlenmesine yönelik kontrol-
ler yer almaktadır. Bilgi sistemleri sürecine 
ilişkin kontrollerin yer aldığı standart grup 
başlıkları ve ilgili maddeleri aşağıda belirtil-
mektedir: 

• AS 2100: Denetim Planlaması ve Risk De-
ğerlendirmesi (Audit Planning and Risk As-
sessment)

 � Riskli hesap kalemlerinin bilgi sis-
temleri uygulamaları ile eşleştirilme-
si gerekmektedir. 

 � Bilgi sistemlerine ilişkin riskler ve 
kontroller bütünleşik denetim yakla-
şımında ele alınması gerekmektedir. 

 � Temel iş sürelerinde yer alan bilgi 
sistemleri kaynaklarının ve kontrol-
lerinin tespit edilmesi gerekmektedir.

• AS 2200: Finansal Raporlamada Yer Alan 
İç Kontrol Sisteminin Denetimi (Auditing 
Internal Control Over Financial Reporting)

 � Denetim faaliyetini gözden geçirme 
çalışmasında bilgi sistemleri kaynak-
larının iş akışlarından finansal tablo-
lardaki karşılıklarına kadar takip edil-
mesi gerekmektedir. 

 � Finansal raporlamadaki iç kontrolle-
rin denetimindeki amaç iç kontrolle-
rin etkinliği hakkında görüş verilme-
sidir.

 � Finansal raporlama üzerindeki iç 

kontrollerin denetimi finansal tablo-
ların bağımsız denetimiyle bütünleşik 
bir şekilde yürütülmelidir. Söz konusu 
denetimlerin amaçları aynı değildir 
ancak denetçi çalışmasını her iki de-
netimin amaçlarına ulaşacak şekilde 
planlamalı ve yürütmelidir.

• AS 2300: Yapısal Risklere, Zamana ve Kap-
sama Yönelik Denetim Prosedürleri (Audit 
Procedures in Response to Risks-Nature, 
Timing and Extent)

 � Yönetim ile yaşanan problemlerde de-
netçinin bilgi sistemleri kaynaklarına 
erişim sağlayamayabileceği belirtil-
mektedir.

Bilgi sistemleri denetimi sürecini yürüten 
kişilerin yetkinliği

Denetim kapsamındaki işletmelerin bilgi 
sistemleri denetimini gerçekleştirecek de-
netçinin CISA sertifikası fiili olarak aran-
maktadır fakat buna ilişkin yasal gereklilik 
bulunmamaktadır. 

Bilgi sistemleri denetimi sürecinin 
incelenmesi

Bilgi sistemleri denetimi sürecini yürüten 
kişilerin veya kuruluşların çalışmaları, SOX 
yasasıyla ilişkin incelemelere tabi tutulmak-
tadır. Bu kapsamda kayıt altına alınmış de-
netçilerin ve kuruluşlarının denetim süreci, 
denetim raporu ve denetlenen şirkete ilişkin 
bilgiler daimi inceleme programı kapsamın-
da yer almaktadır.

PCAOB’nin bütünleşik denetim sürecini yü-
rüten kişilerden önemle istedikleri aşağıda 
belirtilmektedir:

• Finansal raporlamada kritik süreçlerin 
anlaşılması ve çalışma kâğıtlarında bunu 
kanıtlar nitelikte bulguların yer alması,

• İş akışlarında denetçi görüşünün açık bir 
şekilde belirtilmesi,

• Çalışma kâğıtlarında yer alan bilginin 
güncel olması,
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• İş akışlarında finansal tablolara etki ede-
cek kritik noktaların atlanmaması,

• Önemli maddi hataya sebep olacak un-
surların tespit edilmesi.

KANADA

Kanada’da bağımsız denetim faaliyetinin 
temelleri Kanada Şirketler Yasası (Canada 
Corporations Act) ile atılmıştır. Bağımsız 
denetime ilişkin standartların yayımlanma-
sı ve bağımsız denetim sektörünün düzen-
lenmesi iki ayrı kurumun sorumluluğunda 
bulunmaktadır. Bağımsız denetim alanında 
standartları yayımlama yetkisi Kanada De-
netim ve Güvence Standartları Kurulu’nda 
(Canadian Auditing and Assurance Standar-
ds Board), bağımsız denetim faaliyetlerini 
düzenleyici ve denetleyici yetki ise Kanada 
Kamusal Hesap Verme Kurulu’ndadır. (Ca-
nadian Public Accountability Board). 

Kanada Denetim ve Güvence Standartları Ku-
rulu (Canadian Auditing and Assurance Stan-
dards Board - CAASB)

Bilgi sistemleri denetimi sürecine ilişkin 
yayımlanan/kullanılan standartlar

CAASB, IASSB tarafından yayımlanan ISA 
standart setini ülke mevzuatına kazandırmış 
olup bilgi sistemleri denetimi sürecinde bu 
standart setinde yer alan kontrollerin uygu-
lanmasını istemektedir.

Kanada Kamu Gözetimi Kurulu (Canadian 
Public Accountability Board - CPAB)

CPAB, finansal tablo hazırlayan işletmele-
rin denetim faaliyetleri üzerinde kamunun 
gözetim yetkisinin oluşturulması amacıyla 
2003 yılında Kanada Şirketler Yasası (Canada 
Corporations Act) ile kurulmuştur. CPAB’nin 
temel görevi; bağımsız denetim alanında et-
kili düzenlemelerin yapılarak halka açık şir-
ketlerin finansal tablolarının doğruluğuna 
ve bütünlüğüne ilişkin kamu güvenini sağ-
lamaktır.   

Bilgi sistemleri denetimi sürecinin 
incelenmesi

CPAB’nin inceleme yöntemini risk tabanlı 
yaklaşım oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen 
denetimlerin kalitesi denetim dosyalarının 
yüksek riskli bölümlerinin incelenmesi ile 
belirlenmektedir. İnceleme faaliyetlerinin 
tamamlanmasının ardından, denetimin kali-
tesini arttırmak amacıyla denetim kuruluş-
ları ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmek-
tedir.   

CPAB, denetim kuruluşlarının bilgi sistem-
leri denetimi faaliyetlerine ilişkin inceleme-
lerini gerçekleştirirken ilgili ISA standartları 
ve COBIT kapsamında hazırlanmış rehber-
den faydalanmaktadır. Bilgi sistemleri de-
netimi sürecinin incelenmesinde iç kontrol 
sisteminin değerlendirilme prosedürleri ve 
kontrol testleri denetim kuruluşlarından 
sorgulanmaktadır.

CPAB son yıllarda gerçekleştirdiği inceleme 
faaliyetleri sonucunda işletmenin iç kont-
rol sisteminin değerlendirilmesine yönelik 
prosedürlerin yeniden gözden geçirilmesini 
denetim kuruluşlarından istemektedir. De-
netim ekibinde yer alan üyelerin bilgi sis-
temleri kontrollerine ilişkin gerekli eğitim 
ve rehberlik hizmetlerini alması gerektiği de 
belirtilmektedir.  

ALMANYA

Almanya idari yapısında, denetim standart-
larını yayımlama ve bağımsız denetim faa-
liyetini düzenleme yetkisi ayrı kuruluşların 
sorumluluğunda bulunmaktadır. Denetim 
standartları Almanya Denetçiler Enstitü-
sü (Institute of Public Auditors in Germany) 
tarafından yayımlanmakta iken bu alandaki 
gözetim yetkisi Denetçi Gözetim Kurumu’na 
(Auditor Oversight Commission) aittir. 

Almanya Denetçiler Enstitüsü (Institute of 
Public Auditors in Germany - IDW)

IDW, bağımsız denetçiler ve bağımsız dene-
tim kuruluşlarının mesleki çıkarlarını koru-
mak amacıyla kurulmuş özel statüye sahip 
enstitü niteliğindedir. Finansal tablo deneti-
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minde kullanılan standartlar ve uygulanacak 
prosedürler IDW tarafından yayımlanmakta-
dır. Bu standartların oluşturulma sürecinde 
teknik komiteler görev almaktadır. 

Almanya’nın Avrupa Komisyonu Denetim Di-
rektifine tabi olmasından dolayı, ISA standart 
setini uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. 
ISA setinin eksik kaldığı bilgi sistemleri de-
netimine ilişkin alanlarda, yasal mevzuata 
ve doğru muhasebe ilkelerine bağlı kalarak 
kendi ulusal ilave denetim standartlarını 
oluşturmuştur. Bu kapsamda, finansal tab-
loların doğruluğunu ve bütünlüğünü sağ-
layacak bilgi sistemleri denetimi sürecinde 
uygulanmak üzere üç adet denetim standar-
dı yayımlanmıştır. 

Bilgi sistemleri denetimi sürecine ilişkin 
yayımlanan/kullanılan standartlar

• IDW PS 261: ISA 315, ISA 330 ve ISA 265

ISA standart seti kapsamında yer alan ISA 
315: İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle 
“Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenme-
si ve Değerlendirilmesi, ISA 330: Bağımsız 
Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı 
Yapacağı İşler, ISA 265: İç Kontrol Eksiklik-
lerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve 
Yönetime Bildirilmesi standartları bu stan-
dart içeriğinde birleştirilmiştir.  

• IDW PS 330: Bilgi Sistemleri Ortamında 
Finansal Tabloların Denetimi 

IDW PS 330 standardı bir bütün olarak in-
celendiğinde, bilgi sistemleri kontrollerinin 
değerlendirilmesine ilişkin prosedürleri 
içermektedir.

Bu standart içeriğinde yer alan temel baş-
lıklar aşağıda belirtilmektedir: 

• Bilgi Sistemleri Kontrol Testlerinin 
Amaçları ve Kapsamı

 � Bilgi Sistemleri Kullanımından Ortaya 
Çıkan Riskler

 � Bilgi Sistemleri Kontrollerine Test 
Yaklaşımı

 � Bilgi Sistemleri Kontrollerinin Testin-
de Risk Temelli Denetim Yaklaşımının 
Özellikleri

• Bilgi Sistemleri Kontrol Testlerinin Yürü-
tülmesi

 � Denetim İşinin ve Planının Kabulü

 � Bilgi Toplanması

 � Bilgi Sistemleri Ortamının ve Organi-
zasyonunun Test Edilmesi 

 � Bilgi Sistemleri Altyapısın Test Edil-
mesi

 ¾ Fiziksel Güvenlik

 ¾ Mantıksal Erişim Kontrolleri

 ¾ Veri Yedekleme ve Harici Depola-
ma Prosedürleri 

 ¾ Olağan Durum ve Acil Durum Kri-
terleri

 ¾ İşlevselliğin Korunması 

 � Bilgi Sistemleri Uygulamalarının Test 
Edilmesi

 ¾ Program İşlevleri

 ¾ Seçme, Geliştirme ve Değişiklik 
Süreçleri

 ¾ Uygulama

 � Bilgi Sistemleri Destekli İş Süreçleri-
nin Test Edilmesi

 � Bilgi Sistemlerini İzleme Sisteminin 
Test Edilmesi 

 � Destek Hizmeti Olarak Sunulan Bilgi 
Sistemleri Hizmetlerinin Test Edilme-
si

• Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri

 � Denetim Tekniklerinin Kullanım Alan-
ları

 ¾ Bilgi Sistemleri Kontrol Testlerin-
de Bilgi Sistemleri Denetim Tek-
niklerinin Kullanımı
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 ¾ Maddi Denetim Prosedürlerinde 
Bilgisayar Destekli Denetim Tek-
niklerinin Kullanımı

 � Bilgisayar Destekli Denetim Faaliyeti

 � Denetim Amaçları Doğrultusunda 
İşletmenin Bilgi Sistemleri Yapısının 
Kullanımı

 � Bilgisayar Destekli Denetim Teknikle-
rinin Kullanılmasında Özel Hususlar

• Belgelendirme ve Raporlama

Söz konusu standart kapsamında, bilgi sis-
temlerine ilişkin kontrol testlerinin finansal 
tablo denetiminin bir aşaması olarak değer-
lendirilmektedir. Maddi denetim prosedür-
leri belirlenirken, bilgi sistemleri kontrolleri 
ve iç kontrol sistemi test sonuçlarının bir bü-
tün olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir.

• IDW PS 331: ISA402

Bu standart, ISA 402: Hizmet Kuruluşu Kul-
lanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde 
Dikkate Alınacak Hususlar standardının içe-
riğinden oluşmaktadır.  

Denetçi Gözetimi Kurumu (Auditor Oversight 
Commision - AOC)

Bağımsız denetim alanında yapılan yasal 
düzenlemeler Almanya Muhasebeciler Ya-
sası’ndaki (German Public Accountants 
Act) değişikliklere ve Denetçi Gözetim Ku-
rumu’nun (Auditor Oversight Commision) 
kurulmasına neden olmuştur. AOC’nin te-
mel görevleri; bağımsız denetim alanında 
düzenlemeleri gerçekleştirmek, Almanya 
Muhasebeciler Odası (German Chamber of 
Public Accountants) ve denetçiler üzerinde 
bağımsız kamu otoritesi etkisini oluştur-
maktır.

Bilgi sistemleri denetimi sürecinin 
incelenmesi

Finansal raporlamaya ilişkin hile veya usul-
süzlük ihbarı aranmaksızın, önceden be-
lirlenmiş dönemlerde AOC tarafından in-
celeme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

İnceleme faaliyeti kapsamında; denetim 
firmasının mesleki rol ve sorumluluklarına 
uyumu, denetim sürecinde risk ve kontrol 
yaklaşımları ve iç kontrol sisteminde tespit 
edilen riskli alanlara karşı yürütülen faali-
yetler yer almaktadır. 

BİRLEŞİK KRALLIK

Finansal Raporlama Kurulu (Financial Repor-
ting Council - FRC)

Uluslararası alanda yaşanan finansal skan-
dalların ardından, 2002 yılında finansal 
raporlama ve kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemeler idari otoriteler tarafından 
yapılmıştır. Bu düzenlemeler kapsamında 
kurumsal yönetim standartları belirlenmiş 
olup muhasebe ve denetim uzmanlık alan-
ları güçlendirilmiştir. Söz konusu alanları 
düzenleme ve denetleme sorumluluğu ba-
ğımsız kamu otoritesi FRC’ye verilmiştir.

FRC’nin temel görevleri aşağıda belirtil-
mektedir:

• Kamu yararına yönelik bağımsız denetim 
faaliyetini yürüten firma incelemeleri,

• Muhasebe ve denetim standartlarının ya-
yımlanması,

• Birleşik Krallık Kurumsal Yönetişim Ya-
sası ile diğer yasalar ve rehberlerin oluş-
turulması,

• İşletmelerin finansal raporlama kalitesi-
nin gözden geçirilmesi.

Bilgi sistemleri denetimi sürecine ilişkin 
yayımlanan/kullanılan standartlar

Bilgi sistemleri denetimi faaliyeti bağımsız 
denetim süreci kapsamında gerçekleştiğin-
den, ISA standart setinin ilgili kontrolleri 
bilgi sistemleri denetimi sürecinde kullanıl-
maktadır. 

Bilgi sistemleri denetimi sürecini yürüten 
kişilerin yetkinliği 

İşletmenin finansal raporlamasına ilişkin 
bilgi sistemleri uygulamalarını ve kontrolle-
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rini denetleyecek kişilerde yasal gereksinim 
aranmamakta olup bu kişilerin uluslararası 
mesleki yetkinlik sertifikasına (CISA) sahip 
olup olmadığına bakılmaktadır. 

Bilgi sistemleri denetimi sürecinin 
incelenmesi

Denetim faaliyetinin incelenmesinde, bilgi 
sistemleri denetimine ilişkin çalışmalar in-
celeme faaliyetlerinin bir parçası olarak ka-
bul edilmektedir. Kurul tarafından görevlen-
dirilen inceleme ekiplerinde bilgi sistemleri 
denetimi tecrübesine ve yetkinliğine sahip 
kişiler yer almaktadır.  

İSVİÇRE

Federal Denetim Gözetimi Kurumu (Federal 
Audit Oversight Authority - FAOA)

2005 yılında çıkarılan Denetçilerin Yetkilen-
dirilmesi ve Gözetimine Yönelik Federal Yasa 
(The Federal Act on the Licensing and Over-
sight of Auditors) ile FAOA, bağımsız denetim 
faaliyetinde bulunan denetçilere ve denetim 
kuruluşlarına lisans vermekle ve gözetimle-
rini sağlamakla yetkilendirilmiştir.

FAOA’nın temel görevleri aşağıda belirtil-
mektedir:

• Denetçilere, denetim uzmanlarına ve de-
netim firmalarına lisanslama faaliyetleri,

• Mevcut denetim standartlarının onayla-
narak ülke mevzuatına kazandırılması, 
düzeltilmesi ve mevzuattan çıkarılması 
veya kurul tarafından belirlenecek ilave 
standartların benimsenmesi, 

• İhlalin büyüklüğüne bağlı olarak, disip-
lin/yönetimsel veya cezai kovuşturmaya 
yönelik resmi soruşturmaların başlatıl-
ması, denetçilere, uzmanlara ve denetim 
kuruluşlarına yaptırım olarak uygulatıl-
ması.

Bilgi sistemleri denetimi sürecine ilişkin 
yayımlanan/kullanılan standartlar

Finansal tablo denetimi kapsamında ger-
çekleştirilen bilgi sistemleri denetimi süre-

cinde kullanılan standartları ve rehberleri 
yayımlama yetkisi FAOA’ye aittir. İsviçre’de 
bilgi sistemleri denetimi sürecinde kullanı-
lan standartlar ISA standart seti ve İsviçre 
Denetim Standartları (Swiss Auditing Stan-
dards - SAS) kapsamında yer almaktadır. Bu 
standartlarda yer alan temel kontroller aşa-
ğıda belirtilmektedir:

• ISA/SAS 200

Denetimin konusunu oluşturan tüm alanlar-
da, bilgi sistemleri denetçisi özde ve sözde 
denetlenen kuruluşa karşı bağımsız olmalı-
dır. Bilgi sistemleri denetçisi denetim faali-
yetini sürdürebilecek bilgi ve yeteneğe karşı-
lık gelen mesleki yeterlilik seviyesine sahip 
olmalıdır.

• ISA/SAS 300 

Bilgi sistemleri denetçisinin denetimin 
amaçlarını karşılayabilmek ve yürürlükte 
olan yasalar ve mesleki denetim standart-
larıyla uyumu sağlayabilmek amacıyla bilgi 
sistemleri denetiminin kapsam planlama-
sını yapması gerektiği belirtilmektedir. Bilgi 
sistemleri denetçisinin riske dayalı denetim 
yaklaşımını uygulaması gerektiği ve belirle-
nen risklere karşı hangi işlemleri yapacağı 
belirtilmektedir. 

• ISA/SAS 500

Denetimin amaçlarına ulaşabilmek amacıy-
la bilgi sistemleri denetçisi yeterli, güveni-
lir ve ilgili kanıtları denetim süresince elde 
etmelidir. Denetim bulguları ve sonuçları 
kanıtın yorumlanması ve analiziyle destek-
lenebilir nitelikte olmalıdır. Denetim süre-
cinin, gerçekleştirilen denetim faaliyetini 
ve bilgi sistemleri denetçisinin bulgularını 
ve sonuçlarını destekleyen denetim kanıtını 
içerecek şekilde belgelendirilmesi gerek-
mektedir.

• SAS 890

Denetçi, finansal raporlamada iç kontrol or-
tamının var olduğunu tasdik etmelidir. Uy-
gulama kontrolleri, süreç kontrolleri ve bilgi 
sistemleri genel kontrolleri denetçi tarafın-
dan test edilmelidir.  
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Bilgi sistemleri denetimi sürecinin 
incelenmesi

FAOA tarafından bilgi sistemleri denetimi 
incelemeleri sürekli inceleme ve dosya bazlı 
inceleme faaliyetleri kapsamında gerçekleş-
tirilmektedir. Bağımsız denetim kuruluşları-
na yönelik temel inceleme faaliyeti; yetkilen-
dirilme belgelerini, denetçi bağımsızlığına 
yönelik prosedürleri ve kalite güvence siste-
mini içermektedir. Dosya bazlı inceleme faa-
liyeti ise kamu yararını ilgilendiren işletme-
lerin denetim sürecinde kullanılan çalışma 
kâğıtlarının incelenmesinden oluşmaktadır. 

AVUSTRALYA

Avustralya’da 2001 yılında çıkarılan Menkul 
Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu Yasa-
sı (Australian Securities and Investments 
Commission Act) doğrultusunda işletmele-
re, menkul kıymetlere, finansal raporlama 
ve denetim gereksinimlerine yönelik kurul-
lar oluşturulmuştur. 

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar 
Komisyonu (Australian Securities and Invest-
ments Commision - ASIC)

ASIC, sermaye piyasasını ve bağımsız dene-
tim faaliyetlerini düzenlemek amacıyla ku-
rulmuştur. Avustralya Hazine Bakanlığı’na 
idari olarak bağlı olup bağımsız kamu kuru-
luşu niteliğindedir.

ASIC’in temel görevleri aşağıda belirtilmek-
tedir:

• Denetçilerin ve denetim kuruluşlarının 
kayıt altına alınması ve eğitime tabi tu-
tulmaları,

• Finansal raporların denetlenmesine yö-
nelik faaliyetlerin düzenlenmesi.

Bilgi sistemleri denetimi sürecinin 
incelenmesi

ASIC tarafından bağımsız denetim kuruluş-
larında gerçekleştirilen inceleme faaliyetleri 
öncesinde tespit edilen riskli alanlara iliş-
kin bilgi sistemleri uzman görüşünün alın-
masını gerektirmektedir. Riskli alanların 

belirlenmesinde sermaye piyasasını önemli 
ölçüde etkileyeceği ön görülen denetim gö-
rüşleri dikkate alınmaktadır.  

Komisyon tarafından yürütülen inceleme fa-
aliyetleri neticesinde denetim kuruluşların-
dan istenenler aşağıda belirtilmektedir: 

• Denetçinin işletmeyi ilk gözden geçirme 
sürecinin bütün temel kontrolleri ve iş 
süreçlerini kapsaması, 

• Test kapsamına alınacak bilgi sistemleri 
kontrollerinin bilgi sistemleri uzmanları 
tarafından belirlenmesi, 

• Bilgi sistemleri uygulama ve genel kont-
rollerine yönelik ilave çalışmalarda bulu-
nulması, 

• Analitik prosedürlere dayalı olarak ger-
çekleştirilen maddi testlerin iddia olarak 
öne sürülen risklere cevap verebilecek 
nitelikte olması,

• Uygulanmakta olan kontrollerin ve finan-
sal veri üretilmesinde yer alan uygula-
maların iyi analiz edilmesi.

Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (Au-
diting and Assurance Standards Board - AASB)

Bilgi sistemleri denetimi sürecine ilişkin 
yayımlanan/kullanılan standartlar

Avustralya’da bağımsız denetim sürecinde 
kullanılan standartlar Avustralya Denetim 
ve Güvence Standartları Kurulu tarafından 
yayımlanmaktadır. Bilgi sistemleri denetimi 
sürecinde ISA standart seti kapsamındaki 
prosedürler uygulanmaktadır. 

SONUÇ
Uluslararası kuruluşların ve ülke uygula-
malarının yaklaşımında bilgi sistemleri de-
netimi yapısı; bütünleşik denetim faaliyeti 
kapsamında yürütülen, finansal raporlama-
da hata ve hileye yönelik risklerin ve kontrol-
lerin değerlendirilmesinde etkin rol oynayan 
süreç olarak kabul görmektedir. İşletme-
lerin temel iş süreçlerinde bilgi sistemleri 
yapısının ekseriyetle yer alması ve finansal 
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raporlamadaki yanlışlıklar doğrultusunda 
skandalların yaşanması uluslararası kuru-
luşları ve ülke idari yönetimlerini bilgi sis-
temleri denetimi faaliyetine ilişkin düzenle-
meler yapmaya yöneltmiştir.

Çalışma kapsamındaki uluslararası mesleki 
kuruluşlardan IFAC ve ISACA’nın, ülke oto-
ritelerinden ise PCAOB (Amerika Birleşik 
Devletleri) ve IDW’nin (Almanya) bilgi sis-
temleri denetimine ilişkin prosedürleri içe-
ren standartlar yayımladıkları belirlenmiştir. 
Finansal tablo denetimlerinde standart seti 
olarak kullanılan IFAC (ISA) ve PCAOB’nin 
standartları bilgi sistemleri denetimine yö-
nelik karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; 
ISA standart setinin finansal raporlamadaki 
hata ve hileye ilişkin risk değerlendirmesin-
de yeterli prosedürleri sağlarken bilgi sis-
temleri kontrollerinin değerlendirilmesin-
de yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. PCAOB 

standartları ise finansal raporlamaya ilişkin 
kontrollerin değerlendirilmesinde etkin gü-
vence sağlarken risk değerlendirme aşama-
sında yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. 

Uluslararası alanda bilgi sistemleri deneti-
mi sürecine yönelik mesleki yetkinliğin be-
lirlenmesinde çoğunlukla CISA sertifikası-
nın arandığı tespit edilmiştir. 

Ülke otoriteleri tarafından gerçekleştirilen 
inceleme faaliyetleri kapsamında; bilgi sis-
temleri ortamını da kapsayan finansal rapor-
lamaya ilişkin risk değerlendirme süreçleri, 
iç kontrol yapısının etkinliğinin belirlenme-
sine yönelik çalışmalar, finansal raporla-
mada bilgi sistemleri ortamının ne ölçüde 
yer aldığının belirlenmesi faaliyeti ve önemli 
maddi hataya sebep olabilecek bilgi sistem-
leri kaynaklarının tespiti denetçilerden veya 
denetim kuruluşlarından sorgulanmaktadır.
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VERİ HAREKETİ İŞLEM SİSTEMİ İLE FİNANSAL 
RAPORLAMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Osman TURAN – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE 
DENETİM DÜNYASI

ÖZET

Günümüzde gerek özel sektörde faaliyet 
gösteren işletmeler gerekse kamu sek-

töründe faaliyet gösteren kamu kurumları 
hemen hemen bütün iş süreçlerini gerçek-
leştirirken bilgi sistemleri altyapısı kullan-
maktadırlar. Bilgi Teknolojileri kullanımının 
getirdiği çok sayıda avantajın yanında sis-
temlerin kurulumunda veya kullanımında 
ortaya çıkan hatalar ile birlikte kullanıcı 
kaynaklı bilinçli-bilinçsiz hatalarda meyda-
na gelebilmektedir. Verilerin kaydedilmesi, 
tutulması ve finansal denetime konu olan fi-
nansal tabloların oluşturulmasında bilgi sis-
temleri süreçlerinden olabildiğince faydala-
nılmaktadır. Elde edilen çıktıların güvenilir 
olabilmesi için de kamu otoritesi tarafından 
gözetlenen finansal denetimin yanında bilgi 
sistemlerinde meydana gelen her türlü veri 
hareketinin de büyük bir önemle denetlen-
mesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi sistemleri/tekno-
lojileri denetimi, veri hareketleri, finansal 
raporlama, XBRL

ABSTRACT 
Today, business both operating in priva-
te sector and public institutions in public 
field use the information system infrastru-
cture while performing almost all business 
process. Apart from the many advantages, 
consciously or unconsciously errors can 
occur from users or from setup of systems 
while using information technology. While 
recording data, keeping and creating finan-

cial table which is subject to financial audi-
ting are utilized as much as possible from 
information system process. For reliability 
of output that is taken from information sys-
tem, transaction processing which occur in 
information system need to be checked with 
a great importance as financial auditing 
oversight by public authority.

GİRİŞ
Bilgi Sistemleri kullanımı ve Bilgi Teknolo-
jilerine (BT) bağımlılık, artık dünyanın bir 
pazar olarak küçüldüğü günümüzde, nere-
deyse tüm işletmelerin ortak bir özelliği du-
rumuna gelmiştir. Bilgi Teknolojilerinin kul-
lanımı işletmelere hem kullanacakları girdi 
alımı hem de ürettikleri ürünleri dünyanın 
her yerine satma adına çok büyük avantaj-
lar sağlamaktadır. Bunun yanında işletme-
ler önceden yapılan işleri, hesaplamaları, 
raporlamaları bilgi sistemleri üzerinde ya-
parak zaman ve işgücü maliyetini azaltarak 
kazançlı duruma gelmektedirler.

Bilgi Teknolojilerini kullanmanın işletmele-
re sağladığı faydaların yanında teknolojinin 
yanlış kullanımı, sistemlerin yanlış kurul-
ması, kontrol ve denetimlerin yeterli etkin-
likte olmaması sonucunda ilgili gruplara 
aktarılan bilginin yanlış veya eksik olabilme-
si gibi durumlarda söz konusu olabilmekte-
dir. Geçmişte yaşanan finansal skandallar 
sonucunda birçok insan işten çıkarılmış ve 
yanlış yatırımlar yapılması sonucunda cid-
di zararlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu 
sorunu çözmek için finansal anlamda de-
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netim, kamu gücü tarafından uygulanmaya 
başlanmıştır. Son yıllarda finansal denetime 
söz konusu olan finansal raporların hazır-
lanmasında, hemen hemen her sektörde, 
temel iş süreçleri kurgulanırken bilgisayarlı 
sistemler kullanılmaya başlanmıştır. İşlet-
melerin finansal tablolarının kaynağını oluş-
turan muhasebe verileri de bilgi sistemleri 
üzerinden üretilmektedir. Gerçeği yansıtan 
finansal anlamda bir denetimin gerçekleş-
tirilebilmesi için denetimde bilgi sistemleri-
ne girişi yapılan ham verinin elde edilmesi, 
bilgisayar sistemlerine girişlerinin yapılma-
sı, girişi yapılan verilerin işlenerek nitelikli 
bilgi haline gelmesi ve finansal tabloların, 
raporların oluşturulması aşamalarının ve 
kullanılan bilgi sistemleri varlıklarının de-
netlenmesi gerekmektedir. Bu aşamaların 
her biride kendi içerisinde bir hareketi ifade 
etmektedir.

Finansal tablolarda yapılan hileler özellikle 
kurumsal yönetimin ve iç kontrollerin et-
kin biçimde uygulanamaması nedeniyle ya-
pılmaktadır. Bu kontrollerin yapılmasında, 
hareket işlem sistemine kaynak oluşturan 
adımlar girdiler, ana işlem adımları, verile-
rin kaydedilmesi ve sonucun alınmasından 
oluşmaktadır. Bu adımlardaki amaç hareket 
isteğini yerine getirmek ve veri bütünlüğü-
nü korumaktır. Sistem güvenilirliği için girdi, 
işlem, çıktı kontrolleriyle birlikte bütünlük 
kontrollerinin de yapılması gerekmektedir. 
Çıktı aşamasında, finansal bilgilerin stan-
dart bir yöntemle hazırlanarak kullanıcılara 
sunulması gerekmektedir. Güvenilirlikten 
ödün vermeden, zamanında ve hızlı sunul-
muş bilgilerden alınan analize elverişli ra-
porlar yatırımcılar ve diğer ilgililer açısından 
önemlidir. Bu bağlamda bir raporlama dili 
olan XBRL raporların hızlı, güvenilir, analize 
uygun ve gerçek zamanlı olarak sunulabil-
melerini sağlamaktadır.

Bilgisayardan bağımsız olarak düşündü-
ğümüzde, Hareket İşleme Sistemi iş veya 
işlemler sırasında meydana gelen, sürekli 
yinelenen veya yapılan işten bağımsız ola-
rak meydana gelip sonucu işle alakalı veya 
işin sonucunu etkileyebilecek düzeyde olan 
işlemlerin tümüdür. Bilgisayar Bilimleri açı-

sından hareket, bir bilgisayar sisteminin ye-
rine getireceği birbiriyle ilişkili bir dizi işlem-
den ibarettir. Bu işlemler bir bütün olarak 
görülür ve sonuçta bir hareket ya başarıyla 
gerçekleşir ya da gerçekleşmeyerek hare-
ketin başlamasından hemen önceki noktaya 
dönülür. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesiy-
le bir veri tabanında yeni veri dizileri oluşur 
veya yine veri tabanında yer alan veri dizileri 
bir takım değişimler geçirerek yeni değerler 
alır. 

Hareket sırasında bir işlemde meydana ge-
len en önemli olay hareketin veya yapılan 
işlemin bütünlüğüdür.  Yapılması istenen 
hareket sırasında, yapılan işlemlerden bek-
lenen olgu işlemin diğer bir işlemi etkileme-
si ve bu bir dizi işlem sonucunda beklenen 
sonuca ulaşılmasıdır. Yapılan işlemlerden 
herhangi birinde meydana gelebilecek bir 
problem akışı bozabileceği için aldığımız 
sonucun da yanlış olmasına dolayısıyla yan-
lış bilgilendirmeye yol açar. Eğer yapılan iç 
işlemlerde herhangi bir problem meyda-
na gelmiş ise bunun kontrolünün yapılmış 
olarak bütün bir hareketin engellenmesi ve 
problem meydana gelmiş olan aşamaya ka-
dar meydana gelmiş olan işlem adımlarının 
geri alınarak eski hallerinin korunmuş ol-
ması gerekmektedir.

Bilgi bütünlüğü açısından sistem ve bilgi sis-
temleri güvenliği önemlidir. Güvenlikle ilgili 
olarak Amerika da Federal Bilgi Güvenliği 
Yönetimi Hareketi (FISMA: Federal Informa-
tion Security Management Act) adıyla 2002 
yılında bir yasa çıkarılmış ve genel olarak 
bilgi teknolojileri alanında kabul edilmiştir. 
Buna göre bilgi güvenliği, ekonomik ve ulu-
sal güvenliğin bir parçası olarak görülmüş-
tür. Yasaya göre her bir kurum yaptığı veya 
diğer kurum veya kuruluşları ilgilendirdiği 
işlemler bazında bilginin güvenliği için geniş 
bir program geliştirmeli, bunu dokümante 
etmeli ve uygulamalıdır. FISMA bilgi sistem-
leri alanında özellikle 3 kritik tanım yapmak-
tadır.

a) Bilginin Gizliliği - Mahremiyeti (Confiden-
tiality): Buna göre bilgiye ulaşım yetkisiz eri-
şimlere karşı kısıtlanmalı ve gizli bilgiler ko-
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runmalıdır. Bu erişimin kısıtlanmaması gizli 
bilginin ifşa olmasına sebep olacaktır. 

b) Bütünlük (Integrity): Bilginin doğrulu-
ğunun korunması, değiştirilmesinin ve bo-
zulmasının engellenmesi dolayısıyla bilgi 
bütünlüğünün korunmasıdır. Bilgi bütünlü-
ğünün kaybolması artık ortada güvenilecek 
bir sistem kalmadığının göstergesidir. 

c) Geçerlilik - Gerçeklik (Availability): Bilgi-
nin istenilen zamana bağlı olarak ulaşılabilir 
olması ve güvenilir bir bilgi kaynağı olarak 
kullanılabilmesidir. Bir bilginin geçerliliğinin 
olmaması gerçek bilgiye erişimin kesilmesi 
ve karmaşıklığın ortaya çıkması demektir. 

Organizasyonlarda potansiyel tehdit olarak 
ortaya çıkabilecek güvenlik açıkları sayılan 
üç maddenin kaybolması veya uygulanma-
ması ile birlikte ortaya çıkmaktadır.

HAREKETİN ÖZELLİKLERİ

Bir hareketin dört temel özelliği vardır: 

• Atomsallık: Bir hareket ya bütünüyle 
gerçekleştirilir ya da sistem hareket baş-
lamadan önceki durumuna döner. Hare-
ketin gerçekleşmesi, onun başlangıcı ve 
bitimi arasındaki tüm işlemlerin başarıy-
la gerçekleşmesine bağlıdır. Atomsallık 
özelliği harekete kaynak olan amacın ge-
çekleşmesini garanti eder.

• Tutarlılık: Sistem (ya da harekete konu 
olan veriler) ya yeni ve geçerli bir duru-
ma geçer ya da eski geçerli durumunu 
korur. Böylelikle verilerin doğruluğu ve 
bütünlüğü güvence altına alınır. Sistem-
de tutarlılığı sağlayan kurallara bütünlük 
kısıtları adı verilir. 

• Yalıtılmışlık: İşlemlerin gerçekleşmesi 
sırasında hareket diğer tüm hareketler-
den bağımsız olarak cereyan eder. İde-
al olarak ardışık işlemler ve hareketler 
yalıtılmışlığı garanti altına alırsa da, eş-
zamanlı işlemler sistem performansını 
yükseltir.

• Devamlılık: Sistem bir başarısızlık du-
rumunda dahi geçerli durumda bulunur. 

Bir hareketin gerçekleşmesi sırasında 
sistemde problem oluşursa, veriler hare-
ket başlamadan önceki geçerli değerleri-
ne geri döner. Bir hareket bittikten sonra 
sistemde problem meydana gelirse, ve-
riler kalıcı hale gelmiş bulunduklarından 
hareket bittiğinde aldıkları değerleri ko-
rurlar.

Bu özellikler ACID (A: atomicity; C: consis-
tency; I: isolation; D: durability) özellikleri 
olarak bilinir. Hareket işlem sistemlerinin 
bu dört özelliği sağlayabilmesi, hareketlerin 
her koşulda geçerliliğinin ve sonuçlarının 
öngörülebilirliğini sağlar, yönetim ve dene-
tim yükünü azaltır. Günümüzde işletme ope-
rasyonlarının sürekliliği ve başarısı, hareket 
işlemlerinin sürekliliğine neredeyse tümüy-
le bağımlı duruma gelmiştir.

HAREKET SİSTEMLERİNİN DENETİMİNİN 
GEREKLİLİĞİ

Günümüzde sadece büyük işletmeler değil 
küçük işletmelerde iş süreçlerini gerçekleş-
tirirken bilgi sistemleri altyapısı kullanmak-
tadırlar. Verilerin kaydedilmesi, tutulma-
sı ve finansal denetime konu olan finansal 
tabloların oluşturulmasında bilgi sistemleri 
süreçlerinden olabildiğince faydalanılmak-
tadır. Bilgi Teknolojileri kullanımının getir-
diği çok sayıda avantajın yanında sistemle-
rin kurulumunda veya kullanımında ortaya 
çıkan hatalar ile birlikte kullanıcı kaynaklı 
bilinçli-bilinçsiz hatalarda meydana gele-
bilmektedir. Elde edilen çıktıların güvenilir 
olabilmesi için bilgi sistemlerinde meydana 
gelen her türlü veri hareketinin de en az fi-
nansal denetim kadar önemli görülüp buna 
göre denetlenmesi gerekmektedir. Hareket 
bütün finansal ve mali tabloları etkilemek-
tedir. Bu nedenle hareket üzerinde oluşabi-
lecek yanlışlıklar organizasyonu her yönden 
etkileyebileceği gibi organizasyon içi ve dışı 
ilgi gruplarını da etkileyecektir. Bu durumun 
önüne geçebilmek adına her türlü hareket 
üzerinde denetim ve kontrollerin yapılması 
gerekmektedir. Denetim elemanı, denetim 
öncesinde finansal raporlama hedeflerini 
etkileyen BT kontrollerini tanımlamalıdır. 
Peki, Bilgi Sistemleri neden denetlenmeli-
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dir? Çünkü Bilgi Sistemleri kullanmanın do-
ğasında risk olmakla birlikte ortaya çıkabi-
lecek bazı risk faktörleri de bulunmaktadır. 
Bu riskleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

• Verinin doğru olmayan biçimde işlenme-
sini ve sonucunda yanlış verilerden olu-
şan sistemlere veya programlara güven 
duymak 

• Verinin yıkımına yol açacak yetkisiz eri-
şim ile verinin uygunsuz biçimde değiş-
tirilmesi, yetkisiz veya mevcut olmayan 
işlemlerin kaydedilmesi veya işlemlerin 
hatalı kaydı 

• Tutulan ana bilgilerin yetkisiz değiştiril-
mesi - Sistemlerin ve programların yet-
kisiz değiştirilmesi 

• İşlem akışlarına uygun veya uygun olma-
yan şekilde yapılabilen müdahaleler 

• Olası veri kayıpları

Bu risklere karşın BT ortamında oluşturul-
muş 3 çeşit denetim yaklaşımı vardır. 

1- Bilgisayarın Çevresinden Denetim

2- Bilgisayarın İçinden Denetim

3- Bilgisayarlı Denetim

Bilgisayarın çevresinden denetimde, bilgi-
sayar bir kara kutudur. Denetçi, bilgisayar 
ortamında yer alan girdi, çıktı sürecinin öğe-
lerine doğrudan ulaşabilir durumda değildir 
ve bu denetçinin denetim izlerini göreme-
mesine yol açacaktır. Bu durumda denetçi, 
bilgisayarda yapılan iş ve işlemleri göz ardı 
ederek denetim yapmak zorunda kalır. Bu 
bilgisayarı bypass yapmaktır. Denetçi, gir-
dileri ve çıktıları inceleyecek; ancak bu gir-
dilere ilişkin işlemlerin bilgisayarda nasıl 
yürütüldüğünü ve neye göre çıktı verdiğini 
incelemeyecektir. Bu yaklaşımın en zayıf 
yanı, sistemin ve program mantığının doğru-
luğunu belirleyememesidir.

Bilgisayarın içinden denetimde, denetçi, bil-
gisayar kullanan muhasebe sistemleriyle 
ilgili olarak bilgisayar olgusunu dışlamayan 
yani bilgisayarı kara kutu olarak görmeyen, 

bir yaklaşımı benimsemek durumundadır. 
Bu ise denetçinin bilgisayarın içinden de-
netim ve bilgisayarla denetim yaklaşımla-
rını içeren bir çalışmayı denetimde devreye 
sokması anlamına gelir. Bu süreçte denetçi; 
otomatik bilgi işleme adımlarını, programla-
ma mantığını, biçimleme rutinlerini, sistem-
deki programlanmış kontrollerin yapısını ta-
nımaya ve anlamaya çalışacaktır. 

Bilgisayarlı denetimde, BDDT (Bilgisayar 
Destekli Denetim Teknikleri)’nin bir türü 
olarak anılan ve veri analizleri yaparak de-
netçinin denetim etkinliğini çok önemli ölçü-
de artıran yazılımlar kullanmasını içermek-
tedir.

Bilgi Sistemleri denetiminde temel kontrol 
noktaları Genel BT Kontrolleri ve Uygulama 
Kontrolleridir. Genel Kontrollerin kapsamı, 
Veri Kaynağı Kontrolleri, Sistem Geliştir-
me Kontrolleri, Sistem Bakım Kontrolleri, 
Fiziksel Kontroller, Veri İletişim Kontrolleri 
iken Uygulama Kontrolleri ilgili iş süreçle-
rinde veya uygulama sistemlerinde yapılan 
veri düzenleme, yapılan iş fonksiyonlarının 
ayrımı, yapılan toplam işlemin dağılımının 
yapılması, yapılan işlemlerin bilgi kayıtları-
nın tutulması (logging) ve yapılan işlemlerde 
meydana gelen hataların raporlanması veya 
görüntülenmesi işlemlerini kapsamaktadır. 

Bir denetimin kalitesini, etkisini ve kapsa-
mını tam olarak belirlemek ve artırmak için 
uygulama kontrolleri ile Bilgi Sistemleri Ge-
nel Kontrollerinin ayrımının yapılması ge-
rekmektedir. Bilgi Sistemleri Genel Kontrol-
leri bütün sistem bileşenlerine, işlemlerine 
ve bir sistemdeki veya işletmedeki üretilen 
verilerin tümüne uygulanır. Bu kontrollerin 
ana odak noktası uygulamaların yürürlüğe 
konması ve birbirlerinden farklı olarak ge-
liştirilmesidir. Daha genel bir ifade ile bilgi-
sayar operasyonlarının, veri dosyalarının ve 
programların birbirleri ile olan entegrasyo-
nudur. En genel Bilgi Sistemleri Genel Kont-
rollerini 

• Altyapı, uygulama ve verilere erişim kont-
rolleri 

• Sistem geliştirmeleri yaşam döngüsü 
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kontrolleri 

• Program değişimleri yönetimi kontrolleri 

• Veri merkezinde fiziksel güvenlik kont-
rolleri 

• Sistem ve verilerin yedeklenmesi ve geri 
yüklenmesi senaryolarının kontrolleri 
olarak listelenebilir.

Uygulama kontrolleri, her bir uygulamadaki 
hareket ve ilişkili veriler ile bağlıdır. Uygula-
ma kontrollerinin ana odak noktası, verilerin 
tam ve doğru olması, bunların doğru olarak 
raporlanmasıdır. En genel uygulama kont-
rolleri;  

• Yapılan işlemin doğru olup olmadığının 
kontrolü (Bir siparişte müşteri limitinin 
yeterli olup olmadığının kontrolü gibi) 

• Verilen hizmetler ve yapılan işlemlerin 
sadece ilgili işlem zinciri için yapılıyor ol-
masının kontrolü 

• İş tanımlanmasında görev dağılımının ye-
terli olarak yapılıyor olmasının kontrolü 

• Yapılan işlemin sonucunun istenen ve sis-
tem içerisinde yapılan işlemlere uyumlu 
olmasının kontrolü 

• Yapılan işlemlerin sadece ilgili dönemler 
için yapılıyor olduğunun kontrolü 

• Yapılan işlemlerde işlem sırasının doğru 
yapıldığının kontrolü olarak listelenebilir.

Kontrollerin yapılması işletmede yapılan 
işlemler bazında sonucu etkileyecek risk 
faktörlerinin ortaya çıkarılması için önem-
lidir. Kontroller olmaz ise, verilere yetkisiz 
erişimler,  veriler üzerinde istenmeyen de-
ğişikliklerin yapılması, program üzerindeki 
test edilmeyen değişikliklerin yapılması gibi 
durumlardan emin olunamaz ve alınan so-
nuçların veya sistem bütünlüğünün doğru 
olması makul bir güvence altına alınamaz. 
İşletme içerisinde yapılan bazı uygulamalar-
da BT kaynaklı ortaya çıkabilecek risk fak-
törlerini artırmaktadır. Bu durumlara ise 

• Varolan uygulama, sistem veya veri taba-

nının değiştirilmesi 

• İşletme içerisinde geliştirilen ve hala da 
değiştirilebilen programların geliştiril-
mesi 

• Kurulan sistemin işletmeye özgü olarak 
yeniden geliştirilmesi 

• Kullanılan uygulamanın değiştirilmeye 
çalışılması maddeleri örnek olarak veri-
lebilir.

Bilançolar üzerinde yapılan denetimlerle 
bütünleşmiş olarak yapılan Finansal Rapor-
lar üzerinde yapılan iç kontrollerde uygula-
ma kontrollerinin de değerlendirilebileceği 
belirtilmiştir. Çünkü Finansal raporlar veya 
mali tablolar üzerinde yapılan denetimler-
de insan faktörlü yapılan hatalara odakla-
nılmadan incelemeler yapılmakta ve oluşa-
bilecek hatalarda uygulama kaynaklı veya 
sistem de meydana gelebilecek problemle-
re dayalı olan hatalar olabileceği göz önü-
ne alınmıştır. Eğer bilgisayar programla-
rı değişiklikleri, programlara veya sistem 
kaynaklarına erişim kontrolleri, bilgisayar 
sistemleri üzerinde yapılan değişiklikleri 
içeren genel kontroller etken ve düzenli bir 
şekilde test edilerek devam ettirildi ise de-
netim elemanı önceki yıl denetiminde yapı-
lan uygulama kontrollerinin veya testlerinin 
tekrardan yapılmasına gerek kalmaksızın 
denetimine devam etme kanaatine varabi-
lir. Fakat genel kontrol içeriğinde yer alan 
kontrollere kaynak teşkil eden herhangi bir 
sistem, uygulama, yazılım değişikliği duru-
munda hali hazırdaki sistemlerin makul bir 
geçerlilik sevisinde olduğunu anlayabilmek 
için yine aynı kontrol ve testlerin yapılması 
gerekmektedir. Organizasyonda yapılan sis-
tem değişiklikleri kuvvetli ve geçerli bir kanıt 
sağlayacak şekilde izlendi ve buna ait kont-
rol ve testlerde yapılıp bunlarla ilgili yeterli 
kanıt var ise denetim elemanı bunların tek-
rardan kontrol edilmesine ihtiyaç duymaya-
bilir. Sonuç olarak, değişik kontroller için bu 
şekilde bir değerlendirme stratejisi kullanıl-
dığında denetim elemanı ilişkili dosyaların, 
tabloların, verilerin ve parametrelerin uy-
gulama kontrolleri üzerindeki işlevselliğini 
bilmek ve göz önüne almak durumundadır. 
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Denetim elemanı bir bilgisayar sisteminde 
yaptığı değerlendirmenin uygunluğuna veya 
geçerliliğine yine bilgisayar sistemi üzerinde 
yapılan değişikliklerin ne sıklıkla yapıldığı-
na bakarak karar verebilir. Sonuçta bir sis-
temde veya uygulama yazılımlarında yapılan 
değişikliklerin sıklığının artması, denetim 
elemanı açısından o sistemle ilgili yapaca-
ğı değerlendirme stratejisine olan güvenin 
azalacağı anlamına gelmektedir. Bununla 
birlikte denetim elemanının, sistemde yapı-
lan değişikliklerle ilgili elde edilen bilgilerin 
güvenilirliğini değerlendirmesi gerekmek-
tedir. Eğer veri tabanında, uygulama ve sis-
temlerde veya kullanılan teknolojide yapılan 
en küçük değişikliklerde dahi kontrol ve testi 
yapılmayan, raporlanmayan bir bilgi var ise 
uygulama kontrolleri güvenilmez veya ma-
kul düzeyde olmayan olarak kabul edilip, 
değerlendirme stratejisinin de buna göre 
yapılması gerekmektedir.

Yapılacak denetimin planlaması aşamasın-
da denetim elemanları aşağıdaki soruları 
ölçüt olarak ele almalıdırlar: 

• İlk yapılan genel kontrollere göre iş yapı-
sında veya kontrol yapılacak durumlarda 
risk oluşturabilecek herhangi bir deği-
şiklik yapıldı mı? 

• Bilişim teknolojileri genel kontrolleri bü-
tün erişim kontrollerini, değişiklik yöne-
timlerini, sistem geliştirmelerini, ekle-
meleri ve bütün bilgisayar kontrollerini 
içerecek şekilde etkin olarak çalışmakta 
mıdır?  

• Denetçinin kendisi uygulama kontrol-
lerindeki yazılımlar, veritabanları veya 
kullanılan teknolojilerdeki değişimleri ve 
bunların etkilerini anlayabilecek durum-
da mıdır? 

• İş veya işlemlerdeki, iş akışlarındaki her-
hangi bir nedenle oluşmuş olan değişik-
likler eğer gerekiyor ise yazılımlara, sis-
temlere veya veritabanlarına uygulanmış 
mıdır? Kontrolleri yapılmış mıdır?

Genelde teknoloji ilişkili herhangi bir kontrol 
bilgi sistemleri denetçisi tarafından yapılır-

ken, finansal veya standartlara ilişkin kont-
roller bilgi sistemleri dışındaki denetçiler 
tarafından yapılmaktadır. Denetim yapacak 
olan her bir denetçi finansal ve standart dü-
zenlemeler konusundaki risklere ek olarak 
bilgi sistemlerinde ortaya çıkabilecek risk 
faktörlerini de mutlaka büyük riskler olarak 
ele almalıdır.  Özellikle günümüzde hemen 
hemen bütün organizasyonlarda yapılan 
işlemlerin hepsi bilgisayar sistemlerinde 
işlenmekte, veriler bilgisayar uygulamala-
rı üzerinden girilmekte ve sisteme girilen 
veriler yine bilgisayar sistemlerinde tutul-
maktadırlar. Bu gerçeklik yapılan veri ha-
reketlerinde ortaya çıkabilecek risklerin ele 
alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Hareketlerin gizliliği, bütünlüğü için bilişim 
teknolojileri denetçisinin, denetim yapılan 
ortamdaki network mimarisinin doğru ve 
etkili olduğundan, kullanılan yazılım uygula-
malarının güvenli ve dış müdahalelere kapa-
lı olduğundan emin olması gerekir. 

Uygulama kontrolleri; girdi, hareketler-iş-
lemler ve çıktı fonksiyonları üzerinde yapılan 
kontrollerdir. Manuel veya program tabanlı 
olsa da, uygulama kontrollerinin hedefi veri-
nin bütünlüğü, kesinliği ve doğruluğudur. Bu 
kontrollerde 

• Girdilerin tam, kesin ve doğru olduğun-
dan 

• Içeride yapılan işlemlerin beklenen so-
nuçları ürettiğinden

• İşlemlerin, istenen sonuçları başarıyla 
yerine getirdiğinden 

• Çıkış raporlarının herkese veya yetkisiz 
kişilere ifşa edilmediğinden emin olun-
malıdır.

Hareket işlem sistemlerinin iki özelliği onla-
rı önemli kılmaktadır: 

• Yönetim bilişim sistemleri ve karar des-
tek sistemleri gibi sistemlerin hareket 
işlem verilerine gereksinim duyması. 

• Hareket işlem sistemlerinin kurum dı-
şındaki paydaşlara kısmen açık ve onlar-



Muhasebe ve Denetim Dünyası

67Ocak & Mart - 2017

la ilişkide olması. 

Birinci özelliğin önemi, kurumsal raporların 
doğruluğu ve yönetim kararlarının isabetli-
liğinin hareket işlem sisteminin tasarımının 
yetkinliğine ve işleyişinin sağlıklılığına bağlı 
olmasından kaynaklanmaktadır. Hareket iş-
lem sistemi yasal ve kurumsal belge ve ra-
porların hazırlanmasında olduğu gibi stra-
tejik ve operasyonlu kararların alınabilmesi 
için gereken verilerin bir bölümünü de içle-
rinde barındırır. 

Müşteriler, tedarikçiler ya da diğer ilgi ve 
çıkar grupları sistemlerle doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkileşimde bulunduklarında, 
bu deneyimlerinden yola çıkarak işletmenin 
niteliği ve yönetiminin yetkinliği hakkında 
vardıkları yargıyı etkilemesi ikinci özelliği 
önemli kılmaktadır. İyi çalışan bir hareket 
işlem sistemi yalnızca veri doğruluğu, bü-
tünlüğü ve güvenliğini sağlamakla kalmaz, 
müşteri hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir 
biçimde yürütülmesine olanak verir. Bu yolla 
müşterilerin işletmeye bağlılığının artması-
na katkıda bulunur.

FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMİ

Finansal raporlamanın temel amacı, işlet-
meyle ilgili tarafların ve yatırımcıların bil-
gi ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Finansal 
tablolar, işletmenin geleceğine ilişkin karar 
alınması ve geçmişte verilen kararların de-
ğerlendirilmesine yardımcı olmalıdır.

Finansal rapor hazırlamada belli bir tekdü-
zeliğin sağlanması, raporların daha şeffaf ve 
karşılaştırılabilir özellikte olması ve ortak 
bir muhasebe dili oluşturulması amacıyla, 
tüm dünyada kabul gören bir uluslararası 
muhasebe standartlar seti oluşturulmuştur.

Bilişim teknolojilerinin yaygınlaştığı, ulus-
lararası piyasaların ve işletmelerin küre-
selleştiği ortamda başarılı olabilmek için 
muhasebeden üretilen bilgilerin anında 
analiz edilip yatırıma dönüştürülmesi ge-
rekir. Bilgiyi kullanma sürecinde finansal 
tabloların yorumlanmasında muhasebe 
standartlarının uyumlaştırılması önemlidir. 
Finansal tablolarda olabilecek farklılıklar, 

işletmelerin karşılaştırılabilir finansal tab-
lo oluşturulmasını engellediği gibi yatırımcı 
konumundaki işletmelerin analiz yapmasını 
zorlaştırmakta veya maliyetli hale getirmek-
tedir. Sonuç olarak rapor hazırlamada belli 
bir tekdüzeliğin sağlanması, şirket raporla-
rının daha açık, net, şeffaf ve karşılaştırılabi-
lir olmasının sağlanması, ortak bir muhase-
be dili oluşturulması amacıyla, tüm dünyada 
ortak bir muhasebe standartları setinin kul-
lanılması fikri kabul görmüştür. Özellikle 
Avrupa Birliği ülkelerinde halka açık şirket-
ler için 2005 yılından itibaren Uluslararası 
Muhasebe Standartlarına(UMS) uyumun zo-
runlu hale gelmesi, pek çok ülkede olduğu 
gibi Türkiye’de de söz konusu standartların 
benimsenmesine ilişkin çalışmaların hız-
lanmasına sebep olmuştur.

Finansal verilerin toplanma, depolanma ve 
işlenme biçimleri özellikle karar vericiler 
açısından çok önemlidir. Verilerin işlenmesi 
sonucu ortaya çıkan istatistiki rapor işletme 
içerisinde yöneticiler veya işletme dışında da 
diğer ilgili yatırımcılarca kullanılır. Bu yüz-
den bu bilginin bütünlüğü ve raporu incele-
yenlere doğru bilgi vermesi çok önemlidir.

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ser-
maye piyasalarında yatırımları artırmakta-
dır. Bu artışla birlikte işletmelerde yaşanan 
muhasebe skandalları muhasebe, finansal 
raporlama süreci ve finansal bilgilere olan 
güveni sarsmıştır. Bu güvenin yeniden oluş-
turulması ilgili finansal bilgilerin güvenilir-
liğini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi-
ni zorunlu kılmaktadır. Finansal raporların, 
hızlı, güvenilir, zamanında sunulmuş ve ana-
lizinin kolay olması, yatırımcı ve diğer ilgili-
ler açısından son derece önemlidir. Ancak 
işletmeler tarafından geleneksel yöntemler-
le kamuya açıklanan finansal bilgilerin ana-
liz edilmesi hem çok zor hem de maliyetlidir. 
Bu sorunun giderilmesi amacıyla elektronik 
raporlama dilleri kullanılmaktadır. Bu dil-
lerden birisi “Genişleyebilir İşletme Rapor-
lama Dili (XBRL)’ dir.

Ticaretin ülkelerin sınırlarını aşması neti-
cesinde işletmelerin ilgi grupları da çeşit-
lenerek küreselleşmiş, bunun sonucunda 
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da işletmelerin ürettiği finansal raporların 
işletmeyle ilgili yatırım gruplarına ulaştırıl-
ması gereği ortaya çıkmıştır. Finansal ra-
porlama sürecinde, güncelliğin korunması, 
anlaşılabilirliğin artması ve zamandan ta-
sarruf sağlanması için çeşitli teknolojiler 
kullanılmakta, mali tablolar internet üzerin-
den kamuya açıklanmaktadır.

Genişleyebilir İşletme Raporlama Dili - GİRD 
(Extensible Business Reporting Language – 
XBRL) işletmelerde finansal bilginin; hazır-
lanması, yayımlanması, denetlenmesi, pay-
laşımının kolaylaştırılması ve raporlanması 
sürecinde standartlaşma sağlamak amacıy-
la geliştirilen elektronik bir dildir.

XBRL’ in GELİŞİMİ 

XBRL ilk olarak 1998 yılında ABD’de bir mu-
hasebe şirketinde finansal raporlama süre-
cinde XML’in nasıl kullanılacağının bulunma-
sı ile başlamıştır. Yine 1998 yılında Amerika 
Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü 
(AICPA) XML’in finansal raporlama sürecin-
de kullanımına ilişkin düzenleme yapmış, 
1999 yılında da bir bilgisayar şirketi ile XBRL 
aracılığıyla 10 işletmenin finansal tablolarını 
deneme yoluyla test etmiştir. 2000 yılında da 
Microsoft başta olmak üzere teknoloji şir-
ketleri XBRL uygulamaları başlatmışlardır. 
Yine 2001 yılında XBRL konusunda uluslara-
rası konferanslar yapılmış, Uluslararası Mu-
hasebe Standartları Kurulu (IASB) ve SEC 
bu konuda öneriler sunmuştur. 2002 yılında 
ilk kez, The Australian Prudential Regula-
tory Agency, XBRL’i uygulamıştır. Yine 2002 
yılında Microsoft XBRL ile bilgi yayınlayan ilk 
teknoloji şirketi olmuştur. Temmuz 2002’de 
NASDAQ, Microsoft ve PriceWaterhouseCo-
opers yaptıkları çalışma ile NASDAQ’a kayıt-
lı 21 şirketin beş yıllık finansal tablolarının 
XBRL ile sunulmasını sağlamışlardır. Mayıs 
2004’te İngiltere, muhasebe ilkelerine uygun 
XBRL uygulaması başlatmıştır. Ekim 2004’te 
OECD, XBRL uygulamasının vergi tahsilatını 
arttırma noktasında faydalı olacağını açıkla-
mıştır. 2005 yılında ABD Menkul Kıymetler 
Komisyonu (U.S.A. Securities and Exchange 
Commission-SEC), EDGAR ile XBRL uygula-
masını başlatmıştır.

Microsoft 2002 yılında finansal tablolarını 
XBRL dili ile raporlayarak bu konuda ilk uy-
gulama yapan teknoloji şirketi oldu. Bu şir-
ket daha sonra XBRL raporları hazırlama ve 
veri analizi için Microsoft FRx 6.7 adlı yazılı-
mı piyasaya sürmüştür. 

XBRL, finansal raporlama sürecinde tekno-
lojik farklılık ve veri format yapısından kay-
naklanan sorunları ortadan kaldırmakta, 
verimlilik ve şeffaflık artışı sağlamakta, in-
ternet ortamında finansal raporlama olana-
ğı sunmakta, ilgililerin işletmeye ilişkin her 
türlü bilgiye daha kolay, hızlı ve az maliyetle 
ulaşmasını sağlamaktadır.

Finans kuruluşlarının kredi uygulamaları-
na bir disiplin getirmeyi amaçlayan Basel II 
yaklaşımı çerçevesinde, finans kuruluşları 
tarafından ihtiyaç duyulan raporların analizi, 
bu türden raporlama dillerine uygun olarak 
hazırlanmış finansal bilgiler setini gerektir-
mektedir. Bu bağlamda XBRL, finans kuru-
luşları tarafından verilerin tekrar girilme-
sinden kaynaklanan zaman kayıplarını ve 
hataları da önlemekte ve analiz için zaman 
kazandırmaktadır.

Günümüzde yöneticilerin değer yaratan faa-
liyetlere dönüştürülebilecek işletmeye özgü 
bilgi üretmeleri veya kendi işletmelerinin ya 
da rakiplerinin erişebileceği herkese açık 
bilgiyi rakiplerinden daha iyi kullanabilme-
leri gerekmektedir. Bu açıdan, bilgi tekno-
lojilerinin finansal bilgilerin üretiminde ve 
paylaşımında önemli bir araç olması söz 
konusu iken, bilginin ne kadar çok olduğun-
dan ziyade işletmeler tarafından ne kadar 
iyi kullanılabildiği önem kazanmaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında her zaman bir rekabet 
ortamında bulunan işletmeler tarafından 
bilgi teknolojilerinin kullanımından daha çok 
kullanılan teknolojinin ve bilginin yönetimi 
avantaj sağlayıcı bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Yarınları şekillendirecek olan şimdiki tekno-
lojik gelişmeler ise bu teknolojilerin kullanı-
mıyla ortaya çıkabilecek problemlerin önüne 
geçebilmek ancak sistemlerin sınırlandırıl-
madan en iyi şekilde kullanılması ve denet-
lenmesi ile mümkün olacaktır.  
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