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ÖNSÖZ 
 

Günümüzde hızla değişen ekonomik koşullar ve giderek zorlaşan rekabet 

koşularında işletmeler için önemi bir kat daha artan bağımsız dış denetim, ülkemizde de 

oldukça önemli bir konudur.  

Bağımsız dış denetimin temel amacı kamuyu aydınlatmak ve kamuya 

açıklanacak finansal tabloların güvenilirliliği konusunda güvence vermektir.  

Bağımsız dış denetim sermaye piyasasının açıklık ve tutarlılık içinde çalışmasına 

olanak sağlamaktadır. Bağımsız dış denetim sonucunda denetimi yapılan işletmelerin 

finansal yapıları tarafsız ve dürüst bir şekilde ortaya konulmaktadır. 

Bu çalışma ile bağımsız dış denetimin önemi ve sermaye piyasası kanunu 

yönünden bağımsız dış denetimin uygulanması anlatılmaya çalışılmıştır. 

Bu tez çalışmasının her aşamasında benden desteğini esirgemeyen sevgili eşim 

Ali Şahin ODABAŞI’ya, aileme, Bozkurt ailesine ve katkılarından dolayı değerli hocam 

Prof. Dr. Osman ALTUĞ’ a teşekkür ederim. Çalışmanın tüm ilgililere yararlı olmasını 
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ÖZET 
SERMAYE PİYASASI KANUNU YÖNÜNDEN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM 

UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 
 

Günümüzde işletmelerin gelişen ve değişimi gerektiren ekonomik koşullar 

nedeniyle giderek büyümesi beraberinde doğru ve güvenilir bilgilere olan ihtiyacı da 

arttırmaktadır. Bu ihtiyacın artması bağımsız dış denetim uygulamalarının da daha 

fazla önem kazanmasına neden olmuştur. 

Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak sermaye 

piyasaları da önem kazanmıştır. Sermaye piyasasının etkin bir şekilde işleyebilmesi ve 

böylelikle sermayenin tabana yayılması için yatırımcıların ihtiyaç duyduğu güveni 

sağlayacak olan faktör bağımsız dış denetimdir. 

Çalışmamızda öncelikle genel anlamda denetim ve bağımsız dış denetim 

kavramları irdelenmiş olup devamında ise sermaye piyasalarında denetim 

açıklanmıştır. 
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ABSTRACT 
 Today, along with the enterprises’ getting gradually enlarged because of the 

economic conditions that develops and require to be changed; the need to the accurate 

and reliable information has also increased. And this increase has brought forth the 

independent external audit applications to become more important. 

In parallel with the globalization and the developments in the information 

technologies; capital markets have also gained importance. In order for capital market 

to manipulate effectively and in this way the capital to outspread; the factor which will 

elicit the confidence the investors need is the independent external audit. 

In our study, we firstly examined the concepts of audit, independent audit and 

corruption then the independent external audit in capital markets are explained.  
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GİRİŞ 
 

Günümüzde ekonomik ve sosyal alanda hızlı değişimler, işletmelerin faaliyet 

alanlarının genişlemesine ve karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. İşletmelerin gelişen 

ve değişen ekonomik koşullar nedeniyle hızla büyümesi beraberinde güvenilir ve doğru 

bilgiye olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Bununla birlikte işletmelerin büyümesi ve 

faaliyetlerinde meydana gelen karmaşıklık beraberinde işletmelerin muhasebe 

sistemlerinin de karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Muhasebe verilerinde meydana 

gelen bu karmaşıklık işletmenin finansal tablolarına ve muhasebe bilgilerine olan 

güvenilirlik derecesini olumsuz yönde etkilemektedir. İşletmelerin gelişen ve değişimi 

gerektiren ekonomik koşullar nedeniyle giderek büyümesi beraberinde doğru ve 

güvenilir bilgilere olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Bu ihtiyacın artması bağımsız dış 

denetim uygulamalarının da daha fazla önem kazanmasına neden olmuştur. 

Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak sermaye 

piyasaları da önem kazanmıştır. Sermaye piyasalarına yatırımcıları çekmenin yanında, 

mevcut yatırımcıların da piyasada kalmalarını sağlamak gerekmektedir. Bunun için 

başta yatırımcılar olmak üzere bütün ilgilileri koruyacak ve sermaye piyasasında güveni 

sağlayacak etkin bir denetim sisteminin varlığı şarttır. Bağımsız dış denetim bu 

ihtiyacın bir sonucudur. 

Sermaye piyasasına taraf olan yatırımcılar ile menkul kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçlarını ihraç edenler açısından kamuyu aydınlatma ilkesi ve saydamlığı 

doğal bir gereği olarak bağımsız dış denetim özel bir önem arz etmekte; bu bağlamda 

özel denetimin de ayrı bir yeri bulunmaktadır.  

Sermaye piyasasının etkin bir şekilde işleyebilmesi ve böylelikle sermayenin 

tabana yayılması için yatırımcıların ihtiyaç duyduğu güveni sağlayacak olan faktör 

bağımsız dış denetimdir. Halka açık ortaklıkların kamuoyunu bilgilendirmek için 

yayınladıkları mali tablolar ancak bağımsız dış denetimden geçtikten sonra bir anlam 

kazanacak böylelikle dış denetim sermaye piyasalarında kamuyu aydınlatma işlevini 

yerine getirirken aynı zamanda piyasada istikrar, güven ve açıklığı da sağlamış 

olacaktır. Bunun sonucunda da piyasaya uzun vadeli fonların girmesi sağlanarak, 
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sermaye piyasasının ilkelerinden biri olan sağlam finansman kaynağı oluşturulduğu gibi 

sermaye piyasasında sürekli bir derinlik de sağlanabilecektir. 

Bağımsız denetimin amacı, finansal tabloların güvenilirliği hakkında bir görüşe 

ulaşmak ve bu görüşe ilgi duyan taraflara rapor sunmaktır. Özellikle halka açık 

şirketlerin bağımsız denetiminde denetimin bu amacı daha bir önem kazanmaktadır. 

Bağımsız denetim, sermaye piyasasındaki ihraççılar ile halka açık anonim şirketlerin ve 

sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya SPK tarafından istenecek mali 

tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile 

bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, 

denetçilerce denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden 

incelenmesini ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasını ifade etmektedir.  

Bu çalışmada, sermaye piyasalarında bağımsız dış denetim kapsamında, genel 

anlamda denetim, bağımsız dış denetim ve sermaye piyasalarında denetim ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır.  

Çalışmanın birinci bölümde, denetim kavramı, denetimin tarihsel gelişimi ve 

denetim türleri üzerinde durulmaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümde, denetimin bir türü olan bağımsız dış denetim, 

bağımsız dış denetimin sınırları,  bağımsız dış denetimin tarihsel gelişimi, bağımsız dış 

denetimin tarihsel gelişimi ve bağımsız dış denetim süreci ele alınmaktadır. 

Çalışmanın üçüncü ve son bölümde ise, sermaye piyasalarında bağımsız dış 

denetimin tarihsel gelişimi, bağımsız dış denetimin yapılabilme koşulları,  bağımsız dış 

denetim sözleşmesi ve çalışmalarının belgelendirilmesi, bağımsız dış denetimde 

denetçinin sorumlulukları, bağımsız dış denetimde değerlendirilmiş risklere karşı 

uygulanacak bağımsız denetim teknikleri, sermaye piyasalarında dışarıdan hizmet alan 

işletmelerle ilgili bağımsız denetim, sermaye piyasalarında bağımsız denetim kanıtı, 

sermaye piyasalarında bağımsız dış denetimde analitik inceleme teknikleri, sermaye 

piyasalarında bağımsız dış denetim raporlarının hazırlanması, sermaye piyasalarında 

bağımsız dış denetime tabi tutulmuş finansal tabloları içeren belgelerde yer alan diğer 
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bilgiler ve sermaye piyasalarında bağımsız dış denetimde hazırlanan özel amaçlı 

bağımsız raporu konuları üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DENETİM KAVRAMI  

1.1. Tanım 

Denetim kavramına ilişkin değişik kaynaklarda benzer tanımlamalar 

yapılmıştır. Denetim Kavramları Komitesi’nin denetimi aşağıdaki biçimde 

tanımladığına işaret edilmektedir. 

“Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış 

ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirme amacıyla 

tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.” 1 

Hukuk devletinde kişilerin ve örgütlerin dolayısıyla işletmelerin hak ve 

sorumlulukları tanımlanarak kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve genel tebliğlerle 

düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelere uyulup uyulmadığını tespit etmek amacıyla 

kayıt ve belge düzeni getirilmiştir.2 Böylelikle yapılan iş ve işlemler belgelere dayalı 

olarak kaydedilecek, bu kayıtlar da ilgili ve yetkili makamlarca gerektiğinde kontrol 

edilebilecektir.  Dolayısıyla bu kontrol aşamasında karşımıza denetim kavramı 

çıkmaktadır. Denetim, temelde “güvenilir bilgi ihtiyacı” ndan dolayı ortaya çıkmıştır.3  

Başka bir tanımlama ise şöyledir: “Denetim, belli bir ekonomik birim veya 

döneme ait rakamlarla ifade edilebilir bilgilerin önceden belirlenmiş kıstaslara uygunluk 

derecesini belirlemek ve bu konuda rapor vermek amacıyla bağımsız bir uzman 

tarafından yapılan delil toplama ve değerleme sürecidir.”4 

                                                
1 William F.,M. Glover Steven,F. Prawitt Douglas, Auditing and Assuarance Service, New York: Mc-
Hill Inc,2006, s.13. 
2 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim ,İstanbul:Avcıol Basım Yayım ,5. Baskı,2004, s.1. 
3 E. Rende, A. Yazıcı,Bağımsız Dış Denetim,Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi;Süryay Sürekli 
Yayınlar,sayı 184,2003,s.156. 
4 Hasan Gürbüz,Muhasebe Denetimi, İstanbul:Bilim Teknik Yayınevi,4. Baskı,1995, s.5. 
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Denetim, belirlenen bir bilgi hakkında kanıt toplayıp değerlendirerek, bu 

bilginin kabul edilen kriterlerle karşılaştırılarak uygunluğunun rapora bağlanmasıdır.5  

“Denetim, bir örgütün ekonomik faaliyetine ve olaylarına ilişkin açıklanan 

bilgilerin, önceden belirlenmiş kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak 

amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların 

tarafsızca toplanması, değerlendirilmesi ve sonucun bilgi kullanıcılarına raporlanması 

sürecidir”.6 

“Denetim, ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili beyan edilen bilgilerin önceden 

oluşturulmuş kriterlere uygunluk derecesini belirlemek için bu ekonomik faaliyet ve 

olaylara ilişkin bilgilerle ilgili delillerin objektif olarak elde edilmesi, değerlenmesi ve 

sonuçların bu bilgilerle ilgilenen taraflara iletişimini sağlayan sistematik bir süreçtir”.7  

Yukarıda yapılan tanımlamalardan denetimin unsurları şöyle sıralanabilir: 

 Denetim sistematik bir süreçtir. Bu süreç isletme iç kontrol sisteminin, 

muhasebe kayıtlarının, belgelerinin sistematik şekilde incelenmesi ve 

araştırılması, varlıkların gözlenmesi, işletme içinde ve dışında soruşturmalar 

yapılması yolu ile kanıt toplanması gibi bir dizi faaliyeti içerir. 

 Denetim faaliyeti üzerinde çalışılan hususlar, belli bir ekonomik birimin 

(işletmenin) belli bir döneme ait ekonomik faaliyet ve rakamlarına ilişkin 

bilgi ve beyanlardır. 

 Denetimin amacı, bu bilgi ve beyanların gerçeğe uygun ve güvenilir 

olduğunun veya uygunluk derecesinin tespiti ve yapılan değerlendirmeler 

sonrasında oluşacak görüşün bir rapor halinde ilgili kişilere bildirilmesidir. 

Bu açıdan denetim, genel olarak bir görüş oluşumu süreci olarak 

                                                
5 Alvin A. Arens, J. Randall Elder,Mark S. Beasley, Auditing and Assuarance Services:An Integrated 
Approach, New Jersey:Prentice Hall,11. Baskı, 2006, s.11. 
6 Kepekçi, s.1. 
7 Münevver Yılancı,İç Denetim(Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Araştırma), 
Eskişehir:Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:086, 2003, s.6. 
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düşünülmelidir.8 Güvenilirliğin ölçütü ise önceden belirlenmiş ve genel 

kabul görmüş kriterlere uygunluk derecesidir. Söz konusu kriterleri açmak 

gerekirse;9  

a) Yasal düzenlemeler (kanun, kararname, yönetmelik, tüzük, tebliğ, 

genelge v.b.) 

b) Muhasebe ilke ve usul esasları (ulusal ve uluslararası muhasebe ve 

denetim standartları) 

c) Teknik düzenlemeler (yapılan işin teknik özellikleri ve uyulması 

gereken teknik kurallar) 

d) Özel hukuk düzenlemeleri (isletmelerin iç düzenlemeleri) 

   Bilgi, belge ve kanıt toplama, araştırma ve değerlendirme çalışmalarının 

tarafsız, bağımsız ve uzman kişilerce yapılmasıdır. Hem denetlenen mali 

tabloların hem de denetim sonunda hazırlanan raporun güvenilirliğinin 

sağlanması amacıyla denetçiler tarafsız ve bağımsız kişiler olmalıdır. 

  İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialardır. 

  İlgi duyanlar için yapılmaktadır. 

   Sonuçları bildirme ile sona ermektedir. 

 

 

                                                
8 İdil Atalay Kaya,”Bankaların Bağımsız Dış Denetimi ve Türkiye Uygulaması”,İstanbul Üniversitesi 
SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi,s.7, (Ersin Güredin , “Denetim Teorisinde Bilgi Üretimi Olarak 
Denetim Sürecinin Oluşumu”,İ.Ü.İşl.Fak. Muhasebe Enstitüsü Dergisi,Yıl:3,Ağustos 1977-
III,Sayı:9,s.7.  
9 Yrd. Doç. Dr. E. Yasemin Yeğinboy, “Küreselleşen Dünyada Türkiye’deki Muhasebe Denetimi 
Gerçeği”, “21. yy’da Türk Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu” Konulu V. Türkiye 
Muhasebe Denetimi Sempozyumu, TÜRMOB Yayınları Yayın No:172, Antalya  2001, s.294. 
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1.2. Denetimin Tarihsel Gelişimi 

1.2.1 Dünyada Denetimin Tarihsel Gelişimi 

 
Denetim kavramına ilişkin tarihsel gelişimi aşağıdaki gibi özetlenecektir.10 

Sanayi devriminden 1990’lara kadar olan dönemde denetim yönetiminde ve 

amacında temel bir değişiklik olmamıştır. O devirlerde geleneksel denetimin rolü bir 

uygunluk rolüydü. Denetim işlemi, bilânço hesaplarındaki hataları bulma ve sayıları 

gittikçe artan profesyonel yöneticiler ile mevcut olmayan şirket sahiplerinden 

kaynaklanan hilelerin büyümesini engellemeye odaklanmıştır.  

Yirminci yüzyılın ilk otuz senesi içerisinde meydana gelen en önemli 

değişiklik, işletmelerin finansal durumları ile ilgilenen çıkar gruplarının oluşmasıydı. 

İşletme dışındaki bu grupların büyümesi ile birlikte denetimin amacında da önemli 

değişiklikler olmuştur. 

Artık amaç; hata ve hilelerin ortaya çıkarılmasından ziyade, çıkar gruplarına 

doğru bilgi aktarmaktır. Ortakların, işletmeye borç verenlerin, devletin ve diğer çıkar 

gruplarının amacı, finansal tabloların doğruluğunun uzman bir kişi tarafından 

onaylanmasıydı. Amaçlardaki değişme denetim tekniğinde de değişmelere yol açmış ve 

örnekleme yoluyla denetime daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 

1930’lardan 1980’lere kadar denetimin odak noktası değişmiştir. Denetim 

mesleğinde esas değişim ise 1950’lerden sonra görülmektedir. Bugünün denetçileri her 

işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin bulunması gerektiğini bilmekte ve denetim 

faaliyetine bu sistemi incelemekle başlamaktadırlar. Sistemin etkinliği finansal 

tabloların incelenmesinde kullanılacak denetim yöntem ve işlemlerinin türünü, sıklığını 

ve uygulama zamanını belirlemektedir.  

Denetimin yasal anlamda bir meslek olarak kabul edilmesi ise ilk olarak 

İngiltere’de gerçekleşmiştir. 1880 yılında beş yerel muhasebe topluluğunun 

birleşmesiyle İngiltere ve Galler Uzman Muhasebeciler Enstitüsü (Institute of Chartered 
                                                
10 www.archive.ismmmo.org.tr/docs/SEMPOZYUM/3GUN1OTURUM/02-
PEYAMICARIKOGLU.doc.2009 
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Accountanst of England and Wales) kurulmuştur. Daha sonra 1900 yılında çıkarılan bir 

yasa ile sınırlı sorumlu şirketlerin denetim zorunluluğu getirilmiş ve böylece İngiltere, 

kamu muhasebeciliği mesleğinin ve Yeminliği Mali Müşavirlerin ilk ortaya çıktığı ülke 

olmuştur.  

ABD’nde mesleğin yasal dayanağa kavuşması 1896 yılında olmuştur. 

ABD’nde İngiliz yatırımcıların haklarını korumak amacıyla vücut bulan mesleğin 

gelişmesine (CPA-Certified Public Accountants)  devlet düzenlemelerinin önemli 

etkileri olmuştur. 

1.2.2.  Türkiye’de Denetimin Tarihsel Gelişimi  

 
Türkiye’de de bağımsız muhasebe denetim mesleği çalışmaları 1930’lu yıllara 

dayanmaktadır. Ülkemizde, denetleme ilke ve kuralları ilk kez Sermaye Piyasası 

Kurulunun 1988 yılında yayınladığı tebliğler ile yasal bir nitelik kazanmıştır. 

Ülkemizde SPK’ na tabi olmayan işletmelerin denetimi yasal olarak düzenlenmemiştir. 

Bu işletmelerde denetim genellikle üçüncü kişilerle olan ilişkilerdeki zorunluluk 

nedeniyle söz konusu olmaktadır.11 

Bu tebliğler, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na tabi olan kuruluşlarda yapılan 

denetimin sermaye piyasası mevzuatı yönünden geçerliliğini sağlamak için kabul 

edilmiştir. Sermaye piyasasında bağımsız denetime ilişkin ilke ve kurallara büyük 

ölçüde Seri X, No:16 sayılı Tebliğde yer verilmiştir.12 1 Haziran 1989 tarihinde kabul 

edilen 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun” 50. maddesi uyarınca hazırlanan “Serbest 

Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde de denetim standartlarına yer 

verildiği görülmektedir. Muhasebe ve denetim standartlarının oluşturulması görevi 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliği (TÜRMOB) tarafından 9 Şubat 1994 tarihinde kurulan Türkiye Muhasebe ve 

                                                
11 F. Çömlekçi,M.Yılancı, N. Erdoğan, S. Önce, S. Kardeş,E.Kaya , Muhasebe Denetimi ve Mali 
Analiz, Eskişehir,2004, s.10. 
12 C. Küçüksözen, Z. Sayar,Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Raporlama Standartları, 
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi,Yıl:2,Sayı:6, 2002, s.51. 
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Denetim Standartları Kurulu’na (TMUDESK) verilmiştir TMUDESK’in amacı; ulusal 

muhasebe ve denetim standartlarını uluslararası standartlarla uyumlu olarak saptamak 

ve yayınlamaktır.13 

Ancak, TMUDESK’in muhasebe standartları oluşturma görevi, 15.12.1999 

tarih ve 4487 sayılı Kanun’un 27. maddesinde yapılan değişiklikle yeni kurulan Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulu'na (TMSK) verilmiştir. Bu kurul, muhasebe alanındaki 

standartların çıkarılmasına yönelik çalışmalarında belli bir aşama kaydetmesine karşın, 

muhasebe denetimi alanında herhangi bir standart yayınlamamıştır. Ülkemizde denetim 

alanında en önemli gelişmelerden biri de 22 Ocak 2003 tarihinde Türkiye Denetim 

Standartları Kurulu’nun kurulmasıyla gerçekleşmiştir. TÜDESK, 3568 sayılı Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu’na göre meslek ruhsatı sahibi olan meslek elemanlarının denetim faaliyetleri ile 

başka kanunlarla verilen denetim işlemlerini disiplinli bir şekilde yürütebilmesi için 

uluslararası denetim standartlarını saptaması ve yayınlaması amacıyla TÜRMOB 

tarafından kurulmuştur. TÜDESK kurulduktan sonra ilk olarak, 2002 yılı sonu itibariyle 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonuna (IFAC) bağlı olarak çalışan Uluslararası 

Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından hazırlanarak yayınlanan 

Uluslararası Denetim Standartları’nın tercümesini yapmıştır. TÜDESK’in yapmış 

olduğu Uluslararası Denetim Standartları’nın (ISA) tercümesi TÜRMOB tarafından 

yayınlanmıştır.14  

TMSK, 2005 yılı Ocak ayından itibaren uluslararası muhasebe standartları ile 

tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’nı (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları’nı (TFRS), 2007 yılı Mart ayından itibaren de Türkiye Muhasebe 

Standartları Yorumları’nı (TMSY) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

Yorumları’nı (TFRSY) Resmi Gazete’de yayınlamaya başlamıştır. 2008 Mart ayı 

itibariyle, kavramsal çerçeve dışında 30 adet TMS, 8 adet TFRS, 10 adet TMSY ve 10 

adet TFRSY yayınlamıştır. 

                                                
13 M. Türker,S. Pekdemir,F. Yılmaz, Sınrlı Uygunluk Denetimi,TÜRMOB Yayınları:198,Ankara,2003, 
s.5. 
14 TÜRMOB Haber, 2004, Sayı:1. 
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Ülkemizde muhasebe uygulamaları ve denetime ilişkin gelişmeler, Türk 

Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunundaki hükümler çerçevesinde gelişmiştir. İlgili 

kanundaki hükümlerin ihtiyaca cevap vermediği durumlarda yasal statüye sahip bazı 

kuruluşlar kendi etki alanlarına giren işletmeler için muhasebe uygulamalarını 

yönlendirici çalışmalar yapmıştır.15 Bu kuruluşlardan belli başlıları şöyle sıralanabilir; 

 İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu 

 Tekdüzen Muhasebe Koordinasyonu Devamlı İhtisas Komisyonu 

 Sermaye Piyasası Kurulu 

 Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi 

 Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde kurulan Muhasebe Standartları 

Komisyonu 

 Türkiye Bankalar Birliği gibi diğer kuruluşlar, 

 Türkiye Muhasebe ve denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) 

Türkiye’de muhasebe standartlarının ve denetimin gelişimini, yukarıda 

yaptığımız açıklamalar ışığında ve diğer gelişmeler çerçevesinde aşağıda ki gibi 

özetlemek mümkündür: 

 1972 Tekdüzen Muhasebe Sistemi, 

 1973 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu , 

 1974 Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin Uluslararası Muhasebe 

Standartları Komitesine  katılımı, 

 1977 Türkiye’de ilk Uluslar arası Muhasebe Standartlarının  yayımı  

 1981 Sermaye Piyasasının oluşumu ve SPK, 

                                                
15 N. Akdoğan , N. Tenker,Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, ,7.Baskı,Ankara,2001, s.13. 
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 1989 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliği  kuruluşu, 

 1993 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 

 1994 Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu , 

 1999 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanunu , 

 2008 Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı. 

1.3. Denetim Türleri 

Denetim türleri farklı kriter ve bakış açılarına göre sınıflandırılmıştır. 

Denetimi; amacına göre, denetçi statüsüne göre, kapsamına ve yapılış nedenine 

göre çeşitli açılardan ayırıma tabi tutmak mümkündür. 

1.3.1. Amacına Göre Denetim Türleri 

 
Amacına göre denetim; mali tablolar denetimi, uygunluk denetimi ve 

faaliyet denetimi olmak üzere üç alt başlıkta incelenebilmektedir. 

1.3.1.1. Mali Tablolar Denetimi 
 

İşletme tarafından hazırlanan mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine veya mali tabloları doğrudan ya da dolaylı etkileyen kurallara uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığının denetlenmesidir.16 İşletmenin faaliyet sonuçları hakkında 

bilgi vermek üzere hazırlanan mali tablolar ise “bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti 

tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu ve özkaynaklar 

değişim tablosu” olup, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali 

tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur.17 

 

                                                
16 Türker vd., 2003, s.7. 
17 Denetim İlke ve Esasları,Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 1999, s.14. 
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1.3.1.2. Uygunluk Denetimi 

 
  Uygunluk denetiminde amaç, işletmenin faaliyetlerini önceden belirlenen kriter 

ve kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığını ortaya koymaktır.18 İşletmenin yaptığı 

işlemlerin yasalara, yönetmeliklere, mevzuata, işletme politikalarına ne kadar uygun 

olduğunun belirlenmesi için yapılan denetimdir. Bu denetim türünde uygulayıcıların 

işletme içinden (üst düzey yöneticiler) ya da işletme dışında (kamu) bir üst organca 

konulmuş kurallara uyup uymadıkları araştırılır.19  

1.3.1.3. Faaliyet Denetimi 

 
              İşletmenin faaliyetlerinin etkinliğinin araştırılmasıdır.20  Etkinlik; işletmenin 

amaçlarına ulaşmada kaynaklarını verimli kullanmasıdır. Faaliyet denetiminde 

denetçiler önceden saptanmış ölçüler olarak; bütçeleri, başarı ölçülerini ve sektör 

ortalamalarını kullanmaktadırlar.21 

1.3.2. Denetçi Statüsüne Göre Denetim Türleri 

 
Denetçinin statüsüne göre denetim, birçok kaynakta iç denetim ve dış denetim 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.22 Hesap Uzmanları Derneği’nin “Denetim” adlı 

çalışmasında bu sınıflandırma, dış denetimi; Kamu (Devlet) Denetimi ve Bağımsız Dış 

Denetim olarak alt başlıklara ayrılmıştır. TÜRMOB ’un yayınladığı “Sınırlı Uygunluk 

Denetimi” adlı sirküler raporda ise bazı kaynaklarda geçtiği gibi üçlü bir ayrım 

gözetilerek dış denetim, iç denetim ve kamu (devlet) denetimi şeklinde bir 

sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu çalışmada yukarıda bahsi geçen ilk ayrım dikkate 

alınmıştır. 

                                                
18 A. Arens, J. Loebbecke,Auditing; “An Integrated Approach, Prentice Hall,ABD, 1991. s.5. 
19 Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 1999, s. 14 
20 G. Yılmaz,Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluklarının Temel İnsan 
Hakları, Avrupa Birliği ve Borçlar Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi(Araştırma 
Yarışması),Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Yayını,Ankara,2004,s.23. 
21 Ü. Ataman,R. Hacırüstemoğlu,N. Bozkurt,Muhasebe Denetimi Uygulamaları,Alfa 
Kitabevi,İstanbul,2001,s.156. 
22 N. Sözbilir,Türkiye’de Muhasebe Uygulamalarında Etiksel Boyutlar,Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Yayınları,Yayın No:26,Afyon, 2000, s. 99. 
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1.3.2.1. İç Denetim 

 
    İşletmelerin kendi bünyesi tarafından icra edilen, mali ve işlevsel yöntemlerin 

değerlendirilmesi, mali kayıtların, muhasebe ve işletme yöntemlerinin incelenmesi, 

sonuçların özetlenip, elde edilen bulguların üst yönetime sunulması seklinde işleyen bir 

denetimdir.23 İç denetimin amacı; işletmenin varlıklarının korunup korunmadığının, 

yönetim tarafından belirlenen işletme politikalarına uyulma derecesinin, yasa, 

yönetmelik ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun kayıt yapılıp 

yapılmadığının tespitidir.24 İç denetim işletme bünyesi tarafından yapıldığı için, iç 

denetçi, işletmede hizmet akdi ile çalışan ve bu anlamda bağımsız olmayan meslek 

mensubudur.25 İşletme açısından bakıldığında iç denetim diğer denetim türlerinden daha 

kapsamlı olup, diğer denetim türlerini içine alan bir denetimdir.26  

1.3.2.2. Dış Denetim 

 
    Kendi nam ve hesabına faaliyet gösteren kişi veya kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilen denetim faaliyetidir.27 Dış denetimi gerçekleştiren denetçi kişi veya 

kurum, hizmetini serbest meslek erbabı olarak yürütür. Burada işletmeye herhangi bir 

şekilde bağımlılık söz konusu değildir. Çünkü dış denetim ile işletme dışı çevrelerin 

işletmeyle ilgili bilgi gereksinimleri karşılanır. Dış denetim kendi içinde Kamu (Devlet) 

Denetimi ve Bağımsız Dış Denetim olarak ikiye ayrılır. Kamu (Devlet) Denetimi; 

Devlet tarafından yasa, yönetmelik ve genel politikalar çerçevesinde gerçekleştirilen 

denetim faaliyetidir. Bağımsız Dış Denetim; bireysel olarak hizmet veren ya da bir 

denetim şirketinin ortağı olan meslek mensupları tarafından isletmelerin mali 

tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk derecesini belirlemek 

amacıyla yapılan denetimdir.28  

                                                
23 M. Kalkınoğlu,İç Kontrol Sistemi,Vergi Dünyası Dergisi,Sayı 265,Maliye Hesap Uzmanları Derneği 
Yayınları,İstanbul, 2003, s.23. 
24 Sözbilir, 2000, s. 99. 
25 Yılmaz, 2004, s.23. 
26 Y. Gül,Sigorta Şirketlerinde Denetim,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul, 2001, s.14. 
27 Türker vd., 2003, s.8. 
28 Kepekçi,2004, s.1.   
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1.3.3. Kapsamına Göre Denetim Türleri 

 
Kapsamına göre denetim; sürekli denetim ve özel denetim olmak üzere ikiye 

ayrılır.  

1.3.3.1. Sürekli Denetim 
  

Denetçi tarafından denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak her 

yılsonu veya özel hesap dönemlerine tabii işletmelerde hesap dönemi sonunda yapılan 

ve gerekli tüm denetim tekniklerinin kullanıldığı denetimdir. Sürekli denetim zorunlu 

olabileceği gibi isteğe bağlı da olabilmektedir. 

1.3.3.2. Özel Denetim 

 
Belirli bir olayın meydana gelmesiyle bağlantılı olarak söz konusu olaydan 

etkilenebilecek hesapların ya da mali tabloların denetlenmesidir.29 Bu denetimde her 

konu ayrı bir inceleme alanıdır. Kredi öncesi yapılan incelemeler, vergi incelemeleri ve 

yatırım incelemeleri örnek verilebilir. 

1.3.4. Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri 

   

Yapılış nedenine göre denetim türleri; zorunlu denetim ve isteğe bağlı 

denetim olmak üzere iki çeşittir.  

1.3.4.1. Zorunlu Denetim 

 
  Yasal düzenlemeler sonucunda yapılması zorunlu olan denetimdir. 

Denetimdeki zorunluluk kavramı yasal düzenlemelere dayandırılmaktadır. Zorunlu 

denetimler işletmelerin kuruluş biçimi ve faaliyet konusu nedeniyle yapılabilmektedir. 

Denetim mesleğinin gelişmiş olduğu ülkelerde en gelişmiş ve üzerinde en fazla durulan 

denetim türü anonim şirketlere ait mali tabloların denetlenmesidir. Yasal denetimin özel 

şekli olan bu denetim türlerine anonim ortakların kuruluşu, sermaye arttırımı ve 

azaltılması, tasfiye, birleşme gibi durumlarda da yasalar gereğince kamusal denetçilere 

özel denetimler yaptırılabilmektedir. 
                                                
29 M. Özer,Denetim,Özkan Matbaacılık Yayınları,Ankara, 1997, s. 94. 
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1.3.4.2. İsteğe Bağlı Denetim 
 
  Mevzuat hükümleri yönünden bir zorunluluk olmadığı halde, işletmelerin 

kendi istek ve kararları doğrultusunda yaptırdıkları denetimdir.30 Yasal olarak zorlayıcı 

bir neden bulunmadan, ilgililerin, işletme sahip ve yöneticilerinin isteği doğrultusunda 

gerçekleştirilen denetim şeklidir. İsteğe bağlı olarak yapılacak denetimin sınırları 

denetim talebinde bulunanlar tarafından belirlenir.31 İsteğe bağlı denetimde, denetçi 

diğer denetim türlerinde olduğu gibi, mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermek 

zorundadır, bu açıdan isteğe bağlı denetim ile zorunlu denetim arasında uygulama 

açısından bir fark yoktur.32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Özer, 1997, s. 93. 
31 A.Solakoğlu,Bağımsız Dış Denetim ve 3568 Sayılı Kanun,Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü,Ankara, 1991, s.28. 
32 Gürbüz, 1995, s.16. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM 
 
 

2.1. Tanım 

Bağımsız dış denetim ihtiyacı tüm ülkelerde farklı zamanlarda ortaya çıkmıştır. 

Dolayısıyla bağımsız dış denetim uygulamalarının gelişim süreci de ülkeler arasında 

farklılık göstermektedir. Bağımsız dış denetimin ilk olarak ortaya çıktığı ülke 

İngiltere’dir. Denetçi kelimesi ilk olarak 1289 yılında İngiltere’ de kullanılmaya 

başlanmıştır. Türkiye de ise yasal olarak bağımsız dış denetim zorunluluğu 1987 yılında 

bankaların denetimi ile gündeme gelmiştir. 1989 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

yayınladığı tebliğler ile de denetim ilke ve kuralları, bağımsız denetleme kuruluşları ve 

denetçilere ilişkin genel esaslar belirlenmiştir. 

Özü itibariyle genel anlamdaki denetimden çok farklı olmayan bağımsız dış 

denetime en yaygın olarak yapılan tanımlamalar şunlardır: 

Bağımsız dış denetim; bir işletmenin faaliyetleri içerisinde giren/çıkan veya 

işletmede oluşan değer hareketlerinin ilgili belge ve formlarda doğru gösterilip 

gösterilmediğinin, bunların muhasebe kayıtlarının doğru tutulup tutulmadığının, kar ve 

zararın doğru hesaplanıp hesaplanmadığının, mali tabloların işletmenin o hesap 

dönemine dönük ekonomik yapısını doğru biçimde yansıtıp yansıtmadığının kontrolü ve 

sağlanmasıdır.33  

AICPA’ ya göre ise bağımsız dış denetim; kamuya ve işletmeyle ilgili diğer 

kişi ve kuruluşlara sunulmak üzere düzenlenen mali tabloların doğru, gerçeğe ve 

muhasebe ilkelerine uygun, muhasebe dönemleri itibariyle tutarlı bir şekilde 

düzenlendiğine ilişkin görüş verebilmek amacıyla denetim kuruluşlarınca yapılan 

incelemedir.34  

                                                
33 Ş. Demirkan,Türkiye’de Bağımsız Dış Denetimin Vergi Gelirlerinin Arttırılmasında Etkinliği, 9 
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi,İzmir, 1998, s.12. 
34 Demirkan, 1998, s.13. 
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Ülkemizde de bağımsız dış denetim kavram olarak, SPK ve BDDK tarafından 

kullanılmaktadır. Bu nedenle her iki kurum da ilgi alanları için bağımsız dış denetimin 

ilke ve esaslarını dayandıkları yasalar uyarınca yayımladıkları yönetmeliklerle 

belirlemişlerdir. SPK yayımladığı Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme 

Hakkında Yönetmelikte bağımsız denetimi, ortakların ve yardımcı kuruluşların hesap ve 

işlemlerinin, bağımsız denetleme kuruluşlarınca görevlendirilen yetkili denetleme 

elemanları tarafından, bu kuruluşlar adına denetleme ilke, esas ve standartlarına göre 

incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına dayanılarak düzenlenmiş mali tabloların, 2499 

sayılı Kanun çerçevesinde gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanması 

şeklinde tanımlarken;35  

Bu konuda çıkardığı Seri : X, 16 no.lu tebliğde de “Ortaklıkların ve sermaye 

piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya SPK tarafından istenecek mali 

tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile 

bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, 

denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler 

üzerinden incelenmesi ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanması” şeklinde 

tanımlanmıştır.36  

BDDK ise bağımsız dış denetimi; “Denetlenenler ile bunlarla konsolidasyon 

kapsamında bulunan ortaklıkların hesap ve kayıtlarının kuruluşlarca bu yönetmelikte 

düzenlenen denetim ilkelerine göre incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına dayanılarak 

hesap ve kayıtların Kanunun 13 üncü maddesine göre yürürlüğe konulan hesap ve kayıt 

düzenine ilişkin mevzuata uygunluğu hususunda oluşturulan görüş çerçevesinde 

konsolide ve konsolide olmayan mali tabloların onaylanması ve rapora bağlanması” 

şeklinde tanımlamıştır. 

Görüldüğü gibi, bağımsız denetimin konusunu muhasebe verileri oluşturmakta 

ve bu verilerin gerçeği yansıtma ölçütü de genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri 

olmaktadır. Dolayısıyla denetçi muhasebe uzmanlığının yanında hem bu ilkeleri iyi 

                                                
35 13.12.1987 tarih ve 19663 sayılı R.G.’de yayımlanmış “Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış 
Denetleme Hakkındaki Yönetmelik”, md.1. 
36 SPK’nın 04.03.1996 tarih ve 22570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Sermaye Piyasasında 
Bağımsız Denetim Hakkında Teblig Seri: X, No:16. 
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bilmeli hem de kanıt toplama ve değerlemede uzman olmalıdır. Bu uzmanlık, bağımsız 

denetçiyi muhasebeciden ayıran temel unsurdur.  

Buraya kadar yapılan tanımlamalardan çıkarılabilecek sonuçlar şunlardır: 

Bağımsız dış denetim; işletmenin tüm faaliyetlerini kapsar, ücret karşılığında, serbest 

meslek faaliyeti ve bir sözleşme çerçevesinde yapılır, faaliyetlerin muhasebe 

kayıtlarının doğru tutulması ve raporlara doğru yansıtılması ile ilgilenir. Başka bir ifade 

ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu arar, üçüncü kişilere (dışa) 

hizmet etmeyi amaçlayan bir faaliyettir. Bu amaç ile kamuyu doğru biçimde 

bilgilendirme, aydınlatma istenmektedir. Özellikle sermayenin çok uluslaştırıldığı, 

küçük yatırımcıların da sermaye piyasalarında tasarruflarını değerlendirdikleri ortamda, 

onların çıkarlarının korunması ve yatırım kararlarının doğru bilgiye dayanarak 

verebilmeleri açısından şirket faaliyetlerinde şeffaflığın sağlanması temel hedeftir. 

Tüm bu tanımlara dayanarak bağımsız dış denetimin ana hatları şu şekildedir: 

 Bağımsız dış denetimin konusu mali tablolardır. 

 Mali tablolardaki kalemlerin hepsi tek tek incelenmez (önem derecesi 

belirlenerek hesap kalemleri incelenir) 

 Bağımsız dış denetim, planlanmış ve örgütlenmiş sistematik bir süreçtir. 

 Kanıtların objektif olarak toplanması ve değerlendirilmesi gerekir. 

 Denetim, genel kabul görmüş standartlar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 

yapmaktadır. 

 Denetim sonuçları rapora bağlanmaktadır. 

 Denetim, bağımsız denetçiler tarafından yürütmektedir. 

2.2. Bağımsız Dış Denetimin Gerekliliği 

 İşletmeler ile ilişkide bulunan çıkar grupları işletme ile ilgili geçerli ve 

güvenilir bilgiler elde etmek isterler. Bu çıkar grupları; işletmenin yönetimi (veya 
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yöneticileri), ortakları, yatırımcılar, yerli/yabancı kaynak sağlayıcıları, çalışanlar (ve 

dolayısıyla sendikalar), işletme ile ticari ilişkide bulunanlar (tedarikçiler ve müşteriler), 

çeşitli kamu kurumları, danışmanlık kuruluşları ve kamuoyudur. Bir diğer önemli çıkar 

grubu da meslek kuruluşlarıdır. Kamu kurumları ile kast edilen; işletmeden vergi 

vermesini bekleyen maliye ile işletmenin tabi olduğu kanunlara ve yönetmeliklere 

uymalarını bekleyen özerk veya yarı özerk düzenleyici ve kural koyucu 

otoritelerdir.(Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Kurulu vb.) 

İşletmeden çeşitli beklentileri olan bu çıkar grupları için, işletme ile ilgili 

bilgilerin başında şüphesiz ki işletmenin finansal bilgileri gelir. Bu finansal bilgilerin 

verildiği başlıca kaynak, işletmenin kamuya açıkladığı finansal tabloları ve bunlara 

ilişkin açıklayıcı dipnotlarıdır. Çıkar gruplarının, işletmenin finansal tablolarının ve 

açıklayıcı dipnotlarının önceden belirli bir ölçüte uygun olarak hazırlanmasını 

beklemeleri doğaldır. Bu ölçüt genel kabul gömüş muhasebe ilkeleri veya uluslararası 

finansal raporlama standartları olabilmektedir. 

Bir işletme ile ilgili bilgilerin güvenilirliği ve geçerliliği konusunda çıkabilecek 

ihtilaflar bilgi riskini beraberinde getirir. Bilgi riskinin nedenleri; bilginin uzaklığı, 

bilgiyi sağlayanlar ile bilgiyi kullananlar arasında çıkar çatışması, işletme ile ilgili 

bilgilerin çok fazla ve karmaşık olması olarak özetlenebilir.37 Küresel ekonomide, karar 

alıcıların bir işletme hakkında birinci elden bilgi sahibi olmaları hemen hemen 

imkansızdır. Bu durumda karar alıcılar bilgileri sağlayan kaynaklara güvenmek 

zorundadırlar. Ayrıca, eğer bilgiyi sağlayanlar, bir başka deyişle işletmenin tepe 

yönetimi ile çıkar grupları arasında tartışma meydana gelirse sağlanan bilgiler, bilgi 

sağlayanların menfaatine olacak şekilde hatalı olabilir. İşletmeler büyüdükçe ve 

işletmeler arasındaki işlemler karmaşıklaştıkça sağlanan finansal bilgilerin doğruluğunu 

saptamak güçleşmektedir. Örneğin, farklı ülkelerde faaliyet gösteren iki işletmenin 

birleşmesine ilişkin muhasebe kayıtlarının doğruluğu, ancak gerekli uzmanlığa sahip 

kişilerin yorumlayabileceği bir konudur. 

Bir yandan finansal tabloların karar verme kriteri olarak karar vericiler 

tarafından kullanımın artması diğer yandan bu tablolarda yer alan bilgilerin güvenilir 
                                                
37 Arens vd.,  2006,s.7-28. 
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olmama ihtimalinin bulunması, verilecek olan kararların etkin ve isabetli olmasını 

güçleştirmektedir.38 

Finansal tablolarda açıklanan bilgilerin yeterince güvenilir olmaması bu 

bilgilerden yararlanacak olan üçüncü kişiler veya karar alıcıları bu konuda birtakım 

önlemler almaya zorlamaktadır. Finansal tablolardaki bilgilerden hareketle önemli 

kararlar alabilecek karar alıcılar kullanacağı bilginin yeterince güvenilir olup olmadığını 

araştırma ihtiyacı duyar.39 Ancak bu araştırmanın yapılabilmesi için her bir karar 

vericinin özel bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Bu nitelikler ise, uzun yıllar süren 

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

niteliklere sahip olması mümkün olmayabilir. Karar verecek olanların her birinin 

araştırma için yeterli tecrübe ve deneyime sahip olduğu düşünülse bile; aynı finansal 

bilgilerin doğruluğunun farklı kimseler tarafından ayrı ayrı araştırılması gerek işletme 

ve gerek karar verenler için hem masraflı hem de sıkıcı olmaktadır. Bir işletmenin farklı 

tarihlerde faklı karar vericiler tarafından aynı amaç için tekrar tekrar rahatsız edilmesi 

ve işletmenin işlerinin aksatılması işletme içinde ekonomik bir yöntem değildir.40  

Bu nedenle açıklanan bilgilerini güvenirliliğinin uzman ve bağımsız bir kişi 

tarafından tüm karar vericiler tarafından araştırılması ve doğrulanması hem daha 

ekonomik hem de daha güvenilir bir yoldur. Bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı 

bağımsız denetçiler tarafından denetlenen ve denetim raporu ile kullanıcılara sunulan 

finansal tablolara ve işletmenin muhasebe sistemlerine ilişkin bilgiler artık karar 

vericiler için alacakları kararlarda rahatlıkla kullanabilecekleri güvenilir bilgiler olarak 

kabul edilir.41  

Sonuç olarak, finansal bilgiyi sağlayanlar ile işletme dışındaki karar alıcılar 

arasındaki olası çıkar çatışmalarını işletmenin maliyet ve zaman açısından en etkin yolu, 

sunulan finansal bilgilerin güvenilirliğinin bağımsız ve mesleki yetkinliğe sahip bir kişi 

tarafından onaylanmasıdır ki; bu onaylama hizmeti bağımsız denetimdir.  

                                                
38 Gürbüz, 1995, s.28. 
39 E. Güredin,Denetim,Beta Basım Yayım,10.Baskı,İstanbul,2000, s.4. 
40 Gürbüz, 1995, s.28. 
41 Arens ve Loebbecke, 1991. s.3 
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2.3. Bağımsız Dış Denetimin Amaçları 

Genel olarak denetimin amacı; özellikle Anglo Sakson ülkelerinde, işletmenin 

hesaplarının, işletmenin mali durumunu doğru ve açık olarak temsil ettiğine dair 

mesleki görüşün oluşturulması olarak ifade edilmektedir.42 

Zaman boyutu içinde, tüm toplumların büyümesine paralel olarak, teknolojide 

de sürekli ve kendini yenileyen bir gelişmenin var olduğu gözlenmektedir. 

Teknolojideki gelişme, ekonomide temel yapısal değişikliklerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu değişiklik, özellikle sanayi devriminin getirdiği teknolojik gelişme, 

sermayenin yoğunlaşmasını ve işletme birimlerinin yatırım kaynakları gereksinmelerini 

arttırmıştır. Yatırımlar için büyük miktardaki kaynak gereksinmesi az sayıda ortağın 

kişisel tasarrufları ve yaratılan öz kaynaklarla karşılanamaması, sermaye piyasasının 

hızla gelişmesine ve örgütlenmesine yol açmıştır. İşletmelerin finansman ihtiyacını 

sağlayan yatırımcıların ve işletme ile ilgili üçüncü kişilerin hak ve çıkarlarının 

korunması, şirket yöneticilerinin faaliyetlerinin denetimini gerekli kılmaktadır. 

 İşletme yöneticileri açısından da amaçlara uygun ve tutarlı karar verilebilmesi 

için karar vermede bilgilerin geçerli ve güvenilir olması gerekmektedir. 

 Güvenilir olmayan bilgi, kaynakların etkin kullanımını engelleyerek topluma 

ve işletmeye zarar verir. Gelişen teknoloji ve artan dış ve iç ticaret hacmi mali ve 

finansal sorunların kısa zamanda çözülme sorumluluğunu getirmektedir. 

Ekonomilerin gelişme süreci içerisinde olması sunulan bilgilerin güvenilir 

olmama olasılığını da arttırmaktadır. Bu durumda kamuya açıklanan bilgilerin güvenilir 

olup olmadığı bağımsız kişi ve kurumlar tarafından yapılan denetimlerle saptanır. Seri 

X No:22 sayılı tebliğe göre bilgilerin güvenilir olup olmadığını denetleyen bağımsız 

denetimin amacı, mali tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir 

işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun 

ve doğru bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda bağımsız denetçinin görüş 

bildirmesini sağlamaktır. Bu durumda, otokontrol niteliğindeki dış denetim, işletmelere 

                                                
42 F. Whıte,Kathryn Hollıngsworth,Audit,Accountibility and Government,Oxford University Pres,New 
York, 1999, s.91. 
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yeni kredi olanakları sağlayabilecek önemli bir kıstas olarak da 

değerlendirilebilmektedir. Yukarıdaki açıklamalar yardımıyla, dış denetimin amaçları 

şunlardır: 

 Dış denetim, dış denetimi yapılan kurum ve işletmelere alacak, verecekleri 

olan kişilerin hak ve yararlarının korunmasına yardımcı olmak.  

 Dış denetimi yapılan kurum ya da işletmelerin hak ve yararlarını korumak ve 

gelişmesini sağlamak. 

 İşletme sahiplerinin, ortak ya da hissedarların hak ve yararlarını korumak. 

 Ülke ekonomisindeki sermaye piyasasının gelişmesini ve tasarruf sahipleri 

tarafından bu piyasaya arz edilen kaynakların etkin ve rasyonel kullanımını 

sağlamak. 

 Denetimi yapılan kurum ya da işletmelerin çalışanlarının hak ve yararlarını 

korumak. 

 Ulusal düzeyde tek düzen muhasebe uygulamalarını sağlamak ve 

uluslararası muhasebe uygulamalarına uyumlaştırmaya yardımcı olmak. 

 Etkin bir dış denetim olmaksızın sermaye piyasasının gelişmesi olanaksızdır. 

Böylece sermaye piyasası gelişerek ekonomik kalkınmaya etkin bir şekilde katkıda 

bulunacaktır. 

Bağımsız denetimin bir başka amacı da, mali tabloların bir bütün halinde 

mevcut finansal durumu, faaliyet sonuçlarını ve finansal durumdaki meydana gelen 

değişmeleri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, doğru bir şekilde 

yansıtmakta olduğu hususunda bir yargıya ulaşmaktır.43 Denetim sonunda düzenlenen 

raporda, işletme hakkında yeni bir bilgi verilmemekte, sadece mali tabloların doğruluğu, 

güvenilirliği ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı yolunda denetçi görüşü belirtilmektedir.44 

İşletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin net ve açık ekonomik sonuçlarının 

                                                
43 Güredin, 2000, s.11. 
44 Kepekçi,2004, s.201. 
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görüleceği yer olan mali tablolar adeta bir işletmenin karnesi niteliğindedir. Mali 

tablolar aracılığıyla yapılan bilgilendirmeyle, yönetimin işletme hedeflerine ulaşmadaki 

başarısı da ortaya konulmuş olmaktadır.45  

Bağımsız dış denetimin amaçları genel olarak yukarıdaki tanımlamalardan 

anlaşılmakla birlikte, su şekilde de sıralanabilir:46  

 Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının, başka bir deyişle 

isletmenin şeffaf olup olmadığının saptanması, 

 Sermaye piyasalarındaki yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve 

piyasanın tutarlı bir şekilde çalışabilmesi için kamunun aydınlatılması, 

 Yasal mevzuata uyulup uyulmadığının tespiti, uygulanan muhasebe 

düzeninin uluslar arası muhasebe uygulamaları ile uyumlaştırılması. 

Bağımsız dış denetimde denetçi veya denetçiler incelemelerini yaparken, 

denetimini üstlendikleri işletmelerin muhasebe verilerinden faydalanırlar. Başka bir 

ifadeye göre, bağımsız dış denetimin amaçları şu şekilde sıralanabilir:47 

 Finansal durumların tarafsızlığını sunmak, 

 İşletmelerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uymasını sağlamak, 

 Mali tablolar hakkında bir kanaate ulaşmayı sağlamak, 

 Hata ve hileleri ortaya çıkarmak ve önlemek. 

Bağımsız dış denetim ile denetlenen işletmelerin muhasebe düzeni ve mali 

tabloların muhasebe prensiplerine uygun olduğu ortaya konularak, tablolardan 
                                                
45 E. Örerler,Finansal Değerlendirme Açısından Finansal Tabloların Şeffaflığı,Muhasebe ve Denetime 
Bakış Dergisi,Mayıs;2005, s.2. 
46 H.Dede, Semaye Piyasası Mevzuatına Göre IMKB de İşlem Gören Sürekli Denetime 
TabiiŞirketlerin Ara Mali Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Esaslar ve Bağımsız Dış 
Denetim,Yayımlanmamış Doktora Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul,1995, 
s.146. 
47 M. Morbel,Türkiye’de Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetimin 
Yararları,Yayımlanmamaış Yüksek Lisans Tezi,İzmir,1995, s.12. 
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yararlanılacak taraflara ve işletme yönetimine bugün ve ileriye dönük kararlarına ışık 

tutulmaktadır. Böylece, bağımsız dış denetimin uzun vadedeki amacı; işletme 

yönetimine mali tablolar ile ilgili olarak tahmin, analiz, denetim, rapor hazırlama v.b 

konularında yol gösterici olmasıdır.48 

Yukarıda sıralanmış olan söz konusu amaçlara baktığımızda; bağımsız dış 

denetime duyulan ihtiyacın temelinde işletmelerin düzenlemiş oldukları muhasebe 

kayıtlarına duyulan güvensizliğin olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra işletmelerde ki 

iç denetim yetersizliği de bağımsız dış denetime duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. 

Dolayısıyla bağımsız dış denetimin amaçlarını da yine bu gereksinimler belirlemektedir. 

Gelişmekte ve gelişmiş olan ekonomilerle birlikte işletmelerin ve ilgililerin bilgi 

gereksinimleri de artmakta bunun sonucunda da bağımsız dış denetimin amaçları her 

geçen gün gelişmektedir. 

2.4. Bağımsız Dış Denetimin Yararları 

Bağımsız dış denetimin yararlarını üç grupta incelemek mümkündür: 

- Denetlenen İşletmeye Yararları 

- İş Hayatının Diğer Üyelerine Yararları 

- Kamu Kuruluşları Açısından Sağlanan Yararlar 

2.4.1. Denetlenen İşletmeye Yararları 

Bağımsız dış denetimin denetlenen işletmeye sağladığı yararlar şu şekilde ifade 

edilmektedir.49  

 

                                                
48 Demirkan, 1998, s.12. 
49 Güredin,2000, s.16. 
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 Bağımsız dış denetim, şirket dışındaki bir kurum veya uzman şahıs 

tarafından objektif ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle, 

finansal tabloların şeffaflığını, doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır. 

 Bağımsız denetim denetimi yapılan işletmenin muhasebe kayıtlarındaki 

hataların ortaya çıkarılmasını sağlar ve bu sayede gelir ve giderlerin 

tablolara doğru olarak yansıtılmasına yardımcı olur. Dolayısıyla şirket daha 

gerçekçi hedef ve politika belirler. 

 Bağımsız dış denetim, işletme yönetimi ve/veya işletme çalışanlarının hileli 

işlemlerde bulunmasını veya bu yöndeki eğilimlerini engellemeye yardımcı 

olur. 

 Denetlenmiş finansal tablolar kredi olanaklarının genişlemesini sağlar.50 

 İşletmenin bağımsız denetimi sonucunda düzenlenecek olan raporlar, 

ilgililerin dikkatlerinin işletmenin üzerine çekilmesini sağlar.  

 Denetimler sonunda olumlu görüş verilmesi kaydıyla, işletmelerin daha 

kolay ve uygun şartlarda yabancı kaynak bulmasını sağlar. 

 Yönetici, kendi eksikliklerini, yanlışlarını veya finansal tablolarının uluslar 

arası standartlara uymayan yönlerini objektif, dışarıdan bir gözle görme ve 

değerlendirme fırsatı bulur. 

 Özellikle yönetimde yer almayan ortakların haklarının korunmasında önemli 

rol oynar. 

 Bağımsız dış denetim holding kuruluşlarda işletme politika ve direktiflerine 

tüm topluluk içinde uyulup uyulmadığı konusunda bilgi verir ve güvence 

sağlar. 

 

                                                
50 Ö. Duman,Muhasebe Denetimi ve Raporlama,Tesmer Yayınları,Yayın No:37,Ankara, 2001, s.25. 
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2.4.2.  İş Hayatının Diğer Üyelerine Yararları 

 
Bağımsız dış denetimin denetlenen işletme ile ilişki içinde bulunan iş hayatının 

diğer üyelerine sağladığı yararlar şunlardır: 

 Kredi veren kuruluşlara verecekleri kararlarda yardımcı olurlar. 

 Denetimi yapılmış finansal tablolar, yatırımcıların karar vermelerinde 

yardımcı olurlar.51 

 Denetimi yapılmış finansal tablolar işletme ile ilgili taraflara, özellikle 

işletme ile ilişkisi olan müşterilere, denetlenen işletmenin karlılığı, 

faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliği ve finansal durumu hakkında güvenilir 

bilgiler sağlar.52 

 Denetlenmiş finansal tablolar işgücü piyasasında ücret ve diğer sosyal 

hakların tespitinde taraflara gerçekçi bilgiler sağlayarak yardımcı olur. 

 Şirket devir ve birleşmelerinde alıcı ve satıcı taraflara güvenilir, doğru 

bilgiler verir. 

2.4.3.  Kamu Kuruluşları Açısından Sağlanan Yararlar 

 
Bağımsız dış denetim kamu kuruluşları açısından sağladığı yararlar şunlardır: 

 Denetlenmiş finansal tablolardan yararlanılarak hazırlanmış vergi 

beyannamelerine ve mali raporlara olan güvenin artmasını sağlar. Bu 

nedenle, ilgili işletmelerin devlet tarafından yapılacak vergi denetimlerinde 

kapsam dışında tutulması, böylece vergi idaresinin daha etkin ve verimli 

çalışmasının sağlanması mümkündür.53 

 Kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ait finansal tabloların bağımsız 

denetimden geçmeleri, resmi kurumların bu kuruluşlarda yapacağı denetimin 

                                                
51 Duman, 2001, s.26. 
52Güredin, 2000, s.17. 
53 Güredin, 2000, s.17. 
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kapsamının daralmasını sağlar.54 Ülkemizin de içinde bulunduğu Kıta 

Avrupa’sı ülkelerinde, muhasebe ve denetime ilişkin kural ve düzenlemelerin 

belirlenmesi, doğru ve güvenilir bir şekilde işlemesi kamu otoritesince 

gerçekleştirilmektedir. Bağımsız dış denetimin bu konuda kamu organlarına 

büyük desteği ve standartların oluşturulması, yerel standartların uluslararası 

muhasebe ve denetim standartları ile uyumlu hale getirilmesi hususlarında 

önemli katkısı bulunmaktadır.55 

2.5.  Bağımsız Dış Denetim İlkeleri ve Standartları 

2.5.1.  Bağımsız Dış Denetim İlkeleri 

 
2.5.1.1. Mesleki Etik İlkeleri     

 
Genel olarak, birey veya grubun doğru veya yanlış davranışlarını yöneten 

değerler, standartlar olarak tanımlanabilen etik, yasalarla belirlenen sınırların içinde 

kalarak kişilerin davranış ve kararlarını yönlendirmektedir. Mesleki etik kurallar ise; 

meslek kuruluşlarınca belirlenen, kabul edilebilir mesleki tutum ve davranışlara sahip 

olabilmek için oluşturulmuş ve uyulması istenen asgari standartlar olarak tanımlanabilir. 

Bağımsız denetim mesleği ile ilgili  AICPA’nın 1981 yılında yayımladığı etik ilkeler 

dünyada en çok kabul gören ilkeler olup, şöyle sıralanabilir:  

 Denetçi, hizmet verdiği kişi ve kurumlardan bağımsız olmalıdır. Tarafsızlık 

ve güvenilirlik sıfatlarına sahip olmalıdır. 

 Denetçi, müşterilerine karşı dürüst ve samimi olmalı ve kamuya karşı 

sorumluluğu ile tutarlı olmak koşulu ile onlara en iyi hizmeti vermelidir. 

 Denetçi, mesleği ile ilgili genel ve teknik standartlara sahip olmalı ve 

mesleki yeterliliğini ve hizmetinin kalitesini artırmaya çalışmalıdır. 

                                                
54Duman, 2001, s.26. 
 
55 Demirkan, 1998, s.179. 
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 Denetçi, meslektaşları ve meslek örgütleri ile işbirliği ve iyi ilişkiler içerisinde 
olmalıdır. 

 Denetçi, mesleğin itibarını ve kamuya hizmet verme yeteneğini arttırmak için 

çaba göstermelidir.                 

2.5.1.2. Kamunun Aydınlatılması İlkeleri 

 
Muhasebenin temel kavramlarından sosyal sorumluluk kavramı, kişilik 

kavramı ve tam açıklama kavramlarının sonucu olarak ortaya çıkmış olan kamunun 

aydınlatılması ilkesi aynı zamanda sermaye piyasalarının vazgeçilmez unsurlarından 

birisidir. İşletmelerin finansal durumları, performansları, sermaye ve idari yapısı 

hakkında kamunun zamanında ve yeterli bilgiyle aydınlatılması olarak tanımlanan ve 

finansal tablo kullanıcılarının kararlarını verirken ilgili işletmeye ait yeterli bilgi ve 

veriye dayanarak karar vermelerini amaçlayan bir ilkedir. Bu ilke, finansal tabloların 

düzenlenmesi ve sunulmasında tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini, bilgi 

alıcıları arasındaki çıkar ilişkisi karsısında tarafsız kalınmasını ve standartlara 

uyulmasını zorunlu kılar. 

2.5.1.3. Denetim Riski ve Önemlilik İlkesi 

 
Denetim riski ve önemlilik ilkesi arasında güçlü bir korelasyon vardır. Bu ilişki 

işletmeden işletmeye, değişir. 

Risk, getirideki standart sapma oranıdır. Denetçiler açısından denetim 

faaliyetindeki risk ise, çıktılardaki belirsizlik şeklinde ortaya çıkmaktadır.56  

Denetim riski; denetçilerce baştan kabullenilen ve yapılan denetimlerde çeşitli 

sebeplerden ötürü ortaya çıkarılamayan hataların birleşerek meydana getirmiş olduğu 

risktir.57 Başka bir ifade ile denetçinin denetim faaliyetleri sonunda, güvenilirliğini 

                                                
56 C.Toraman,Denetim Riski ve Belirsizliğin Ölçülmesinde Farklı Bir Teknik:Bulanık Mantık, İktisat 
İşletme ve Finansman Dergisi,Yıl:17,Sayı:193,Nisan;2002, s.68. 
57 B. Sipahi,Muhasebede Kullanılan Kanıt Toplama Teknikleri ve Bir Uygulama,Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı 
Yayımlanmamış Doktora Tezi,İstanbul 2001, s.76. 
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sarsacak ölçüde önemli yanlış düzenlemeler içeren finansal tablolar hakkında, 

yanlışlıkla olumlu görüş belirtmesidir.58  

Denetim riskini meydana getiren iki önemli unsur vardır. Birincisi, faaliyet 

döneminde gerek finansal, gerekse finansal olmayan hataların olması ve bunların 

finansal tablolara yansıması olasılığıdır. İkinci ise, mevcut olan hataların denetçi 

tarafından tespit edilememesi ihtimalidir.59  Bu iki unsur, denetim riskini oluşturan üç 

alt risk kavramında kendini göstermektedir. Başka bir ifade ile toplam denetim riski bu 

üç bileşenin ortak sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar; Doğal (Yapısal) Risk, 

Kontrol Riski ve Ortaya Çıkarma Riski (Denetçi Yetersizliği Riski)dir. Hataların 

olma ve finansal tablolara yansıma ihtimali doğal ve kontrol risklerini, hataların denetçi 

tarafından tespit edilememesi de ortaya çıkarma riskini oluşturmaktadır. Risk türlerini 

açıklayalım: 

a) Doğal Risk: İç kontrol sistemi olmadığı veya dikkate alınmadığı ortamlarda, 

denetlenen işletmenin finansal tablolarında veya iş gruplarında önemli hataların 

bulunması riskidir. Hesaptan hesaba doğal risk büyüklüğü değişmektedir. Örneğin nakit 

değerlerin çalınma riski, duran değerlerin çalınma riskinden daha büyüktür. Doğal 

riskin belirlenmesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bunlar;60 

 İsletmenin yapısı, kültürü, büyüklüğü vs., 

 Yönetim entegrasyonu ve isletmenin eğilimleri, 

 Önceki denetim sonuçları, 

 Denetimin ilk olması, 

 Karmaşık işlemler ve muhasebe kayıtları, 

 Orta ve üst düzey yöneticilerin sürekli değişimi, 

                                                
58 A.Kaya,Denetim Sürecinde Önemlilik,Muhasebe ve Denetime Bakış,Yıl:1,Sayı:1, Nisan;2000, s.92. 
59 G. TaylorAudit Judgement:Risk and Materality,Current Issues in Auditing,Harper&Row 
Publishers,London,1985, s.93. 
60 N. Bozkurt, Muhasebe Denetimi,İstanbul:Alfa Yayınları,2000, s.105. 
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 Olağanüstü işlemler ve diğer faktörler (teknolojik değişimler gibi)dir. 

b) Kontrol Riski: İşletmenin iç kontrol yapısına rağmen bulunup ortaya 

çıkarılamayan ve önlenemeyen, finansal tablolarına ilişkin hata ve hilelerin fark 

edilmeme, engellenememe riskidir. Kontrol riskinin iç kontrol yapısının etkinliği ile ters 

orantılı, toplanacak kanıt sayısı ile de doğru orantılı bir ilişkisi bulunmaktadır. Doğal 

riski etkileyen tüm unsurlar, kontrol riskini de etkilemektedir.61  

c) Ortaya Çıkartma Riski: Denetim kanıtının veya denetçinin finansal 

tablolarda yer alan ve ortaya çıkabilecek önemli bir hatayı belirlemekte yetersiz kalması 

riskidir. Uygulanan denetim tekniği ve denetçinin becerileri riskin büyüklüğünde 

önemli rol oynamaktadır. Diğer risklerle ters yönlü bir ilişkisi olan bu riskin onlardan 

farkı denetçiye bağlı bir risk olusudur. Dolayısıyla bu risk kontrol edilebilir ve seviyesi 

düşürülebilir. Kanıt sayısı ile de ters yönlü ilişkisi vardır. 

Önemlilik İlkesi; Finansal tabloların sunumunda bazı finansal olaylar önemli, 

bazıları ise önemsizdir. Önemsiz olaylar zaman zaman denetçi raporlarında yer alabilir. 

Bu nedenle denetim raporlarının görüş bölümleri “kanaatimize göre” ibaresi ile başlar.62  

Aslında bir hesap kaleminin önemli olup olmadığı kalemin finansal tablolara 

ve bu tabloları kullananların kararlarına yapacağı etkiye bağlıdır.63 Dolayısıyla 

denetimde önemlilik ile muhasebedeki önemlilik birbiriyle çok yakın anlam ifade 

etmektedir. 1 No.lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ve SPK’nın XI seri 1 no.lu 

Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlamaya İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında 

Tebliği’nde de “Bir hesap kalemi veya finansal bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, 

finansal tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları 

etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar 

ve diğer hususların finansal tablolarda yer alması zorunludur.” seklinde 

tanımlanmaktadır. 

                                                
61 Sipahi, 2001, s.83. 
62 Sipahi, 2001, s.70. 
63 Güredin,2000, s.107. 
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BDDK ‘da bağımsız denetim ilkelerine ilişkin yönetmelikte “Bir bilginin, mali 

tablolara dahil edilmemesinin veya mali tablolarda yanlış ifade edilmesinin, 

kullanıcıların mali tablolardaki bilgilerden yola çıkarak aldıkları ekonomik kararları 

etkileme düzeyi, o bilginin mali tablolar açısından önemlilik düzeyinin temel 

göstergesidir. Denetim planlaması yapılırken, mali tabloların düzenlenmesinde yapılan 

hataların, denetlenenin gerçek mali durumunun mali tablolara yansımasını engelleyip 

engellemediği hususunun değerlendirilmesi zorunludur.”  diyerek önemlilik kavramının 

bağımsız dış denetimin amacı doğrultusunda ne denli önemli değer ifade ettiği 

gösterilmiştir. 

Denetçi, denetim sürecinin her safhasında (denetim programının 

hazırlanmasında, iç kontrol yapısının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesinde, kanıt 

sayısının belirlenmesinde, kanıt toplanmasında ve raporlama safhasında) önemlilik 

kavramını göz önünde bulundurmaktadır.64  

2.5.2. Bağımsız Dış Denetim Standartları 

 
Denetim mesleğinin esas amacı denetlenen işletmelere ve finansal tablolarına 

güvenin sağlanmasıdır. Bunun için tüm kesimlerce kabul edilen standart kurallara 

dayalı, objektif bir denetim sistemi ortaya konulmalıdır. Bunun için denetçilerin 

niteliklerini, sorumluluklarını, yapmaları gereken çalışmaların neler olması gerektiğini 

genel düzeyde belirleyen, denetim çalışmalarının kalitesini üst düzeyde tutabilmeyi 

amaçlayan standartlar oluşturulmalıdır. Bu anlamda ilk denetim standardı çalışması 

1917 yılında ABD’nde Federal Ticaret Komisyonu (FTC Federation Trade 

Commitee)’nun isteği üzerine AICPA tarafından “Bilânço Denetimi Üzerine Bir 

Memorandum” başlığı ile yayınlanmıştır.65 Bu standartlar daha sonra 1947 yılında 

AICPA tarafından “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları(GKGDS)” adı 

altında yeniden düzenlenmiş, birçok ülke tarafından benimsenerek uluslararası 

standartlara da temel oluşturmuştur. Denetim standartları, AICPA’ nın bir alt kuruluşu 

olan ASB (Auditing Standards Board –Denetim Standartları Kurulu) tarafından SAS 

(Statements on Auditing Standards – Denetim Standartları Açıklamaları) adı altında 

                                                
64 Sipahi, 2001, s.71 
65 Demirkan, 1998, s.25. 
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1972 yılından sonra yayımlanmaya başlamıştır. Bunlar aslında, ilk yayımlanan 

GKGDS’nın bir yorumu şeklinde olan ve denetim sırasında neler yapılması gerektiğini 

ayrıntılı olarak açıklayan alt ilkelerdir.66  

GKGDS, denetimin anayasası olarak kabul edilen ve bu standartlara uyulması 

zorunlu olan ancak, bütün denetim çeşitlerinde uygulanacak tek tip bir standart 

olmayan, denetim yöntemlerini sınırlandırmayan, bir anlamda çerçeve çizip, bu 

çerçevenin içinin tamamen yapılan denetimin özelliğine, denetçinin mesleki eğitim ve 

deneyimine göre şekillenmesini isteyen kurallar bütünüdür.   

Denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olan ve 

yürütmekte olduğu denetim eylemlerine ışık tutan genel ilkelere denetim standartları 

denilmektedir. Yapılan veya yapılmakta olan denetimin uygun ve kabul edilebilir 

olabilmesi için denetçinin bu standartları kesinlikle uygulaması gerekmektedir. 1947 

yılında çok geniş olarak kabul edilen ve günümüze gelinceye kadar çok az bir 

değişikliğe uğrayan bu standartlara “genel kabul görmüş denetim standartları” 

denilmektedir.67 Söz konusu standartlar, genel olarak, kaliteli bir denetimin sınırlarını 

ve içeriğini belirler. Bu bakımdan, kaliteli ve güvenilir bir denetim eylemi genel kabul 

görmüş denetim standartlarına (GKGDS) uygun olduğu takdirde amacına ulaşmış 

sayılmaktadır. 

Her bir bağımsız denetim eyleminde uyulması zorunluluklar arz eden genel 

kabul görmüş denetim standartları, denetçiye bir denetim görüşüne ulaşabilmesi için 

müşteri işletme hakkında yeterli ve güvenilir bilgiler toplama yükümlülüğünü 

getirmiştir. 

Denetçi bu amaçla işletmenin muhasebe ve finans sistemini inceler, sistemin 

çalışması hakkında bilgi toplar, belgeleri inceler, personelin çalışmalarını gözlemler, 

varlıkları yerinde görür, bazı verileri bizzat hesaplar, ilgililere sorular sorar ve diğer 

yollara başvurarak denetim için gerekli bilgileri elde eder. Birer kanıt niteliğindeki bu 

bilgileri elde etmek için denetçinin yaptığı çalışmalara denetim işlemleri veya denetim 

yöntemleri denilir. Kanıt toplama aracı olarak yapılan denetim işlemleri standart bir 
                                                
66 Güredin,2000, s.25. 
67Gürbüz 1995, s.34. 
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duruma getirilmiştir. Çünkü bunlar denetçi tarafından her bir denetim eyleminde ayrıca 

belirlenirler, zamana ve koşullara göre değişiklik gösterirler. Denetim işlemleri genel 

kabul görmüş denetim standartlarının denetim eylemine uyarlanmasıyla izlenecek yolu 

gösterirlerse de, her bir denetçi izleyeceği yolu ve uygulayacağı denetim işlemini 

kendisi belirler. 

Uygulamacıların çoğunun denetim işlemlerinin de yazılı standartlar halinde 

belirlenmesi gerektiğini savundukları; bu şekildeki bir düzenlemenin yapılması 

durumunda, denetim faaliyetlerinin kolaylaşacağını ve denetçilerin hatalı bir denetim 

görüşü verdiklerinin ileri sürüldüğü hallerde denetçinin kendini savunmasına yardımcı 

olacağını, ancak bu yararın yanında getireceği sakıncaların daha çok olacağı ve aynı 

zamanda kanıt toplamayı mekanik bir duruma sokarak denetçinin esnek davranmasını 

engelleyerek mesleki yargıyı ortadan kaldıracağına işaret edilmiştir.68 Gerçekten 

denetim zihinsel bir faaliyet olup, denetçinin yargısı mesleki bilgisine ve deneyimlerine 

dayanır. Denetçinin denetimle ilgili söz konusu yeteneklerinin devre dışı bırakılması, 

denetim eyleminin yapısını ve özelliğini bozar. Bu bakımdan, denetim işlemlerinin 

ayrıntılı özel kurallar olarak standartlaştırılması ve denetçiye yargı özgürlüğü tanıyan 

uygulaması gerekli genel davranış kuralları biçiminde geniş kapsamlı tutulması denetim 

amacına daha uygun olacaktır.69  

GKGDS, üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar; denetçinin nitelikleri ve 

çalışma kalitesi ile ilgili olan Genel Standartlar, denetim çalışması sırasında uyulması 

gereken kuralları içeren Çalışma Sahası Standartları ve denetim raporu hazırlanırken 

ve denetim görüsü belirtilirken uyulması zorunlu kurallardan oluşan Raporlama 

Standartlarıdır.70  

Şekil 2.1’ de genel kabul görmüş denetim standartlarına ilişkin grup başlıkları 

ile her bir grupta yer alan genel kabul görmüş denetim standartları sırayla gösterilmiştir. 

 

                                                
68 Arens ve Loebbecke, 1991, s.16. 
69 Güredin, 2007, s. 41. 
70 Özer, 1997, s.130. 
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Genel 

Standartlar 

1.Denetim bir uzman olarak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip kişi veya 

kişilerce yapılmalıdır. 

2. Denetim göreviyle ilgili tüm konularda denetçi veya denetçiler bağımsız 

düşünme mantığı içinde olmalıdır. 

3. İncelemenin yapılmasında ve denetim raporunun hazırlanmasında gerekli 

mesleki özen ve titizlik gösterilmelidir. 

Çalışma 

Alanı 

Standartları 

1. İş iyi bir biçimde planlanmalı ve varsa, yardımcılar iyi bir biçimde kontrol 

edilmelidir. 

2. Denetim işlemlerinin bağlı olduğu test sonuçlarının saptanması amacıyla, 

mevcut iç kontrol sisteminin gerektiği gibi incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

3. İncelenen finansal tablolar hakkında bir denetim görüşüne varmak için 

soruşturmalar, gözlemler, teftiş ve doğrulamalar yoluyla yeterli kanıtlar elde edilmelidir. 

Raporlama 

Standartları 

1. Denetim raporu finansal tabloların GKG muhasebe ilkelerine uygun olarak 

hazırlanıp sunulduğunu belirtmelidir. 

2. Denetim raporu cari dönemdeki muhasebe ilkelerinin aynen geçen 

dönemdeki gibi, değişmeden uygulanıp uygulanmadığını belirtmelidir. 

3. Finansal tablolardaki açıklayıcı notlar, raporda aksi belirtilmedikçe, makul 

ölçüde yeterli sayılmalıdır. 

4. Denetim raporu, ya finansal tabloların tümü açısından bir görüşe yer 

verileceği ya da bir görüş belirtmeyeceği savını açıklamalıdır. 

Şekil 2. 1 Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 
 
Kaynak: Boynton ve Kell, William C. ve Walter G. KELL (1996), Modern Auditing, John Willey&Sons 
Inc., New York, s:41; Messier ve diğerleri, (2006), Auditing and Assurance Services, New York, s:44. 
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2.5.2.1. Genel Standartlar 

 
Genel kabul görmüş denetim standartlarının birinci bölümü genel standartlar 

olarak düzenlenmiştir. Bu standartlar denetim eylemini gerçekleştiren uzman 

denetçilerin karakterlerini, davranışlarını ve mesleki eğitimlerini ön plana çıkardıkları 

için, bunlara aynı zamanda “kişisel standartlar” da denilmektedir.71 Genel standartlar üç 

tanedir:72  

 Bağımsızlık 

 Mesleki Eğitim ve Yeterlilik  

 Mesleki Özen ve Titizlik 

 kriterlerinden oluşmaktadır. 

a) Bağımsızlık: Kendine güvenme ve başkalarından kolayca etkilenmeme, 

tarafsızlık ve bütünlük içinde hareket edebilme olarak tanımlanabilen bağımsızlık, 

denetçinin olmazsa olmaz niteliklerinden ilkidir. Görevleri ile ilgili her hususta çıkar 

çatışmalarından uzak kalarak bağımsız davranma mantığını koruması gereken, 

denetlediği işletmenin sahip ve yöneticilerinin etkisi altında kalmaksızın hem gerçekte 

hem de görünüşte bağımsız olan ve denetim sonunda ulaştıkları görüsü sadece kamuyu 

aydınlatma amacıyla açıklayan meslek mensupları bu özelliklerini üstlendikleri kamusal 

nitelikli görevden almaktadırlar. Genel kabul görmüş denetim standartlarının birincisi 

denetçilerin düşüncelerinde ve davranışlarında bağımsız olmalarını gerekli görmektedir. 

Tarafsız ve dürüst davranma olarak da açıklanan bağımsızlık, denetim eyleminin temel 

dayanağıdır. Finansal bilgilere ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlar denetçinin bağımsızlığı 

konusunda en küçük bir şüpheye bile tahammül edemezler. Bu nedenle, denetçiler dışa 

karşı da bağımsız düşünce ve davranış içerisinde olduklarını göstermelidirler.73 

Bağımsızlık standardına göre, denetçilerin müşterilerine olan yükümlülüklerinin 

                                                
71 T. Aksoy,Tüm Yönleriyle Denetim,Ankara:Yetkin Yayınları, 2006, s.187. 
72 H. Akdoğan,Muhasebe Meslek Etiğinin Kamunun Aydınlatılmasındaki Önemine Meslek 
Mensuplarının Yaklaşımları, Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayın No:1470,Açıköğretim Fakültesi 
Yayınları,Yayın No:783, 2003, s.102. 
73Özer, 1997, s.138. 
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ötesinde kamuoyuna karşı, kaliteli ve güvenilir bir denetim çalışması yerine getirme 

sorumlulukları bulunmaktadır.74 Denetçi veya denetçiler yaptıkları iş ile ilgili tüm 

konularda bağımsız düşünme mantığı içinde olmalı, denetim sırasında denetimi 

gerçekleştirilen işletmenin ortakları ve / veya yetkililerinin etkisi altında kalmadan 

bağımsız davranabilmelidirler.75  

b) Mesleki Eğitim ve Yeterlilik: Meslek kanunlarında belirtilen niteliklere 

göre yetişmiş, yeterli eğitim, teknik bilgi ve deneyime sahip kişiler, ünvanlarının 

gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmek zorundadır. Denetim 

raporlarını kullanacak olan taraflar, mesleki açıdan yeterlilik kriterini öncelikle ararlar. 

Mesleki bilgi, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi eğitim faaliyetleriyle gelişir.76 

Denetim mesleği teorik bilgilerin desteğinde pratik uygulamalarla da öğrenilir. Mesleki 

yeterliliğin yanında mesleğin kamusal yönünün de olması denetçinin sosyal rol ve 

statüsüne uygun ahlak, karakter ve kültüre sahip olmasını gerektirir. Stajyerlikten 

başlayıp, denetçi yardımcılığı süresince denetçi adaylarının söz konusu erdemlerle 

bezenmeleri için bu meslek bir nevi usta-çırak ilişkisi üzerine kuruludur. Meslek 

mensupları AICPA ve benzeri meslek örgütlerince düzenlenen eğitim programlarına 

katılmak zorunda olup, her yıl belirli saat eğitim programlarına katıldıklarını 

belgelemek zorundadır.77  

c) Mesleki Özen ve Titizlik:  Mesleki özen ve titizlik standardına göre, 

denetçiler mesleğinde uzman bile olsa çalışması esnasında mesleğin gerektirdiği dikkat 

ve özeni göstermek zorundadır. Denetçi; denetim sürecinin her aşamasında, çalışma 

alanı standartlarına, raporlama standartlarına, denetim ile ilgili kanun, yönetmelik ve 

tebliğlere eksiksiz bir şekilde uyuyorsa gerekli mesleki özen ve dikkati gösteriyor 

demektir.78  

                                                
74L. Kavut,Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve Türkiye’deki Durumu,Muhasebe ve Bilim 
Dünyası Dergisi, 2000,Sayı:4,s.14. 
75Duman, 2001, s.33. 
76Demirkan, 1998, s.27. 
77E. Beyazıtlı,Muhasebe Denetiminin Tarihsel ve Çağdaş Konumlarından Geleceğe Bir 
Bakış,TÜRMOB Yayınları,Yayın No:23,Ankara, 1991, s.80. 
78S.Şerafettin,Muhasebe Raporlarının Yasal Denetimini Yürütmekten Sorumlu Kişilere Yetki 
Verilmesine Yönelik AT Sekizinci Yönergesinde Belirtilen Mesleki Standartlar ile 3568 Sayılı Yasa 
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Denetçinin yaptığı denetim çalışmasında gerekli mesleki özen ve titizliği 

gösterdiğine ilişkin en önemli kanıt, denetçinin yaptığı çalışmaları belgeleyen çalışma 

kâğıtlarıdır. Bunun haricinde denetçi, çalışması ile ilgili destekleyici kanıtlar toplamalı, 

başvurduğu örneklemelere ilişkin geçerli varsayımlar yapmalıdır. 

2.5.2.2.   Çalışma Alanı Standartları 

 
Denetçiye, güvenilir bir denetim görüşüne ulaşabilmesi için kanıt toplama ve 

bu kanıtları değerlemede yol gösteren çalışma sahası standartları, genel standartlara 

göre nesnel niteliklere sahiptirler. 

Çalışma alanı standartları, denetimin faaliyet alanını belirleyen işletmede 

yapılacak çalışmaları belirler. Aynı zamanda bu standartlar, finansal tablolar hakkında 

bir görüşe ulaşmak için eldeki kanıtları değerlendirmede yardımcı olmaktadır. Çalışma 

alanı standartları, denetim süreciyle ilgili olan standartlardır. Bunlar; 

 Planlama ve gözetim, 

 İç kontrol sisteminin incelenmesi, 

 Yeterli sayıda ve güvenilir delil toplama  

olmak üzere üç bölümde incelenebilir. 

a) Planlama ve Gözetim: Çalışma alanı standartlarından ilki olan bu standarda 

göre, denetime başlamadan önce, yeterli bir şekilde planlama yapılmalı ve eğer 

denetçiye yardımcı olan denetçi yardımcıları da varsa bunlarda gerektiği şekilde 

gözlemlenip kontrol altında tutulmalıdır.79 Genel kabul görmüş denetim standartlarına 

göre denetimin planlanması insan gücü planlamasını da kapsamaktadır. Önceden 

belirlenmiş olan denetçi yardımcılarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve kontrolü 

zorunlu olmaktadır. Dolayısıyla denetim maliyetinin düşürülmesi için mutlaka 

yapılması gereken bir faaliyettir. İyi bir plan yapılabilmesi için işletmenin iş ilişki ve 

                                                                                                                                          
ile İlgili Mevzuattaki Mesleki Standartların Karşılaştırılması,Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. 
Dergisi,Cilt:8, 1990,s.200. 
79Kepekçi, 2004, s.17. 
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prosedürleri, örgüt ve finansal yapısı iyi tanınmalı, temin edilebilirse geçmiş yıllardaki 

denetim planlarından yararlanılmalı ve planlar yazılı olmalıdır.80  

b) İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Edinme Standardı: Genel kabul 

görmüş denetim standartlarında iç kontrol; “Bir şirketin varlıklarını koruma altına 

almak, muhasebe kayıtlarının doğruluk ve güvenilirliğini kontrol altına almak ve 

yönetim politikalarına uygunluk sağlamak amacıyla geliştirilen yöntem, önlem ve 

örgütlenmelerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.81 İç kontrol sistemi etkin çalışan bir 

işletmenin, finansal tablolarında hata olma riski de azalır, bu durum denetim riskini de 

azaltmış olacaktır. Denetim riskinin azalması sonucu, denetçinin bir görüşe ulaşabilmesi 

için yapması gereken işlemlerin ve toplaması gereken kanıtların sayısı da azalacaktır. 

İşletme varlıklarını korumak, yönetim tarafından belirlenmiş politika ve prosedürlerin 

uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve işletme faaliyetleri ile ilgili kayıtları 

incelemek amacıyla oluşturulmuş olan iç kontrol sistemi etkinleştikçe, mali tabloların 

hatalı olma riski azalır, mali tabloların doğruluk ve güvenilirlik derecesi artar. 

Dolayısıyla, bağımsız dış denetim işlemlerinin sayı ve kapsamı bakımından iç denetim 

sisteminin etkinliği büyük oranda belirleyici olmaktadır.82 İç kontrol sistemi iki nedenle 

incelenir. Birincisi, işletmenin iç kontrol sisteminin güvenilirliği araştırılarak, sistemin 

etkinliğini saptamak, ikincisi de uygun bir denetim görüşüne ulaşabilmek için 

uygulanacak denetim işlemlerinin kapsamını belirlemektir.83  

c) Kanıt Toplama Standardı: Kanıt toplama standardına göre, denetçiler, 

denetim çalışmaları sonrasında yeterli bir görüşe ulaşabilmek için gerekli miktarda ve 

güvenilir kanıtlar elde etmek zorundadırlar.84 Toplanacak kanıtların miktarı, işletmenin iç 

kontrol sisteminin etkinliğine, denetlenen hesap gruplarına ve genel olarak işletmenin 

durumuna bağlı olup, çeşitli istatistikî yöntemler kullanılarak belirlenir. Doğru ve tarafsız 

denetçi görüşü, bu kanıtlar yardımıyla oluşur.85 Denetçiler, uluslararası denetim 

kurallarına göre, denetim ile ilgili kanıt niteliğindeki önemli kayıtları tutmak ve 

saklamak suretiyle denetimin temel ilke ve kurallara uygun yapıldığını kanıtlamak 
                                                
80Sipahi, 2001, s.38. 
81 AICPA, Professional Standards, AU, Section, 320-9. 
82 Sipahi, 2001, s.38. 
83 Kaya, 2000, s.16. 
84 Kepekçi, 2004, s.18. 
85 Demirkan, 1998, s. 29. 
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zorundadırlar. Denetim sırasında incelenen mali tablolar hakkında bir görüşe ulaşmak için 

gözlemler, araştırmalar ve soruşturmalar yoluyla yeterli kanıt elde edilir. Denetim kanıtları 

iki grupta toplanır. Bunlar temel olan kanıtlar ve destekleyici kanıtlardır. Temel kanıtlar, 

muhasebe kayıt ve belgelerinden elde edilen kanıtlardır. Yevmiye defteri, defter-i kebir, 

yardımcı defterler, çalışma tabloları, maliyet dağıtımları gibi belgelerden elde edilen 

kanıtlardır. Destekleyici kanıtlar ise, işletme dışında, ancak yapılan denetimle ilişkisi olan 

kişilerden veya banka kayıtları gibi işletme dışı kaynaklardan elde edilen kanıtlardır.86  

2.5.2.3.  Raporlama Standartları  
 
 

Raporlama standartları, denetim sonucunun yazıyla bildirilmesine ilişkin 

standartlardır. Kullanıcılar açısından mesleki bir incelemenin yapılmış olduğu 

konusundaki tek kanıt denetim raporudur. Bu açıdan denetim raporunun mesleki bir 

görüşle hazırlanması ve kullanıcılara sunulması gereklidir. Raporlama standartları 

denetim raporunun yapısı ve hazırlanması unsurları içermektedir ve dört adettir:87  

 Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluk, 

 Uygulamada devamlılık, 

 Yeterli açıklama, 

 Denetçi görüşü. 

a) Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına Uygunluk: Yayınlanmış 

mali tabloların GKGMS ile uyum içinde hazırlanmış olduğunun açıkça belirtilmesini 

öngörür. Bu nedenle, işletme tarafından yayınlanan mali tabloların GKGMS uygun olup 

olmadığının ve uygun değilse hangi ilkelere uymadığının açıkça denetim raporunda yer 

alması gerekmektedir. 

b) Uygulamalarda Devamlılık:GKGMS’nın uygulanmasında iki veya daha 

fazla muhasebe dönemi arasında devamlılık olup olmadığının araştırılmasını öngörür. 

Bu standardın amacı, birbirini izleyen muhasebe dönemleri arasında mali tabloların 

                                                
86 Denetim İlke ve Esasları, 1999, s.17. 
87 E. Kenger, Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu,Şubat;2001, s.18. 
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karsılaştırılabilirliğini sağlamaktır. Aksi takdirde karsılaştırma yapılamaz. Farklılık 

varsa ve karsılaştırma önemli ölçüde bundan etkileniyorsa, dış denetçi farklılıkları ve 

sonuçlarını denetim raporunda açıklamalıdır.88 Finansal tabloların dayandığı esaslar 

işletme yönetimince değiştirilmesi halinde, söz konusu değişikliğin ilgili dönem 

finansal tablo dipnotlarında ve denetim raporunda etkileri ile birlikte belirtilmelidir. 

Böylece yapılacak karsılaştırma sonunda oluşan değişimin muhasebe ilkelerindeki 

değişiklikten mi yoksa gerçek faaliyet sonucundan mı ortaya çıktığı anlaşılabilir.89  

c) Yeterli Açıklama:Bağımsız denetçi, finansal tablo ve dipnotlarında 

muhasebenin temel kavramlarından birisi olan “Açıklık ilkesine” uyulup uyulmadığını, 

mali tablolarda yer alan açıklayıcı notların, mali tabloların kendisinden beklenen amacı 

yerine getirip getirmediğini araştırır. İşletmelerin mali tablolarında yer alan açıklayıcı 

notların aksi bağımsız denetim raporunda belirtilmedikçe yeterli sayıda olduğu kabul 

edilir. Yeterli bilgi, bu bilgilerin zamanlı, eksiksiz, geçerli, tarafsız ve anlaşılabilir 

olmasına bağlıdır. Finansal tablolardaki bilgilerin sunulmasında, genel bir standart 

oluşturabilmek için söz konusu bilgiler, her yönüyle tablolara yansıtılmamaktadır. 

Böylece yeterli olduğu kabul edilen bilgiler asgari bilgilerdir. Dolayısıyla bu bilgiler 

çoğaltılabilir ve daha kapsamlı ve kaliteli bilgi sunulabilir. Çünkü eksik bilgilerle 

sunulmuş olan finansal tablolar; belirsizlik yaratır. Belirsizlik hem denetim riskini hem 

de işletme riskini artırır. Bu, işletmeyle ilişkiye girecek yatırımcı kuruluşların daha 

yüksek getiri talep etmelerine neden olur. Sonuç olarak sermaye maliyeti yükselir, hisse 

senedi fiyatı düşer. 

 d) Denetçi Görüşü:Dış denetim çalışmaları sonucunda denetçi ulaştığı 

görüşü, hazırladığı denetim raporunda belirtmek zorundadır. Önemli aksaklık ve 

düzensizlik bulunmaması durumunda olumlu bir görüş ortaya çıkar. GKGDS, 

denetçinin dört farklı görüş belirtebilmesini sağlar 

Görüş bildirme seçenekleri şunlardır; 

 Olumlu Görüş Bildirme, 

                                                
88 AICPA, Professional Standards, Section 420. 
89 Sipahi, 2001, s.40. 
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 Şartlı Görüş Bildirme, 

 Olumsuz Görüş Bildirme, 

 Görüş Bildirmekten Kaçınma. 

*Olumlu Görüş Bildirme: Görüşün olumlu bildirilmesinde standart denetim 

raporu kullanılır. Standart denetim raporu mali tabloların, işletmenin mali durumunu, 

faaliyet sonuçlarını ve nakit akımını, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun 

olarak doğru yansıttığını belirtir.90  

 *Şartlı Görüş Bildirme: Şartlı görüş bildiren denetim raporu, mali 

tablolardaki bir kalemi ayrıntılı açıklayarak, denetçinin olumlu görüşünden bu kalemi 

ayırır. Mali tabloların, bazı istisnaların saklı tutulması şartıyla bir bütün olarak doğru 

sunulduğunu ifade eden görüşe şartlı görüş denir. Denetçi raporunda “şu şartla” veya 

“şu istisna ile “ gibi ifadelerle başlayan çekincelerini açıklar.91  

 *Olumsuz Görüş Bildirme: Denetçinin, denetlenen mali tabloların bir bütün 

olarak işletmenin gerçek durumunu göstermediğine kanaat getirmesi halinde olumsuz 

denetim görüşü içeren rapor tanzim etmesi gerekir. Aşağıdaki durumların varlığı 

halinde denetçi raporunda olumsuz görüşü verir.92  

 Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapmalar varsa (uyulmamışsa) , 

 Tam açıklama kuralına uyulmamışsa, 

 Muhasebe ilkelerinde değişiklik yapılmışsa (devamlılık ilkesine 

uyulmamışsa). 

 *Görüş Bildirmekten Kaçınma: Denetçinin ve müşterinin iradesi dışında 

oluşan, çalışma alanını sınırlayan önemli bir hususun var olması nedeniyle mali 

                                                
90 İ.Çankaya,Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Staja Başlama,10.Baskı, 2006, s.773. 
91 Kepekçi, 2004, s.207. 
92 H. Berksoy,Muhasebe Denetimi,İzmir, 2000, s.16. 



42 
 

tablolara ilişkin bilgi ve belgelerin elde edilememesi durumunda olumlu veya şartlı 

görüşlerden birine ulaşılamıyorsa görüş bildirmekten kaçınılır.93 

2.6. Bağımsız Dış Denetimin Sınırları 

 Dış denetimin kapsamı, içeriği ve işletmelerin mali tabloları ile denetim 

raporlarının kullanıcıları arasında dış denetime düşen rol bazı durumlarda yanılgılara 

neden olabilmektedir. Dış denetimin sınırları çizildiği takdirde yanılgı olasılığı ortadan 

kalkar ve dış denetimin gerçek anlamı ortaya çıkar. Dış denetimin sınırları ana hatları 

ile şu şekilde incelenmektedir: 

2.6.1. Bağımsız Denetimin Kapsamına İlişkin Sınır 

 
  Dış denetimin, işletmelerin tüm kayıt ve işlemlerinin yüzde yüzünün 

incelenmesini içerdiği ve tüm hesapları kapsadığı düşünülür. Oysa dış denetim 

konuların denetlenen işletmedeki önem ağırlığına göre ve istatistiksel kuramlara uygun 

şekilde seçilen kayıt ve işlemlerin incelenmesi yoluyla yapılır. Dış denetimde 

işletmedeki tüm kayıt ve işlemler incelenmez. Ancak inceleme, tüme varan bir sonuca 

ulaşabilecek şekilde gerçekleştirilir.94  

2.6.2. Bağımsız Denetimde Değerlendirmeye İlişkin Sınır 

 
  Dış denetim sayısal bilgilerin doğruluğunun incelenmesini kapsamaktadır Dış 

denetimde, işletme yönetiminin aldığı kararların doğruluğu ve yönetim biçiminin 

değerlendirilmesi ve denetlenmesi söz konusu değildir. Dış denetim, genelde yönetim 

tarzı, alınan kararlar ve kararların doğruluğu, hatta mevzuatla bağdaşıp bağdaşmadığını 

değil, muhasebe kayıt ve işlemlerinin muhasebe ilkelerine ve standartlarına uygunluğu 

ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde olup olmadığı ve mali tabloların işletmenin gerçek 

durumunu yansıtıp yansıtmadığı konularında yapılan değerlendirmeleri kapsamaktadır. 

                                                
93 Y. Çaldağ,Denetim ve Raporlama Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri,TÜRMOB Yayınları,3. 
Baskı,Ankara,  2002, s.61. 
94 G. Türktan,Çağdaş Bağımsız Denetim ve Türkiye’deki Durumu,Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,İstanbul, 1989, s.15. 
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2.6.3. Bağımsız Denetimde Karşılaştırılabilirlik Hususuna İlişkin Sınır 
 
 Genel kar rakamı, işletmeler arasında karşılaştırmaya olanak tanıyan 

kavramlardan birisi olduğu halde, göz önüne alınması gerekli tek rakam olamaz. Mali 

tablolarla birlikte sosyal ve ekonomik içerik ve bağlantılar ile büyüklük gibi etmenler de 

ele alınarak işletmenin durumu değerlendirilmelidir. Dış denetimde amaç, tüm mali 

tabloları tek bir rakama indirgemek değil, aynı muhasebe ilke ve kurallarının 

uygulanmasını ve uygulamaların doğruluğunu saptayarak işletmeler arasında 

karşılaştırılabilirlikte de uygunluk sağlamaktır.95 İşletmeler, kullanıcılara ilettikleri 

bilgilerin güvenilirliğini sağlamak için dış denetime gereksinme duyarlar. Ancak dış 

denetim yönetim biçimi, kuruluşa yeni ortak katılması ve kredi verilmesi gibi açılardan 

uygunluk konusunda işletmeye destek vermek amacını gütmez. Dış denetimde mali 

tabloların muhasebe kurallarına uygunluğu konusunda güvence verilir. Dış denetim ilke 

olarak kullanıcılara destek vermek ve mali tabloların güvenilirliğini saptamak amacını 

taşır. Dış denetim, bir işletmeye ortak olarak katılımın etkinliğini veya verilecek 

kredinin geri dönme olasılıklarını değerlendirmek amacını gütmez. Uluslararası denetim 

kurullarında denetim raporunun amacı mali tabloların güvenilirliğini sağlamak olarak 

özetlenmektedir. Bu işletmenin geleceği ya da yönetim biçiminin etkinliği konusunda 

bir güvence biçiminde değildir. 

2.7. Bağımsız Dış Denetimin Tarihsel Gelişimi 

2.7.1. Dünyada Bağımsız Dış Denetimin Tarihsel Gelişimi 

 
Bağımsız dış denetim anlayışının doğusu ve gelişimi, aslında muhasebe 

denetimi kavramı ile yakından ilgilidir. Muhasebe denetimi bağımsız dış denetimin 

temelini oluşturmaktadır. Muhasebe denetiminin ilk izlerine Mısır’da rastlamak 

mümkündür. Denetimin devlet kesiminde ortaya çıkışı ise İngiltere’de 13.yy.’ın 

sonlarındadır.96 “Denetçi” veya “Denetim Komitesi” kavramı ilk olarak 1289 yılında 

İngiliz Maliye teşkilatında vergi ve tahsilât uzmanları için kullanılmıştır. Denetçilik 

mesleği ise ilk kez Venedik’te 1581 yılında örgütlü birse kilde görülmüştür. “Collegio 

                                                
95Türktan, 1989, s.15. 
96 O.Güvemli,Türk Devletleri Muhasebe Tarihi,YMM Odası Yayını,4. Cilt,İstanbul, 2001, s.308. 
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Dei Rexonati” isimli devlet kurulusunda denetçi adayları bir takım mesleki elemelerden 

geçirilerek mesleğe kabul edilmekteydiler. 

Denetimin önemli hale gelmesi, denetim mesleğinin tanınması ve bu günkü 

anlamda ilk örneği İngiltere’de 19. yy.’ın sonlarında gerçekleşmiştir.97 

Muhasebe denetimini bağımsız denetçilere yaptırmanın zorunluluk olarak 

ortaya çıkması da ilk kez İngiltere’de 1900 yılında sınırlı sorumlu şirketlerde zorunlu 

hale getirilmesiyle olmuştur.98 

Denetimin tarihsel gelişimi aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak görülmektedir. 

Sanayi devriminden önce denetim resmen kabul edilen bir meslek değildi. 

Bununla birilikte çok uzun zamandan denetim faaliyeti değişik biçimlerde de olsa 

yapılmıştır. Bu dönemde yapılan denetim çalışmalarında her işlem %100’lük bir 

incelemeye tabi tutulmaktaydı. Amaç ise yanıltmaların bulunup düzeltilmesiydi. 

Sanayi devriminden 1900’lü yıllara kadar olan dönemde denetimin amacında 

ve yöntemlerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak bu dönemde yeni ve büyük 

organizasyonlar artmaya başlamış ve ekonomik yaşamada köklü bir değişim 

yaşanmıştır. Yaşanan bu büyüme sonucu işletmelerin finansal bilgileri kaydetme işleme 

ve yorumlama gereksinimleri artmıştır. Büyümenin giderek artması sonucu %100’lük 

inceleme güçleşmiştir. Bu nedenle tüm kayıtların denetimi yerine örnekleme yoluyla 

denetimin yapılması düşünülmeye başlanılmıştır.99 Muhasebe ve denetim mesleği, dar 

anlamda bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşları ile ilgili ilk yasal düzenleme 

1848 yılında yürürlüğe giren İngiliz Şirketler Kanununda yer almıştır. Daha sonra 1885 

yılında beş yerel muhasebe ve denetçi topluluğunun birleşmesiyle İngiltere ve Galler 

Bölgesi Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (ICAEW - Institute of Chartered 

Accountants of Englandand Wales) kurulmuştur. Böylece İngiltere muhasebecilik ve 

                                                
97 Beyazıtlı, 1991, s.50. 
98 M. Yıldırım,Bağımsız Dış Denetim,Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Yeterlilik Etüt 
Raporu,İstanbul,1999, s. 19. 
99 Güredin, 2000, s.7. 
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denetim mesleğinin ilk tanındığı ülke olmuştur.100 Daha sonra 1880 yılında önceleri göç 

etmiş olan muhasebecilerce Kanada’nın Quebec bölgesinde “Kanada Fermanlı 

Muhasipler Enstitüsü” ve A.B.D.’de 1882 yılında “New York Muhasipler Enstitüsü” 

(New York Institute of Accountants) ve 1886 yılında “Amerikan Muhasebeciler 

Birliği”(American Association of Public Accountants, AAPA) kurulmuştur.101 

 Şekil 2. 2 Dünyada Bağımsız Dış Denetimin Tarihsel Gelişimi 
 

Kaynak : Güredin, E. (1998). Denetim. 7. Baskı. İstanbul. Beta Basın Yayım Dağıtım A.S.,Yayın. 

No:369. 

1900–1930 yılları arasındaki dönemde %100’lük incelemenin yanında 

örnekleme yoluna da gidilmiştir. Bu dönemde denetimin ilgili tarafları arasına devlette 

katılmıştır. Bu dönemde denetimin amacında da değişim olmuştur. 1930’lu yıllarda 

muhasebe mesleği ile ilgili yayınlarda büyük bir artış görülmeye başlanmıştır. Bu 

dönemde teori hızla gelişerek uygulamanın önüne geçmiştir. Bu dönemde denetçiler test 

yöntemini daha yaygın olarak uygulamaya başlamışlardır. Denetim alanındaki asıl 

değişme ise 1950’lerden sonra olmuştur.102 

                                                
100U.Serkan Tarmur,Türkiye’de Bağımsız Denetim,Bağımsız Denetim Şirketleri ve Sorunları,İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,İstanbul, 1997, s.31. 
101 P.J. Miranti,Birth of a Profession, The CPA Journal, 1996, s.14. 
102 Güredin, 2000, s.8. 
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Son yıllarda meydana gelen değişmeler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:103 

 Denetim çalışmalarında bilgisayar programlarından yararlanılmaya 

başlanılmıştır. 

 Çeşitli istatistikî ve matematiksel yöntemler denetimin vazgeçilmez bir 

parçası olmuştur. 

 Analitik inceleme prosedürleri denetim çalışmalarında önemli ölçüde yer 

almaya başlamıştır. 

 Denetim konusunda, Fransa 1879, Hollanda 1893, Almanya 1896, İsviçre1941, 

Arjantin 1945, Brezilya ve Meksika 1946, Hindistan 1949, İtalya, Yunanistan ve 

Nijerya’da 1955 yıllarında yasal düzenlemeleri gerçekleştirmişlerdir.104  

2.7.2. Türkiye’de Bağımsız Dış Denetimin Tarihsel Gelişimi 

 
 Türkiye’de bağımsız dış denetimin gelişimi, yukarıda da görüleceği üzere, 

birçok ülkeye göre hem yavaş hem de yenidir. Pazar ekonomisine geçisin gecikmesi ve 

özel sektörün gelişiminin yeterince hızlı olmaması bunun nedenleri içerisinde 

sayılabilir. Türkiye’de bağımsız dış denetim 30.07.1981 tarihinde Sermaye Piyasası 

Kanununun, 02.05.1985 tarihinde 3182 sayılı Bankalar Kanununun kabulünden sonra 

gündeme gelmiş ve ilk olarak SPK’ca 13.12.1987 tarihinde “Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Daha sonra aynı ay 

içerisinde 24.12.1987 tarih 19674 sayılı Resmi Gazete.’de Devlet Bakanlığı “Bağımsız  

 Denetim Kuruluşları Tarafından Yapılacak Banka Denetimlerine İlişkin 1 

No’lu Tebliği” yayınlamıştır. Bu tebliğle denetim raporuna ilişkin esaslar belirlenmiş, 

denetleme sırasında bankanın mali bünyesinde görülen olumsuzlukların, denetim 

raporunun tamamlanmasını beklemeden TCMB’na bildirilmesi sorumluluğu 

getirilmiştir. Ancak muhasebe ve denetim mesleğinin gelişimi çok daha gerilere,1926 

yılında ilk KİT olan Sanayi ve Maadin Bankası’nın kuruluşuna kadar gider. 1937 

yılında Türk Ticaret Kanunu’nun, 1938 yılında KİT Kanunu ile Başbakanlık Yüksek 
                                                
103 Bozkurt, 2000, s.18. 
104 Tarmur, 1997, s. 32. 
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Denetleme Kurulu’nun kurulması ve 1950 yılında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu 

ile Vergi Usul Kanunu’nun kabul edilmesi ile muhasebe ve denetim mesleği önemli 

ilerleme kaydetmiştir. 1942 yılında “Eksper Muhasipler ve İşletme Organizatörleri 

Derneği” olarak kurulan ve 1967 yılında “Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği” 

şeklinde ismi değiştirilen dernek, 1972 yılında Uluslar arasın Muhasebe Standartları 

Komitesine (International Accounting Standards Committee–IASC), 1977 yılında da 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’na (InternationalFederation of Accountants – 

IFAC) üye olmuştur.105  

 Bağımsız dış denetimin gelişebilmesi Genel Kabul Görmüş Muhasebe 

Standartları (GKGMS) ve Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (GKGDS)’nın 

kabul edilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Ülkemizde bu husus yıllarca 

gerçekleştirilememiştir. Ancak Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 26Aralık 

1992 tarih 21447 Mükerrer sayılı R.G.’de yayımlanıp, 01.01.1994 tarihinden itibaren 

uygulamaya konulabilmiştir.  

 Diğer taraftan SPK, kendi standartlarını hazırlamış ve 1989 yılından itibaren 

halka açık şirketlerin finansal tablolarını bu standartlara uygun şekilde hazırlama 

zorunluluğunu getirmiştir. Bağımsız dış denetimin uygulandığı bir diğer alan olan 

bankacılık sektöründe de BDDK’nın kurulmasından evvel sektörü düzenleyen 

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, daha sonra BDDK bağımsız dış 

denetim uygulamalarının yerleşmesi yönünde çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca, 

TÜRMOB tarafından 9 Şubat 1994 tarihinde kurulan, muhasebe standartları 

geliştirmeyi, ülke çapında uygulanmasını sağlamayı ve mevcut standartları UMS ile 

uyumlu hale getirmeyi esas amaç edinmiş olan Türkiye Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurulu (TMUDESK), istenilen seviyede olmasa da gelecek bakımından 

umut verici çalışmalarda bulunmaktadır.106 

 Görüldüğü gibi, ülkemizde tek bir ulusal muhasebe standardından söz etmek 

henüz mümkün değildir.  Ancak bu yönde olumlu bir adım atılmış ve 15.12.1999 

tarihinde Sermaye Piyasası Kanununa bir madde eklenerek denetlenmiş finansal 
                                                
105Kaya, 2002, s.20. 
106 Y.K. Yalkın,Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun Çalışmaları ve Türkiye 
Muhasebe Standartları,Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi,Sayı:5, 2001, s.4. 
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tabloların sunumunda finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, 

karsılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin 

gelişmesi ve benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal 

muhasebe standartlarını sağlamak ve yayımlamak amacıyla Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuştur.107  

2.8. Bağımsız Dış Denetime İlişkin Düzenlemeler 

2.8.1.  Dünyada Bağımsız Dış Denetime İlişkin Düzenlemeler 

 
2.8.1.1. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Düzenlemeler 

 
 Kuzey Amerika’da denetim mesleği İngiliz etkisinde gelişmiş ve Kuzey 

Amerikalı muhasebeciler İngiliz denetim raporlarını ve denetim prosedürlerini 

uyarlamışlardır. Amerikan muhasebe mesleği özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

hızla gelişmiş ve büyük ekonomik krizden sonra önemli düzenlemeler yapılmıştır.108  

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1929 yılında patlak veren büyük ekonomik kriz sonrası 

kabul edilen 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler 

Borsaları Kanunu ile güvenilir finansal bilgi ihtiyacının altı çizilmiş ve halka menkul 

kıymet arz eden şirketlerin Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) 

düzenlemelerine tabi olacakları esası getirilmiş, bu şirketlerin finansal tablolarının 

bağımsız denetimden geçmesi zorunlu kılınmış ve SEC muhasebe denetim mesleği 

üzerinde önemli kontrole sahip olmuştur. 

 Amerika Birleşik Devletleri’nde modern anlamda denetim standartlarının 

oluşturulması 1939 yılında AICPA’in Denetim Standartları Komitesi’ni (Auditing 

Standards Board- ASB) kurması ile başlamıştır.109 1947 yılında Genel Kabul Görmüş 

Denetim Standartları’nı da kabul eden bu komitedir. 

                                                
107 H.Bağcı,Ulusal Muhasebe Standartları ve Uluslar arası Standartlara Uyum,XVII. Türkiye 
Muhasebe Kongresi,10-12,Ekim, 2002, s.25. 
108 D.R. Carmichael,John J.Willingham,Carol A. Schaller,Auditing Concepts and Methods,6.Baskı,New 
York,McGraw-Hill Co, 1996, s.3. 
109 P.L. Defliese, Henry R. Jaenicke,Jerry D. Sullivan,Richard A.,Gnospelius Montgomery’s 
Auditing,10.Baskı,Yayın John Wiley&Sons, 1984, s.12. 
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2.8.1.2. Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitü’sünün Düzenlemeleri 

 
 1887 yılında kurulan AICPA, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sertifikalı 

muhasebecilerin meslek örgütüdür. Kurumun misyonu, üyelerinin kamuya, çalışanlarına 

ve müşterilerine en iyi şekilde hizmet edebilmeleri ve faydalı olabilmeleri için onlara 

kaynak, bilgi ve önderlik sağlamaktır. Kurumun misyonunu gerçekleştirmek için 

faaliyet gösterdiği başlıca alanlar şunlardır:110  

 Üyelerinin haklarını koruma 

 Sertifika ve çalışma izni verme (lisanslama) 

  Halkla ilişkiler 

 İşe alma ve eğitim 

 Tüm üyeler, halka açık olmayan firmaların denetiminde, bu kuruluşun 

bünyesindeki ASB’nin hazırlamış olduğu standartlara uymak zorundadırlar. Denetim ve 

Onaylama Standartları Ekibi ve Komiteleri, denetim ve onaylama konularında 

AICPA’in yetkili organı olan Denetim Standartları Komitesi’ne (ASB) teknik konularda 

destek sağlamaktadır. ASB’nin düzenlemeleri, denetim, onaylama, muhasebe ve gözden 

geçirme ile kalite kontrolü konularında halka açık olmayan şirketler için emredici 

hükümlerdir.111 

2.8.1.3.  Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun Düzenlemeleri 

 
 Amerika Birledik Devletleri’ndeki muhasebe denetim mesleği ile ilgili bir 

diğer önemli kuruluş, Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’dur(PCAOB). 

Enron ve takip eden dönemde patlak veren muhasebe denetim skandalları sonucunda 

kabul edilen Sarbanes-Oxley Yasası ile Amerika Birleşik Devletleri’nde muhasebe 

denetim mesleği ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasa ile halka açık 

şirketlerin denetimi ile ilgili düzenleme yetkisi AICPA’den alınmış, PCAOB’ye 

                                                
110 http://www.aicpa.org/About+the+AICPA/AICPA+Mission, 2009 
111http://www.aicpa.org/Professional+Resources/Accounting+and+Auditing/Audit+and+Attest+Standards
/Authoritative+Standards+and+Related+Guidance+for+Non-Issuers/default.htm, 2009 
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verilmiştir. PCAOB’nin kuruluşu, görevleri ve yetkileri Sarbanes-Oxley Yasası’nın 

101.kısmında belirtilmiştir.  

 Bu yasaya göre, SEC, Merkez Bankaları Başkanları Kurulu’nun Başkanı 

(Chairman of the Board of Governors of the Federal ReserveSystem) ve Hazine 

Müsteşarına (Secretary of the Treasury) danışmak sureti ile Kurul’un üyelerini 

atamaktadır. PCAOB’nin üyeleri, ilk defa 25 Ekim 2002’de atanmış ve Kurul faaliyete 

geçmiştir.112 Amerikan Kongresince 2002 yılında kabul edilen Sarbanes-Oxley 

Yasası’nın103. Kısmına göre Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm halka açık 

şirketlerin denetimine ilişkin esasları PCAOB’nin düzenlemeleri çerçevesinde 

yapılacaktır. 

 Sarbanes-Oxley Yasası, PCAOB’yi, kayıtlı muhasebe firmaları için denetim ve 

ilgili diğer konularda standartlar oluşturmak ile yetkili kılmıştır. PCAOB’nin 3100 

sayılı “Denetim ve İlgili Meslek Standartları ile Uygunluk Tebliği,” denetçileri 

PCAOB’nin tüm düzenlemelerine uymakla yetkili kılmıştır. Ayrıca Kurul, başlangıç 

olarak genel kabul görmüş denetim standartlarını, AICPA’in Denetim Standartları 

Kurulu’nun 95 numaralı Denetim Standardı’ndan geçici standartlar olarak 

uyarlamıştır.113  

 Yukarıda belirtildiği gibi, Sarbanes-Oxley Yasası’nın 103. kısmına göree, 

SEC’in düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren menkul kıymet ihraç eden kurum 

ve kuruluşları denetleyen tüm üye firmalar, PCAOB’nin hazırladığı veya uyarladığı 

denetim ve ilgili onaylama standartlarına, kalite kontrol standartlarına ve diğer mesleki 

standartlara uymakla yükümlüdürler. Denetim firmaları halka açık olmayan şirketlerin 

denetiminde AICPA’in düzenlemelerine tabidirler, ancak denetim firmaları isterlerse 

PCAOB’nin hazırladığı veya uyarladığı denetim ile ilgili düzenlemelerine uyabilirler; 

aynı şekilde denetlenecek olan halka açık olmayan şirketler de, yapılacak olan 

denetimin PCAOB’nin düzenlemelerine göre yapılmasını talep edebilmektedirler. 

 

                                                
112 (http://www.pcaob.org/About_the_PCAOB/The_Board/index.aspx, 2009 
113 http://www.pcaob.org/Rules/Rules_of_the_Board/Auditing_Standard_1.pdf, 2009 
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2.8.1.4. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun Düzenlemeleri 

 
 Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), muhasebe mesleğinin en 

önemli uluslararası meslek örgütüdür. 1977 yılında kurulan örgütün 118 ülkeden 155 

üyesi bulunmaktadır. Özellikle ulusal muhasebe meslek örgütlerinden oluşan üyeler ile 

Federasyon, gerek kamuda gerek özel sektörde gerekse akademik alanda çalışmakta 

olan 2,5 milyon muhasebeciyi temsil etmektedir. Federasyonun amaçları, dünya çapında 

muhasebecilik mesleği için, uluslararası düzeyde yüksek kalitede standartlar geliştirmek 

ve bunların uyarlanmasını ve uygulanmasını desteklemek; üye örgütle arasında işbirliği 

ve yardımlaşmayı teşvik etmek; diğer uluslar arası örgütlerle işbirliği yapmak ve 

yardımlaşmak ve muhasebe mesleğinin uluslar arası düzeyde sözcülüğünü yaparak 

güçlendirmektir.114  

IFAC, çeşitli denetim ve güvence işlevlerine ilişkin bildiriler yayınlayarak 

dünya denetim uygulamasında uluslararası uyumlaştırmaya ve bu uyumun küresel 

kabulünü geliştirmeye çalışmaktadır.115 Federasyon, bu işlevini bağımsız standart 

oluşturucu kurulları ile yerine getirerek etik, denetim ve güvence, eğitim ve devlet 

muhasebesi konularında uluslararası standartlar oluşturur ve aynı zamanda sektörde, 

küçük ve ölçekli olarak çalışan ve gelişmekte olan ülkelerdeki profesyonel 

muhasebeciler için kılavuzluk yapacak açıklamalar yayınlar. Standart oluşturucu 

kurullardan biri, 1977 yılında “Uluslararası Denetim Uygulamaları Komitesi” olarak 

kurulan ve ismi 2002 yılında “Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu” 

(International Auditing and Assurance Standards Board- IAASB) olarak değiştirilen 

kuruldur. 1979 yılından itibaren standartlar yayınlamaya başlayan kurul, 1991 yılından 

itibaren standartlarını “Uluslar arası Denetim Standartları” olarak tekrar kodlamıştır.116  

 IFAC, mevcut Uluslararası Denetim Standartları’nı da gözden geçirmekte ve 

Eylül 2008’e kadar tüm standartların daha açık, kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir 

olarak yeniden yayınlanmasını planlanmakta ve bu yeni standartlar setinin de 15 Aralık 

2008 tarihinden itibaren yapılacak denetimlerde geçerli olmasını amaçlamaktadır. 

                                                
114 http://www.ifac.org/History/, 2009 
115 Güredin, 2000, s.52. 
116 http://www.ifac.org/IAASB/, 2009 
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IAASB’nin yayınlayıp yürürlüğe soktuğu uluslararası denetim standartları üye ülkelerin 

ulusal denetim standartlarının geçerliliğini ortadan kaldırmamakta; fakat devamlı 

nitelikli küresel mesleki standartların geliştirilmesini teşvik etmektedir. Ülkelerinde bu 

standartlar oluşturulmamış üyeler doğrudan bu uluslar arası standartları benimsemeye 

özendirilmekte, standart oluşturulmuş olan üye ülkeler ise Federasyon’un uluslararası 

denetim standartları ile kendi ulusal standartlarını karsılaştırmakta ve önemli 

uyumsuzluklar varsa, bu uyumsuzluklar bertaraf edilmeye çalışılmaktadır.117  

2.8.1.5.  Avrupa Birliği’nin Düzenlemeleri 

 
 AB’nin muhasebe ve denetim alanlarında yaptığı ilk önemli düzenlemeler 

Dördüncü Yönerge, Yedinci Yönerge ve Sekizinci Yönergedir. AB’nin Dördüncü 

Yönergesi,  içinde, anonim, komandit ve limitet ortaklıkların çeşitli finansal tablolarını 

şekil ve içerik olarak belirlemekte, değerleme ilkeleri ve diğer muhasebe uygulamaları 

ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. Yedinci Yönerge ise konsolide finansal tabloların 

hazırlanmasına ve açıklanmasına ilişkin ilkelerin uyumlaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Finansal tabloların denetiminden sorumlu kişilerin standardını belirleyen Sekizinci 

Yönerge ise, topluluk içinde muhasebe hukukunun uyumlaştırılmasını sağlayan, dış 

denetimi yapacak kişinin eğitim düzeyi, teorik bilgi düzeyi gibi konulara yer veren bir 

düzenlemedir.118 1984 yılında kabul edilen ve 84/253/EEC olarak kodlanan Sekizinci 

Yönerge (Direktif) bağımsız denetçilerin tescili, denetçilerin sahip olması gereken 

nitelikler, bağımsızlık ve dürüstlük ilkeleri ve bunların ihlali halinde yaptırımlar, 

denetim firmalarının tescili, bağımsız denetim olarak onaylananların kamuya 

açıklanması hususlarını içermekteydi. Ancak Sekizinci Yönergenin ulusal mevzuatları 

ön plana çıkarması, ortak bir denetim standardı ve yöntem öngörmemesi, denetçilerin 

rol ve sorumlulukları, bağımsızlığının sağlanması, denetimde kalite güvencesi gibi 

konuları ele almamış olması nedeniyle AB Komisyonu 1996 yılından itibaren bu 

                                                
117 Güredin, 2000, s.53. 
118 F.Bilginoğlu,Uluslar arası Muhasebe ,Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Dergisi,Cilt:22,Sayı:10,Nisan; 1993, s.86. 
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konularda boşluğu doldurmaya yönelik düzenlemeler yapmaya ve raporlar hazırlama 

yoluna gitmiştir.119 

 “AB’de Bağımsız Denetimin Geleceği” isimli tebliğinde, bağımsız denetime 

ilişkin yapılabilecek düzenlemeler tartışılmış, ayrıca muhasebe mesleği ile ilgili 

konularda AB üye ülkeleri arasında yakın işbirliğini sağlamayı amaçlayan bir AB 

Denetim Komitesi’nin kurulması kararı alınmıştır.  Bu komitenin nihai amacı bağımsız 

denetimin kalitesinin arttırılmasıdır. 15 Kasım 2000 tarihinde “AB’de Bağımsız 

Denetim İçin Kalite Güvencesi”, 16 Mayıs 2002’de ise “AB’de Denetçi Bağımsızlığı” 

isimli tavsiye kararlarını yayımlamıştır; bu tavsiye kararları tüm üye ülkelerce 

uygulanmaktadır.  

 Ayrıca, bu kapsamda Uluslar arası Denetim Standartları’nın uygulanması da 

tavsiye edilmiştir120 

 Sekizinci Yönerge’nin bağımsız denetimin düzenlenmesi konusunda yetersiz 

kaldığı ve modernize edilmesi gerektiği, 21 Mayıs 2003 tarihli “AB’de Bağımsız 

Denetimin Güçlendirilmesi” (COM/2003/0286) baslıklı tebliğ ile kabul edilmiştir.121 

Tüm bu gelişmeler sonucunda, Sekizinci Yönerge değiştirilerek 17 Mayıs 2006 

tarihinde tekrar oluşturulmuş, 9 Haziran 2006 tarihinde AB’nin Resmi Gazetesi’nde 

(2006/43/EC) kodu ile yayımlanmış, 29 Haziran 2006 tarihine yürürlüğe girmiştir. 29 

Haziran 2008 tarihinden itibaren üye ülkelerin söz konusu yönergeye ilişkin 

yükümlülükleri başlayacaktır.122  

2.8.2. Türkiye’de Bağımsız Dış Denetime İlişkin Düzenlemeler 

 

                                                
119 A. Kayım,1984’ten 2006 ‘ya Avrupa Birliğinde Yasal(Mali) Denetim:Revize 8. Direktif  Neler 
Getiriyor?,Mali Çözüm Dergisi,Sayı:76,Haziran-Temmuz; 2006, s.150. 
120http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=
COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=286, 2009 
121 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/c_080/c_08020040330en00170019.pdf, 2009 
122 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_157/l_15720060609en00870107.pdf, 2009 



54 
 

 Ülkemizde, yasal olarak bağımsız denetim zorunluluğu ilk defa 1987 yılında 

bankaların denetimi ile gündeme gelmiştir.123 Denetim mesleği, Türkiye’de mesleki 

kuruluşlar tarafından değil, yürürlükteki mevzuat gereğince yetkili olan çeşitli kamu 

kurumları tarafından düzenlenmektedir.124 Bağımsız denetim konusunda yetkili 

kurumlar da mevzuata paralel şekilde çok çeşitlilik göstermektedir. Halka açık anonim 

ortaklıklarda Sermaye Piyasası Kurulu, mevduat ve katılım bankalarında BDDK, 

sigorta, finansman ve faktoring şirketlerinde ise Hazine Müsteşarlığı düzenleme 

yetkisine sahiptir. Bu parçalanmış yapı, standart ilkelerin belirlenmesine engel olduğu 

gibi, aynı kavramların defalarca düzenlenmesi dolayısıyla gereksiz tekrarlara sebep 

olmaktadır. Ayrıca, ilgili kurumlar arasında yetki karmaşası da ortaya çıkmaktadır. 

Doktrinde, bağımsız denetim konusunda genel çerçeveyi çizecek,  mesleği ve etik 

kurallarını belirleyecek bir üst kurum oluşturulması gerektiği yolunda görüşler 

bulunmaktadır.125 Ancak böyle bir üst kurumun oluşturulması şu anki mevcut yapıda 

mümkün değildir. Öncelikle ilgili kurumların farklı tüzel kişilikleri bulunmaktadır. 

SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı’na düzenleme yapma yetkisi farklı yasal 

düzenlemeler ile tanınmıştır. Mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılmaksızın üst kurum 

oluşturulması halinde, yasal olarak ilgili kurumlara tanınmış olan bağımsız denetim 

konusunda düzenleme yapma yetkisi usulsüz olarak devredilmiş olacaktır. Bu sebeple 

bir üst kurum oluşturulması yerine, SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı tarafından 

belirlenecek uzmanlardan oluşan ve yaptırım gücü olmayan, tavsiye niteliğinde kararlar 

alacak bir danışma komitesi oluşturulması mevcut şartlar dâhilinde daha uygun 

olacaktır. Bu danışma komitesinin çizeceği çerçeve dâhilinde kendi uygulama alanlarına 

ilişkin konularda da SPK, BDDK gibi kurumların düzenlemeler yapması halinde pek 

çok noktada müşterek bir çözüme ulaşılmış olacaktır. 

                                                
123 A. Peker,Sekizinci Yönergenin Öngördüğü Denetim Standartları ve Ülkemizdeki Uyguşamalarla 
Karşılaştırılması,Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:574,Girne/Kıbrıs, 1991, 
s.166. 
124 A. Sözer,Türkiye’de Bağımsız Denetim Uygulamalrının Etkinliğine İlişkşn Bir 
Değerlendirme,Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe 
Finansman Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1999, s.17-18. 
125 S.Genç,ABD’de Yeni Muhasebe Denetim Yasası ve Türkiye’deki Yansımaları,10.03.2003 Tarihli 
Mufad Yuvarlak Masa Toplantısındaki Konuşması,Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı:18,Nisan;2003, 
s.83. 
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 Bu gelişmelerin dışında, Türk Hukukunda Anonim ortaklık ilk defa 1807 

Fransız Ticaret Kanunu’ndan iktibas edilen 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret ile hukuk 

sistemimize girmiş, daha sonra 1926 ve halen yürürlükte olan 1956 tarihli Türk Ticaret 

Kanunu’nda düzenlenmiştir. TTK’da anonim şirketlerin bağımsız dış denetimi 

düzenlenmemiştir. Anonim şirketlerin denetimine ilişkin hükümler, iç denetime 

ilişkindir.126  

 Bankaların denetiminden sonra Sermaye Piyasası Kurulu’na bağlı ortaklıkların 

zorunlu denetiminin bunu izlediği görülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu 13 Aralık 

1987 tarihinde kendine tabii ortaklıkların denetimini düzenlemek amacıyla Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Dış Denetim hakkında yönetmeliği yayınlamıştır. Bu yönetmeliğe 

bağlı olarak Bağımsız Denetim Kuruluşları oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu 

daha sonra; 18 Haziran 1988 tarihinde Seri:X, No:3 Tebliği ile bağımsız denetim 

kuruluşları ve denetçilere ilişkin genel esasları, Seri:X, No:4 Tebliği ile de denetimin 

nasıl yapılacağı, raporlamanın ilke ve kurallarını belirlemiştir(Seri:X, No:3 Tebliği 

Seri:X, No:16 Tebliği’nin yayınlanması ile yürürlükten kaldırılmıştır). Sermaye 

Piyasası Kurulu 4 Mart 1996’da Seri:X, No:16 sayılı tebliği yayınlamıştır. Bu Tebliğ’de 

amaç; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 16, 22/d ve 22/e maddeleri uyarınca 

sermaye piyasasında bağımsız denetime ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir (Sermaye 

Piyasası Kanunu, Seri:X, No:16 Tebliği). Sermaye piyasası bu tebliğ dışında denetime 

ilişkin olarak, Seri X, No:12 sayılı “Sürekli ve Sınırlı Denetime Tabiyet Tebliği”, 

Seri:X, No:7 sayılı “Özel Denetime Tabiyet Tebliği” ve Seri:X, No:15 sayılı “Denetim 

Kuruluşları Liste Tebliği”ni yayınlamıştır.127 Sermaye Piyasası Kurulu son zamanlarda 

yaşanan denetim skandalları sonucu bunların önüne geçmek amacı ile çıkarılan 

Sarbanes-Oxley Yasası paralelinde son olarak, Denetçi Bağımsızlığının Sağlanmasına 

İlişkin Seri:X, No:19 sayılı Tebliği (02.11.2002) yayınlamıştır. Bu tebliğ ile Seri:X, 

No:16 sayılı Tebliğ’in bazı maddelerine eklemeler yapılmış, bazılarında ise değişikliğe 

gidilmiştir.  

 3568 sayılı Kanun, bağımsız dış denetimi tam anlamıyla düzenlememekle 

birlikte bağımsız denetçilerin serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali 
                                                
126 TTK m.347-359, 1956 
127 Küçüksözen ve Sayar, 2002, s.50. 
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müşavir olması zorunluluğu bulunduğundan bu kanununda bağımsız denetimle iç içe 

girdiği görülmektedir. 

2.9. Bağımsız Dış Denetim Süreci 

 Mantıklı ve anlamlı bir biçimde sıralanmış ve birbirini izleyen belirli 

evrelerden oluşan denetim faaliyeti planlı ve bilimsel bir süreçtir. Bağımsız denetim; 

müşteri seçimi ve işin alınması ile başlar, planlama, denetim programının yürütülmesi 

ve bulguların raporlanması ile sona erer. Bu süreç Sekil 2.3’de gösterilmiştir. Kalite 

kontrolü, bu sürecin sonunda değil müşteri seçimi ve işin alınmasından başlayarak her 

aşamasında yer alması gereken bir unsurdur. 

 Denetim sürecinin her aşaması yapılan çalışmanın anlaşılabilirliği artırıcı 

yönde olmak zorundadır. Sürecin her aşamasında denetçinin genel kabul görmüş 

denetim standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalması gerekir. Bunun sonucunda ise yapılan 

denetimin etkinliği ve verimliliği artmış olmaktadır. Bir denetim çalışmasının en önemli 

öğeleri planlama, esneklik ve denetimin çeşitli aşamalarında oluşan yargının denetim 

çalışmasında görev alan kişileri bilgilendirmede kullanımıdır.128 Bu öğeler denetim 

süreci boyunca devamlı olarak önemli kararların alınmasında ise zaman içinde 

denetimle ilgili diğer taraflara sonuçların iletilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. 

Denetim sürecinin kapsamı ve zorluk derecesi müşteri işletmenin daha önceki 

dönemlerde denetime tabi olup olmadığına bağlı olarak farklılık göstermektedir. 

 Yinelenen denetimlerde iş yoğunluğu ve zorluk derecesi ilk kez yapılacak 

denetime göre daha düşüktür. Çünkü denetçi, ilk defa denetleyeceği müşteri işletme için 

bazı ek çalışmalar yapma gereksinimi duyar. Bu ek çalışmalar hesaplarla ilgili dönem 

başı bakiyelerinin doğruluğunun kontrolü gibi çalışmaları kapsar. Bu kontrol esnasında 

eğer denetçi ihtiyaç duyarsa birkaç faaliyet dönemi geriye giderek araştırma da 

yapabilir. Bunun yanı sıra müşteri işletme hiç denetlenmemiş ise bu durumda denetçiye 

başka ek görevler de yüklenmiş olur. Ayrıca, müşteri işletme daha önce başka denetçiler 

tarafından denetime tabi tutulmuş ise yeni denetçi işletme hakkında ihtiyaç duyabileceği 

                                                
128 Defliese vd., 1984,s.33. 
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bilgiler için eski denetçilere de danışabilir. Denetim süreci başlıca 6 aşamadan meydana 

gelir:129  

 Müşteri işinin, muhasebe sistemlerinin ön anlaşılabilirliğinin sağlanması, 

buna ilişkin belgelerin toplanması ve denetim stratejisini etkileyebilecek 

faktörlerin göz önünde bulundurulması, 

 Denetim işinin planlanması ve denetim programının hazırlanması, 

 Denetçinin güvenilirliğine inandığı iç kontrol sisteminin bir ön 

değerlendirmesini yapması, 

 Denetçinin güvenilirliğine inandığı iç kontrol sistemine uygunluk testlerini 

uygulaması, 

 Maddilik testlerinin uygulanması, 

 Mali tablolara ilişkin raporun hazırlanması 

 Bu süreç, bağımsız bir denetçi tarafından yapılan mali tabloların denetimine 

aittir. Altı aşamalı olarak ifade edilen bu denetim süreci şekilde de görüldüğü gibi özetle 

dört ana aşamada toplanmaktadır. Önemli olan nokta, denetçinin denetim sürecinin 

bütün aşamalarına sıkı sıkıya bağlı kalarak ve bu sürecin aşamalarını etkin bir şekilde 

yerine getirerek sonuçta etkinliği ve verimliliği yüksek bir denetim çalışmasıyla doğru 

bir sonuca ulaşmasıdır. 

                                                
129 Defliese vd., 1984, s.203. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SERMAYE PİYASALARINDA BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM 

  

3.1. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimin Tarihsel Gelişimi  

3.1.1.  Dünya Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimin Tarihsel   

Gelişimi 

 
 ABD’de, denetim konusunda ilk olarak kamu işletmelerinde fiyat kontrolü ve 

tarife saptanması amacıyla 1887’de “Eyaletler Arası Ticaret Komisyonu” (Interstate 

Commerce Commission ) belirli standartlara uygun mali tabloların hazırlanması için 

faaliyete başlamıştır. 1917 yılında AICPA (American Institute Of Certified Public 

Accountants, Amerika Belgeli Muhasebe Uzmanları Kuruluşu) tarafından hazırlanan 

bilânço hazırlama yöntemleri, 1918 yılında Federal Hazine Kurulu (Federal Reser ve 

Board) tarafından yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.130 

Ekim 1929’da büyük ekonomik buhranın başlamasıyla birlikte hisse senedi 

fiyatları rekor düzeyde düşmüş ve bunun sonucunda piyasaya panik havası hâkim 

olmuştur. Bu olay, sermaye piyasasında güveni yeniden sağlayacak kanuni 

düzenlemelerin gerekliliğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu amaçla yürürlüğe 

konulan 1933 ve 1934 Kanunları, başkan Franklin D. Roosevelt’in yeni yasal 

düzenlemelerinin bir parçası olarak yerini almıştır.131  

 1933 yılında kabul edilen Menkul Kıymetler Kanunu, menkul kıymetlerin 

ihracını (birincil piyasa işlemleri) düzenlemiştir. Bu kanun gereğince, hisse senetlerini 

ilk olarak halka arz edecek şirketler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 

(Securities and Exchange Commission-SEC)’e kayıt yaptırarak (1934 yılında Menkul 

Kıymetler Kanunu ile SEC kuruluncaya kadar bu Kurulun görevleri, Federal Ticaret 

                                                
130 Carmıchael ve Wıllıngham,  1996, s.3. 
131R.E.  Baker,L.Valdean C.,King Thomas E.,Advanced Financial Accounting,Irwin Mcgraw-
Hill.,4.Baskı, 1999, s.815. 
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Komisyonu tarafından yürütülmüştür) bağımsız dış denetimden geçmiş mali tablolarını 

kurula sunmaktadırlar.132  

 1934 Menkul Kıymetler Kanunu ile SEC bağımsız bir kurum olarak 

kurulmuştur. SEC 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu (yukarıda belirttiğimiz gibi 

1934 yılına kadar Federal Ticaret Komisyonu tarafından yürütülüyordu), 1940 Yatırım 

Şirketi Kanunu (Investment Company Act) ve 1940 Yatırım Danışmanları Kanunu 

(Investment Advisers Act) ile bu kanunları uygulamakla yetkili ve sorumlu kılınmıştır.  

1934 tarihli Menkul Kıymetler Kanununda da, belirli aralıklarla SEC’e gönderilmesi 

zorunlu olan bağımsız dış denetimden geçmiş mali tabloların doğruluğundan 

denetçilerin sorumluluğu öngörülmüştür. Ayrıca SEC; yıllık, üçer aylık dönemlerde ve 

özel durumlarda (denetçi değişimi, iflas gibi özel hallerde) denetim raporu 

düzenlenmesini zorunlu tutmuştur.133 

 SEC, muhasebe standartlarını belirlemedeki rolünü denetim fonksiyonu ile 

sınırlandırmış, bu kapsamda kuruluşundan itibaren “Seri Muhasebe Bildirileri”  

(Accounting Series Releases) ve “Muhasebe Çalışanları Tebliğleri” (Staff Accounting 

Bulletins) adı altında düzenlemeler yapmıştır.134 Amerika’da kullanılan bütün mali 

tabloların denetimi CPA (Certified Public Accountant, Belgeli Muhasebe Uzmanı) 

kuruluşları tarafından yapılmaktadır. CPA kuruluşları, içinde bulundukları eyalet 

düzenlemelerine tabidir. CPA kuruluşları denetim hizmetinin yanında müşterilerine, 

vergi ve danışma gibi hizmetler de sunmaktadırlar.135  

3.1.1.1.  Sarbanes-Oxley Kanunu 

 
 ABD’de 23 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren ve 1933 ile 1934 tarihli 

Menkul Kıymetler Kanunlarından beri en kapsamlı yasal düzenleme olarak kabul edilen 

3763 sayılı Sarbanes-Oxley Kanunu, ABD muhasebe uygulamalarını ve halka açık 

anonim ortaklıkların bağımsız dış denetim düzenini önemli ölçüde değiştirmiştir. Onbir 
                                                
132 C.WilliamThomas,Bart H. Ward,O.Emerson Henke, Auditing Theory And Practice,Pws-Kent 
Publishing Company.3. Baskı,Boston, 1991, s.105-106. 
133 M.Lyn Fraser,Ailen Ormıston,Understanding Financial Statement,Pearson Education 
International,7.Baskı,New Jersey, 2004, s.4. 
134 T. Önder,Batan Bankalar,Bağımsız Denetim ve Meslek Ahlakı ,Beta Basım Yayım,İstanbul,  2001, 
s.88. 
135 Arens vd., 2006,  s.26. 
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ana başlıktan ibaret olan Kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden biri de halka açık 

şirket denetçilerine yönelik standartlar oluşturma yetkisine sahip yeni bir Halka Açık 

Şirket Muhasebe Gözetim Kurulu’nu (Public Company Accounting Oversight Board) 

kurmuş olmasıdır. SEC’in gözetimi altında faaliyet gösterecek olan Kurul, bağımsız 

denetim kuruluşlarının faaliyetlerini denetleyerek açık, doğru ve tarafsız bir denetim 

raporu hazırlanmasını ve böylelikle yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla 

oluşturulmuştur. Kurul aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:136  

 Bağımsız denetçilerin tescil edilmesi için bir sicil oluşturmak ve denetim 

yetkisine sahip kuruluşları kaydetmek. 

 Bağımsız denetim süreci içinde denetim, kalite kontrol, etik, bağımsızlık ve 

gerekli gördüğü öteki mesleki standartları oluşturmak.   

 Sicile kayıtlı bağımsız denetim kuruluşlarını standartlar çerçevesinde 

denetlemek (Bir yıl içinde yüzden fazla denetim yapan her denetim 

kuruluşunun yıllık olarak, bu sayının altında denetim yapan denetim 

kuruluşlarının ise üç yılda bir Kurul tarafından incelemeye alınması 

gerekmektedir). 

 Bağımsız dış denetimi yapacak kayıtlı kuruluşlar ve bu kuruluşlarda 

çalışanlar hakkında gerektiği hallerde inceleme yaparak gerekli cezaları 

vermek. Mesleki standartlara, denetim raporunun hazırlanması ve 

yayımlanması ile ilgili Sermaye Piyasası Hükümlerine uyumu artırmak.  

 Kurulun kendi iç faaliyetlerini yönetmek, kadrosunu oluşturmak ve bütçesini 

hazırlamak.  

Avrupa Birliği hukukunda 25.07.1978 tarihinde yayınlanan 4. yönerge 

kapsamında yer alan ortaklıklar; Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit, Anonim ve 

Limitet şirketlerdir Yönerge, şeffaflık ve dürüst resim verme ilkelerinin şirketler 

öğretisine egemen olmasını sağlamasının yanında, Uluslararası Finansal Raporlama 

                                                
136 M. Özbirecikli,ABD 107. Kongresinde Kabul Edilen Yeni Muhasebe Kanunu-I,Muhasebe ve 
Finansman Dergisi,Sayı:17,Ocak; 2003, s.98. 
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Standartlarının uygulanmasının yolunu açmıştır.137 Yönerge göre mali tablolar; bilânço 

ve gelir tablosu ile bu tabloların ekleri ve dipnotlarını içermektedir. ( Tablolar ile bu 

tabloların ekleri ve dipnotlar ayrılmaz bir bütün oluştururlar. Buna göre, mali tabloların 

her şeyden önce “açıklık ilkesi”ne uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Ayrıca mali 

tablolar, ortaklıkların malvarlığı, borçları, finansal durumu, kâr ve zararı hakkında 

gerçeğe uygun bilgi vermelidir (doğruluk ilkesi). AB’ye üye devletlerde faaliyet 

gösteren ortaklıkların hesaplarının uyumlaştırılmasında, 4 nolu Yönergenin bir uzantısı 

olacak şekilde 13.06.1983 tarihinde 7. Yönerge yayınlanmıştır.138 Bu Yönerge ile ana 

ortaklığın; 

 Bağlı ortaklığın ortaklık payının çoğunluğuna sahip olması, 

 Bağlı ortaklık yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ya da görevden 

alınmalarında yetkili olması, 

 Bağlı ortaklığın esas sözleşmesiyle ana ortaklığa, bağlı ortaklığın yönetimde 

etkili olma hakkı verilmiş olması, durumlarında herhangi birinin varlığı 

durumunda konsolide mali tabloların yayınlanması ve denetimi zorunlu 

tutulmuştur.139 Yönergeye göre; konsolide mali tabloları hazırlayan 

ortaklıklar, denetlemeye yetkili bir ya da daha fazla denetçiye konsolide mali 

tabloları denetlettirmelidir. 

Üye ülkelerde bağımsız denetim mevzuatının uyumlaştırılması amacıyla 

10.04.1984 tarihinde 8.Yönerge kabul edilmiştir.  Yayımlandığı tarihten günümüze 

kadar Sekizinci Yönerge'ye ilişkin olarak; 28.10.1996 tarihinde AB Komisyonu 

tarafından AB'de denetçilerin rolü, pozisyonu ve sorumlulukları hakkında rapor 

yayımlanması, 08.05.1998 tarihinde "Denetim Komitesi" kurulması, 15.10.2000 

tarihinde yasal denetim için kalite güvencesi getirilmesi başlıca gelişmeler olarak 

sıralanabilir.140  Bu yönerge ile şirketlerin ve şirket gruplarının konsolide mali 

tablolarını denetlemekle görevli denetçilerin nitelikleri belirlenerek topluluk dahilinde 
                                                
137 S. Özkök,Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Arasında Muhasebe Standartlarını Uyumlaştırma 
Çabaları,Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi,Sayı:2,Ekim; 2000, s.91. 
138 Bektöre, 1991, s. 101. 
139 Aktaş ve Deran, 2005, s.2. 
140 Peker 1991, s.166. 
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birliğin ve denetçilerin bağımsızlığının sağlanması yolunda düzenlemeler getirilmiştir. 

Denetimden sorumlu olanlar gerçek ya da tüzel kişi olabileceği gibi her hangi bir şirket 

türünde de örgütlenmiş olabileceklerdir. Bu kapsamda denetim yetkisine sahip olacak 

gerçek ya da tüzel kişileri her üye devlet kendisi belirleyecektir.  

Sekizinci Yönerge ile AB üyesi ülkelerde; 

 Mali tabloları denetleyecek kişilerin niteliklerinin uyumlaştırılması ve 

faaliyetlerinde bağımsızlıklarının sağlanması, 

 Mali tabloların denetimi için gerekli olan mesleki yeterliliğin sağlanması için 

mesleki yeterlilik sınavının oluşturulması, 

 Üye ülkelerde mevzuata uygun olmak şartıyla, yeterli deneyime ve mesleki 

yeterlilik sınavında başarılı olanlara denetim yetkisi verilmesi,  

amaçlanmıştır.  

 AB Komisyonu 2000, 2002 yıllarında denetim kalitesi ve denetçi 

bağımsızlığına ilişkin öneriler yayınlamış ayrıca 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği 

kapsamında yapılacak denetim faaliyetlerinde uluslararası denetim standartlarının 

kullanılması öngörülmüştür.141 23-24 Mart 2000 tarihinde Lizbon’da yapılan Avrupa 

Konseyi toplantısında, halka açık şirketlerin mali tablolarının karılaştırılabilir olması 

için gerekli adımların hızla atılması kararlaştırılmıştır. Avrupa Parlamentosu, 19 Haziran 

2002 tarihinde kabul ettiği 1606/2002 sayılı uluslararası muhasebe standartlarının 

uygulanmasına ilişkin Tüzükle, 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren halka açık şirketlerin 

konsolide mali tablolarının uluslararası muhasebe standartlarına uygun olarak 

düzenlenmesi zorunluluğunu getirmiştir.142 Bu düzenlemenin yapılmasında amaç, 

uluslararası muhasebe standartlarını uygulayarak Topluluk (AB)genelinde finansal 

bilgilerin hazırlanmasında uyumu sağlayarak, şirketlerin mali tablolarının 

karşılaştırılabilirliklerini ve üst düzeyde şeffaflığı sağlamaktır. Avrupa Komisyonu, en 

geç 01.07.2007 tarihine kadar bu yönetmeliğin işleyişi hakkında Avrupa 

Parlamentosu’na ve Konsey’e bilgi verecektir. 

                                                
141 Gürdal 2002,s.133. 
142 Oksar ve Acar, 2005, s.41. 
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İngiltere’de bağımsız dış denetimin ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren 

şirketler ile ilgili gelişim uzun bir tarihsel süreç içinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerde 

önemli etkisi olan başlıca hukuki düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir.143  1719 Şirketler 

Kanunu (Bubble Companies Act): Bu kanunla tasarruf sahiplerinin korunmasını 

sağlamak için şirketlerin kuruluş aşamasında denetlenmesi şart koşulmuştur. 

 1844 Anonim Ortaklıklar Kanunu (Joint Stock Companies Act): Kanun, 

anonim şirketlerde yöneticilerin isim ve ikametgâhlarının tescil edilmesini, 

bilânçonun tam ve dürüst olarak hazırlanmasını zorunlu tutmaktaydı. 

Denetçi atanması da zorunlu kılınmış olmasına rağmen denetçilerin bağımsız 

ve uzman olmaları konusunda bir düzenleme getirilmemişti. 

 1856 Şirketler Kanunu (Companies Act): Bu Kanun da, şirket hesaplarının 

gerçek ve doğru temele dayanılarak hazırlanmasını öngörmekteydi. 

 1900 yılında kabul edilen şirketler kanunu ile sorumluluğu sınırlı olan 

şirketlerin denetime tabi tutulması zorunluluğu getirilmişti. Ayrıca yönetici 

ve şirket çalışanları, denetçiler istediği takdirde tüm bilgileri vermek ve 

gerekli açıklamaları yapmakla yükümlü kılınmıştır.144  

 1907 Şirketler Kanunu’nda ilk kez özel şirket (private company), halka açık 

şirket (public company) ayrımı yapılmıştır. 

 1900 ve 1929 tarihli kanunlar anonim ortaklık denetçilerinin yeminli hesap 

uzmanı olmalarını zorunlu tutmamış olmasına rağmen, uygulamada büyük 

şirketlerin denetçilerinin uzman kişilerden oluştuğu sıklıkla karşılaşılan bir 

durum olmuştur. Şirketler Kanunu, halka açık olmayan şirketlerin (aile 

şirketlerinin) de bağımsız denetime tabi olması zorunluluğu öngörülmüştür. 

1948 ve 1967 Kanunlarında da şirketlerin mali durumuna ilişkin bilgilerin, 

doğru ve açık olarak yansıtılması gerekliliği belirtilmiştir. 

                                                
143 Demirbilek, 1986, s.2 
144 Suner, 1985, s.65 
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 1976 Şirketler Kanunu ile denetçilere yanıltıcı bilgi verilmesi suç olarak 

kabul edilmiştir. 

 1985 Şirketler Kanunu ile denetçi bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik 

düzenlemeler yapılmıştır. 1989 Şirketler Kanununda ise denetçilerin sona 

eren mali yıla ilişkin bilanço ve gelir tablosu ile grup şirketlerinde konsolide 

mali tablolar hakkında görüşlerini doğru ve dürüst olarak açıklamaları 

gerekliliği vurgulanmıştır (m.235/2). Denetçiler, yöneticiler tarafından 

hazırlanan yıllık hesapların doğru olmadığı görüşünde ise, bu gerçeği 

raporlarında belirtmelidir (m.235/3). Büyük çoğunluğu AB yönergeleri ve 

tüzükleri doğrultusunda olmak üzere, 1998 ve 1999 değişiklikleri yapılarak 

Anonim Şirketler Hukuku AB’ye uyumlu hale getirilmiştir. 

 2004 Şirketler Kanunu ile denetçilerin bilgi alma hakkına ilişkin 1985 

Şirketler Kanunu’nun 389A maddesi değiştirilmiştir. Yeni düzenleme ile 

denetçinin, her zaman denetlediği şirketin defterlerine, hesaplarına ve 

belgelere ulaşma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir (m.389A/1-a). Şirket 

yöneticileri, çalışanlar, şirket defterlerini hesaplarını, ya da belgeleri elinde 

tutan veya sorumlu olanlar denetçinin denetim çalışması ile ilgili gördüğü 

konularda istediği bilgileri vermek ve gerekli açıklamaları yapmakla 

yükümlüdürler (m.389A/1-b).  

İngiltere’de fon sağlamak için kamuya başvurmaya yetkili olanlar sadece halka 

açık anonim şirketlerdir. Bunlar çeşitli türde menkul kıymet ihraç ederek borçlanırlar.145 

İngiliz Hukuku’nda halka açık şirketlerde (public company) ortak sayısının asgari yedi 

ve yönetici sayısının da asgari iki olması gerekir245. 

Bağımsız denetçinin mesleki işlevini devam ettirebilmesi için The Institute Of 

Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) {İngiltere ve Galler Belgeli 

Muhasebe Uzmanları Kuruluşu} The Chartered Association Of Certified Accountants 

(ACCA) (Belgeli Muhasebe Uzmanları Derneği), The Institute Of Chartered 

Accountants Of Scotland (ICAS) {İskoçya Belgeli Muhasebe Uzmanları Kuruluşu} ve 

                                                
145 Şengül, 1988, s.2 
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The Authorised Association Of Public Accountants (AAPA) {Hesap Uzmanları Resmi 

Derneği} adlı meslek örgütlerinden en az birisine kayıtlı olması gerekir.146 

Bağımsız denetim mesleğinin etik ve mesleki diğer standartları açısından 

uygunluğunun kamu adına gözetimini yaparak bağımsız denetimin kalitesini 

yükseltmek ve kamunun güvenini sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde 

Sarbanes Oxley Kanunu ile kurulan Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu 

(Public Company Accounting Oversight Board) gibi İngiltere'de de 2003 yılında 

Muhasebe Mesleğini Gözetim Kurulu (Professional Oversight Board ofAccountancy) 

kurulmuştur. 

3.1.2. Türkiye Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimin Tarihsel 

Gelişimi 

 
Türkiye’de bağımsız denetim ile ilgili en önemli düzenlemeler arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanun çerçevesinde yapılan düzenlemeler gelmektedir. 

28 Temmuz 1981 tarihinde kabul edilen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

amacı, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve 

yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak için sermaye piyasasının güven, açıklık ve 

kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını 

düzenlemek ve denetlemektir.147  Sermaye Piyasası Kurulu ise, bu kanunun 17. maddesi 

gereğince, bu Kanunla verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu 

tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurul olup 7 üyeden oluşmaktadır. 

Baslıca görevleri: 

 Kanunun uygulanması açısından sermaye piyasası araçlarının ihracını, halka 

arz ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemek, 

  Sermaye piyasasında, gerektiğinde elektronik ortam da dâhil bağımsız 

denetim faaliyetine ilişkin esasları belirlemek, 

                                                
146 Usul vd., 2002, s.47 
147 Sermaye Piyasası Kanunu, 30.7.1981, m.1 
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 Kamunun zamanında yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak 

amacıyla, genel ve özel nitelikte kararlar almak, 

 Her türlü mali tablo ve raporlar ile bunların bağımsız denetimlerinin, 

sermaye piyasası araçlarının halka arzında yayımlanacak izahname ve 

sirkülerin ve araçların değerini etkileyebilecek önemli bilgilerin kapsamını, 

standartlarını ve ilan esaslarını tespit etmek ve bu konularda tebliğler 

yayımlamak, 

 3568 sayılı Kanuna göre denetlemeye yetkili olanların sermaye piyasasında 

bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların kuruluş şartlarını 

ve çalışma esaslarını TURMOB ile istişarede bulunarak belirlemek ve bu 

şartları taşıyanları listeler halinde ilan etmektir.  

Sermaye Piyasası Kurulu, bağımsız denetim ile ilgili düzenleme yetkisine 

dayanarak, bağımsız denetim tebliğleri çıkarmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

bağımsız denetim hakkındaki ilk düzenlemesi 13 Aralık 1987 tarih ve 19663 sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanan “Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme 

Hakkında Yönetmeliktir. Bu yönetmelik, aynı zamanda Türkiye’de bağımsız denetim 

ile ilgili yapılmış ilk düzenlemedir.  

Sermaye Piyasası Kurulu daha sonra; 18 Haziran 1988 tarihinde Seri: X, No:3 

Tebliği ile bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilere ilişkin genel esasları, Seri: X, 

No:4 Tebliği ile de denetimin nasıl yapılacağı, raporlamanın ilke ve kurallarını 

belirlemiştir ( Seri: X, No:3 Tebliği Seri: X, No:16 Tebliği’nin yayınlanması ile 

yürürlükten kaldırılmıştır). Sermaye Piyasası Kurulu 4 Mart 1996’da Seri: X, No:16 

sayılı tebliği yayınlamıştır. Bu Tebliğ’de amaç; 2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 16, 22/d ve 22/e maddeleri uyarınca sermaye piyasasında bağımsız 

denetime ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.148 Sermaye piyasası bu tebliğ dışında 

denetime ilişkin olarak, Seri X, No:12 sayılı “Sürekli ve Sınırlı Denetime Tabiyet 

Tebliği”, Seri: X, No:7 sayılı “Özel Denetime Tabiyet Tebliği” ve Seri: X, No:15 sayılı 

                                                
148 Sermaye Piyasası Kanunu, Seri: X, No:16 Tebliği 
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“Denetim Kuruluşları Liste Tebliği”ni yayınlamıştır.149  Sermaye Piyasası Kurulu son 

zamanlarda yaşanan denetim skandalları sonucu bunların önüne geçmek amacı ile 

çıkarılan Sarbanes-Oxley Yasası paralelinde, Denetçi Bağımsızlığının Sağlanmasına 

İlişkin Seri: X, No:19 sayılı Tebliği (02.11.2002) yayınlamıştır. Bu tebliğ ile Seri: X, 

No:16 sayılı Tebliğ’in bazı maddelerine eklemeler yapılmış, bazılarında ise değişikliğe 

gidilmiştir 

Halka açık şirketlerin bağımsız denetimine ilişkin yürürlükteki tebliğ ise, Seri: 

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

Tebliğ”dir.(12.06.2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmi Gazete) Bu tebliğin 

yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki bağımsız 

denetim, Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu hale getirilmiştir. 

Bilindiği gibi, Türkiye AB için tam üyelik müzakereleri için tarih almış 

bulunmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Para Fonu’na (IMF), 30.07.2002 tarihli niyet 

mektubuyla, SPK’nın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı (IFRS-

İnternational Financial Reporting Standards) uygulayacağı sözü verilmiş bulunmaktadır. 

Bu amaçları gerçekleştirmek için, SPK, 15.11.2003 tarihli Seri:XI, No:25 sayılı 

Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ ve Seri:XI, No:27 sayılı 

Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliği yayınlamıştır. Bu Tebliğler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile 

uyumu sağlamaktadır ve 01.01.2005’ten itibaren hisse senetleri borsada işlem gören 

şirketler, yatırım ortaklıkları, hisse senetleri borsada işlem görsün veya görmesin tüm 

aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ile bu şirketlerin bağlı ortaklığı, müşterek 

yönetime tabi ortaklığı ve iştiraki konumunda olan ve konsolidasyon kapsamı dışında 

tutulmamış olan şirketler için uygulanması zorunlu tutulmuştur. Söz konusu bu standart, 

doğrudan bağımsız dış denetim ile ilgili olmasa da Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları’na uyumu gerçekleştireceği için, bağımsız denetim içinde büyük önem 

taşımaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının ülke çapında uygulamaya 

konması, mali tablolardaki tutarsızlıkları azaltacak ve mali tabloların şeffaf bir yapıya 

kavuşmasına ve karşılaştırılabilirliğinin sağlanmasına olanak sağlayacaktır. 

                                                
149 Küçüksözen ve Sayar, 2002,s. 50. 
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3.2. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimin Yapılabilme Koşulları 

Sermaye piyasası mevzuatında sürekli, sınırlı ve özel bağımsız denetim olmak 

üzere üç tür denetim söz konusudur. 

3.2.1. Sürekli Denetim 

 
 Denetime tabi olan kurumların hesap ve işlemlerinin bağımsız denetleme 

kuruluşlarınca görevlendirilen yetkili denetim elemanları tarafından, denetleme ilke, 

esas ve standartlarına göre yılsonlarında veya özel hesap dönemine tabi olan 

ortaklıklarda özel hesap dönemi sonunda denetlenmesi ve denetim sonuçlarının rapora 

bağlanmasıdır. 

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler tarafından dönem sonlarında 

hazırlanan temel mali tablolar ile ek mali tablolar, bağımsız denetleme kuruluşlarınca 

görevlendirilen yetkili denetim elemanlarınca denetleme ilke, esas ve standartları 

kullanılarak sürekli denetime tabi tutulur ve denetim sonuçları rapora bağlanır. Sürekli 

denetlemeye, aşağıdaki Ortaklık ve Kuruluşlar, bu nitelikleri kazandıkları hesap dönemi 

başından itibaren tabidirler.150  

a) Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar, 

b) Aracı kurumlar, 

c) Portföy yönetim şirketleri, 

ç)  Menkul kıymet yatırım fonları,  

d) Emeklilik Yatırım Fonları  

e) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, 

f) Konut finansmanı fonları,  

                                                
150 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği –Başlangıç Hükümleri- m.5/1 
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g) Varlık finansmanı fonları   

ğ) İpotek finansmanı kuruluşları 

ı)  Hisse senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören anonim ortaklıklar, 

h)  Hisse senetleri halka arz edilmiş olan ve arz edilmiş sayılan ortaklıklardan, 

i) Kanun’da düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan borsalar, 

teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları ve 

j) Kurul tarafından finansal tablolarının bağımsız denetimi gerekli görülen 

diğer işletmeler. 

3.2.2. Sınırlı Denetim 

 
Sürekli denetim yaptıran ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarınca 

düzenlenmiş ara mali tabloların, sürekli bağımsız denetimi yapan bağımsız denetim 

kuruluşu tarafından ağırlıklı olarak bilgi toplama ve analitik inceleme teknikleri 

kullanılarak sürekli denetim programlarına uyumlu bir şekilde denetlenmesidir. 

Yukarıda (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (j) bentlerinde belirtilen 

işletmelerin, Kurul tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına ilişkin 

düzenlemelerdeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, altı aylık ara dönem finansal 

tabloları inceleme sınırlı bağımsız denetim kapsamındadır. (d) bendinde belirtilen 

emeklilik yatırım fonlarının, üç ve dokuz aylık finansal tabloları da sınırlı bağımsız 

denetime tabidir. Yukarıda (ı) bendinde belirtilen ortaklıkların sermaye piyasası 

araçlarının halka arzında veya mevcut paylarının hissedarları tarafından halka arzında, 

Kurulun sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasına ilişkin düzenlemelerinde 

öngörülen ara dönem finansal tabloları sınırlı bağımsız denetime tabidir.151 

 

                                                
151 Seri X No: 22 Sayılı  SPK Tebliği –Başlangıç Hükümleri- m.5/2-3 
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3.2.3. Özel Denetim 

 
Sermaye piyasası araçlarının halka arzı için Kurul’a başvuru sırasında veya 

birleşme, bölünme, devir ve tasfiye durumunda bulunan ortaklıklar ile aynı durumdaki 

sermaye piyasası kurumlarınca düzenlenmiş mali tabloların denetlenmesidir. Özel 

denetimde, denetlenecek mali tabloların bağımsız denetim çalışmasının başladığı ay 

sonu itibariyle hazırlanmış olması esastır. Özel denetimde mali tabloların çıkarılma 

tarihi bir aydan az bir yıldan fazla olamaz. Özel denetlemeye tabi olacak kuruluşlar 

aşağıdaki gibidir:152  

Kurul düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı olarak yıllık mali 

tablo, ara bilânço ve gelir tablosu düzenleyen ve denetlettiren ortaklıklar ile ihracını 

banka garantili olarak yapacak ortaklıklar hariç olmak üzere; tahvil, finansman bonosu 

vb. borçlanma senetlerinin ihracı için izin almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na 

başvuracak anonim ortaklıklardan: 

 Hisse senetleri halka arz edilen veya arz edilmiş sayılan anonim 

ortaklıklardan bir başka anonim ortaklıkla birleşen veya diğer bir anonim 

ortaklığa devir veya katılmaya taraf olanlar, 

 Sermaye artırımı yoluyla hisse senetlerini ilk kez halka arz edecek 

ortaklıklar, 

 Kurul düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı olarak yıllık 

mali tablo, ara bilânço ve gelir tablosu düzenleyen ve denetlettiren 

ortaklıklar hariç olmak üzere, mevcut payları hissedarları tarafından halka 

arz edilecek ortaklıklar. 

Kurul, gerekli gördüğü hallerde, yukarıdakilerin dışında kalan anonim 

ortaklıklardan da, münferiden özel denetleme yaptırarak, buna ilişkin özel denetleme 

raporunu, tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini halka arz etmek 

üzere Kurul’a yapacakları başvurularına eklemelerini isteyebilmektedir. 

                                                
152 Seri X No: 22 Sayılı  SPK Tebliği –Başlangıç Hükümleri- m.6 
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Yukarıda belirtilen koşulların dışında, sermaye piyasasında bağımsız dış 

denetim kuruluşları, yönetici ve denetçilerine ilişkin şartlar ve düzenlemeler de Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğinde (Seri: X, No: 22) 

düzenlenmiştir. 

İşletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile görevlendirilecek 

bağımsız denetim kuruluşların kuruluş şartları;153  

a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş olması ve hisse senetlerinin nama yazılı 

olması, 

b) Ticaret unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresinin bulunması, 

c) Ortaklarının Tebliğin bu Kısmının “Yönetici ve bağımsız denetçiler” başlıklı 

maddesinde sayılan nitelikleri haiz gerçek kişilerden olması, 

d) Esas sermayenin en az %51’inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması, 

e) Sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet göstermeleri, 

f) Organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin bağımsız 

denetim işini yürütecek düzeyde bulunması ve 

g) Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık 

tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mesleki sorumluluk 

sigortası yaptırmaları şarttır. 

Yönetici ve bağımsız denetçilerin sahip olması gereken nitelikler:154  

a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali 

müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi 

sağlayan belge sahibi olmaları, 

b) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm bulunmamaları, 

                                                
153 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği –İkinci Kısım-Birinci Bölüm- m.3 
154 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği –İkinci Kısım-Birinci Bölüm- m.4 
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c) Türkiye'de yerleşik olmaları, 

d) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer 

alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka 

açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli 

denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışmış olmaları, 

e) Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olmaları, 

f) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim 

yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan 

bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması, 

g) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa 

üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden 

olmaması, 

h) Kanuna muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkûmiyet kararının 

bulunmaması, 

i) Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının 

yasaklanmış olmaması ve 

j) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları şarttır. 

3.2.4. Kurula Başvuru Ve Yetkilendirilme 

 
  Bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunmak isteyen ve yukarıda belirtilen 

kuruluş şartlarını taşıyan kuruluşlar aşağıda yazılı hususları içeren bilgi ve belgeler ile 

Kurula başvururlar.155 

 Kuruluşun esas sözleşmesi, 

 Merkez ve varsa şube adresleri, 

                                                
155 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği –İkinci Kısım-Birinci Bölüm- m.4 
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 Sermaye paylarının ortaklar arasında dağılımı, taahhüt edilen ve ödenen 

tutarlar, 

 Başvuru tarihindeki mizan veya son bilânço, 

 Ortak, yönetici ve bağımsız denetçilere ilişkin bilgiler ile “Yönetici ve 

bağımsız denetçiler” başlıklı kısmında sayılan niteliklere sahip olunduğunu 

gösteren belgeler (nüfus cüzdanı örneği, imza sirküleri, mesleki ruhsat 

örneği, sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans belgesi, diploma 

örneği, müflis olunmadığına ve mesleki faaliyetler dışında ticari hiçbir işle 

uğraşılmadığına ilişkin beyan, adli sicil kaydı, ikametgâh belgesi, sorumlu 

ortak baş denetçilerin mesleki deneyim süresinin en az iki yılını fiilen 

bağımsız denetim kuruluşlarında geçirdiğine ve görev aldıkları bağımsız 

denetim işlerine ilişkin belge ve Kurulca istenen diğer belgeler), 

 Kuruluşun organizasyonu, donanımı, istihdam ettiği destek personel ve 

finansal durumu hakkında genel bilgiler, 

 Yukarıda belirtilen hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bağımsız 

denetim sözleşmesi, işletme türleri itibariyle ayrı ayrı hazırlanmış ve 

Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin tüm düzenlemelerini 

kapsayan genel bağımsız denetim programı ve çalışma kâğıdı örneği ile 

program ve çalışma kâğıtlarını ilişkilendiren kodlama sistemini tanıtan 

bilgiler, 

 Merkezi yurtdışında bulunan bir başka şirket ile hukuki bir bağlantının 

bulunması durumunda söz konusu şirket ile yapılan sözleşmenin kuruluş 

yetkilerince onaylanmış bir örneği. 

Kurul, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülmesi halinde ek 

bilgi ve belge isteyebilir. Kurulca eksikliği tespit edilen veya ek olarak istenen bilgi ve 

belgelerin, kuruluşa bildirim tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde Kurula 

gönderilmesi zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde ilgili kuruluşun başvurusu 

işlemden kaldırılır. 
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Kurula iletilen bilgi ve belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, 

aranan koşulları taşıyanlar Kurul tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetim 

faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmektedirler. 

3.3. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi ve Denetim 

Çalışmalarının Belgelendirilmesi 

Bağımsız denetim, müşteri ile denetim kuruluşu arasında yapılan sözleşme 

çerçevesinde yürütülerek sonuca bağlanacaktır. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış 

Denetleme Hakkındaki Yönetmelik ile Seri X No: 16 ve 22 sayılı Tebliğlerde, bağımsız 

dış denetim sözleşmesinin tanımı yapılmamış sadece sözleşmenin şekli ve sözleşmede 

yer alması gereken asgari unsurlar belirtilmiştir. Bağımsız dış denetim sözleşmesi, 

“bağımsız denetim kuruluşu ile müşteri arasında imzalanan, bağımsız denetim 

kuruluşunun müşteriye ait mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve muhasebe 

ilkelerine uygun olup olmadığının tespit edilmesini ve elde edilen sonuçların rapora 

bağlanmasını borçlandığı, buna karşılık müşterinin ücret ödeme borcu altına girdiği her 

iki tarafa borç yükleyen” bir sözleşme olarak tanımlanabilmektedir.156  

Bağımsız denetim sözleşmesi; bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız 

denetim görevini üstlenmeyi kabul ettiğini, bağımsız denetimin amacını ve kapsamını, 

bağımsız denetçinin müşteriye ve müşterinin bağımsız denetçiye karşı sorumluluklarını 

ve bağımsız denetim sonunda müşteriye verilecek olan bağımsız denetim raporu 

türlerine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

3.3.1. Sözleşmenin Kurulması 

 
Bağımsız denetim sözleşmesi de diğer sözleşmelerde olduğu gibi karşılıklı ve 

birbirine uygun irade beyanları ile kurulmakla birlikte; diğer sözleşmelerden farklı 

olarak icap beyanının mutlaka müşteri tarafından yapılması gerekir.157 Çünkü bağımsız 

denetim kuruluşlarının icapta bulunmaları, ilgili Tebliğdeki ifade ile “iş önermeleri” 

                                                
156 A.Çelik,kBağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu,Seçkin Kitabevi,Anakara, 2005, s.61. 
157 A. Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku Genel Hükümler ,Turhan Kitabevi,5. Basım,Ankara,2005, s.40. 
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yasaklanmıştır.158 Kendisine yapılan icabı kabul edip etmemek konusunda bağımsız 

denetim kuruluşu tamamen serbesttir.  

Müşteri ortaklık yönetim kurulunca bağımsız denetim kuruluşu seçilir. Sürekli 

denetimlerde, seçilen bağımsız denetim kuruluşu genel kurulun onayına sunulur.159 Bu 

seçim ve genel kurulca onaylama, bağımsız denetim kuruluşuna yapılan bir icap 

niteliğindedir.160 Bağımsız denetim kuruluşunu seçme görevi müşteri ortaklık yönetim 

kuruluna verilmiş olmakla birlikte, yönetim kurulunun birden fazla bağımsız denetim 

kuruluşunun adını genel kurula sunmasına bir engel yoktur. Bu durumda genel kurul, 

yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşlarından birini 

onaylayabilir. Birden fazla bağımsız denetim kuruluşu önerilmesi halinde genel kurulun 

bunlardan birini seçerek onaylamak gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Genel kurul 

önerilen bağımsız denetim kuruluşlarının hiçbirini de onaylamayabilir.  

Seri X No: 22 sayılı Tebliğ ile bağımsız denetim kuruluşu seçiminin belirli bir 

süre zarfında yapılması zorunlu tutulmuştur. Buna göre en geç ilgili hesap döneminin 

ilk üç ayında ve genel kurul toplantısından önce bağımsız denetim kuruluşu seçimi 

gerçekleştirilerek genel kurulun onayına sunulur. Bağımsız denetim sözleşmesi 

müşterinin yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından birlikte 

imzalanarak yürürlüğe girer. İmzalanarak yürürlüğe giren sözleşme, müşteri ve 

bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6 iş günü içinde Kurula gönderilir.161 Bağımsız 

denetim kuruluşunun Kurul tarafından seçildiği durumlarda da bağımsız denetim 

kuruluşu ile müşteri ortaklık yönetim kurulu arasında bağımsız denetim sözleşmesi 

imzalanır. Bu durumda müşteri ortaklık genel kurulu tarafından sözleşmenin 

onaylanmasına gerek yoktur.162 

 

                                                
158 Seri X No: 22 Sayılı  SPK Tebliği -İkinci Kısım- m.16/I 
159 Seri X No: 22 Sayılı  SPK Tebliği -Üçüncü Kısım- m.6/I 
160 Çelik, 2005, s.63. 
161 Seri X No: 22 Sayılı  SPK Tebliği -Üçüncü Kısım- m.6/I 
162 M. Yavaşoğlu,Sermaye Piyasası Mevzuatında Bağımsız Denetim,Seçkin Yayınevi,Ankara, 2001, 
s.52. 
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3.3.2. Bağımsız Denetleme Sözleşmesinin Tarafları Ve Şekli 

 
Bağımsız denetim sözleşmesi, bir tarafta bağımsız denetim kuruluşu, diğer 

tarafta ise müşterinin yer aldığı bir sözleşmedir. Seri X No: 22 sayılı Tebliğde belirtilen 

şartları taşıyan ve SPK. m.22/d uyarınca sermaye piyasasında bağımsız denetimle 

yetkilendirilen kuruluşlardır.163 Yetkilendirilen kuruluşlar dışındaki gerçek ve 

tüzelkişilerin bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaları dolayısıyla bağımsız denetim 

sözleşmesine taraf olmaları söz konusu değildir. 

Müşteri, bağımsız denetim yaptırmak üzere, bağımsız denetim kuruluşu ile 

sözleşme imzalamış olan işletmelerdir.164 İşletme kavramının kapsamına, İhraç ettiği 

sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem 

görenler dâhil, ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile Kurulun finansal raporlama 

standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında konsolidasyona dâhil edilen işletmeler 

ile bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştirak niteliğindeki diğer 

işletmelerdir.165  

3.3.3. Bağımsız Denetim Sözleşmesi Öncesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 
 Bağımsız denetim yaptıracak işletmelerin bağımsız denetim kuruluşunu 

seçerken, kuruluşun imkânlarını, uzmanlık ve deneyimlerini dikkate alması 

gerekmektedir. 

Bağımsız denetim kuruluşları, müşterileri ile bağımsız denetim sözleşmesi 

yapmadan önce, üstlenecekleri bağımsız denetimin kendilerine getirebileceği riski tespit 

etmek, bağımsız denetimin kapsam ve planlamasını belirlemek amacıyla gerekli ön 

araştırmaları yapmak durumundadırlar.  

3.3.4. Bağımsız Denetim Sözleşmesi Ve Unsurları 

 
 Bağımsız denetim hizmetinin kabul edilmesine ilişkin bir engel yoksa bağımsız 

denetim kuruluşunca yazılı olarak düzenlenen bağımsız denetim sözleşmesi taraflarca 

                                                
163 Seri X No: 22 Sayılı  SPK Tebliği –Başlangıç Hükümleri- m.4/1-c 
164 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği –Başlangıç Hükümleri- m.4/I-i 
165 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği –Başlangıç Hükümleri- m.4/1-g 
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imzalanır. Uluslararası denetim standartlarına göre de bağımsız dış denetim hizmeti bir 

sözleşmeye bağlanmalıdır.166 Bağımsız denetim sözleşmesinin, şekil ve içeriği her 

müşteriye göre değişmekle birlikte, asgari olarak aşağıda belirtilen unsurları içermesi 

gerekmektedir;167  

 Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı ve bağımsız denetim 

dönemi, 

 İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu, 

 Finansal tablolar düzenlenirken esas alınan finansal raporlama standartları, 

 Bağımsız denetçinin uymakla yükümlü olduğu bağımsız denetim 

standartlarına atıf da dâhil olmak üzere bağımsız denetimin kapsamı, 

 Bağımsız denetim çalışması sonucunda, sözleşme gereğince düzenlenecek 

diğer rapor türleri, 

 Bağımsız denetimin örnekleme yöntemiyle yapılan testlere dayanması, 

muhasebe ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetimin doğasından 

kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle önemli yanlışlıkların ortaya 

çıkarılamaması gibi kaçınılmaz bir riskin söz konusu olduğu hususu, 

 Bağımsız denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, doküman ve diğer 

bilgilere sınırsız bir şekilde erişimin gerekliliği, 

 Bağımsız denetimden sorumlu ekibin unvanları, öngörülen çalışma süreleri 

ve her biri için uygun görülen ücret tutarının ayrıntılı dökümü ile toplam 

bağımsız denetim ücreti ve 

 Bağımsız denetimle ilgili olarak yaptırılacak mesleki sorumluluk sigortasına 

ilişkin bilgiler. 

                                                
166 S.Özel,Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu ve Bu Sorumlulukların Yaptırımları,Muhasebe 
ve Denetime Bakış Dergisi,Sayı:7,Ekim; 2002, s.8. 
167 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği –Üçüncü Kısım-Birinci Bölüm- m.5. 
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 Bağımsız denetim kuruluşları, aşağıda belirtilen unsurların da bağımsız denetim 

sözleşmesinde yer almasını isteyebilir:168 Bağımsız denetimin planlanmasına ilişkin 

hususlar, 

 Bağımsız denetim sırasında müşteri çalışanları tarafından yapılan 

bildirimlerle ilgili olarak işletme yönetiminden yazılı teyit mektubu alınması 

hususu, 

 Bağımsız denetim kuruluşunun müşteriye hazırlayacağı diğer raporların 

kapsamı, 

 Bağımsız denetimde ihtiyaç duyulması halinde diğer uzman ve 

görevlendirilen ekip dışında bağımsız denetçi kullanılmasına ilişkin 

hususlar, 

 Müşterilerin iç denetçilerinin ve diğer müşteri personelinin bağımsız 

denetime katılımıyla ilgili hususlar, 

 Bağımsız denetçinin bağımsız denetime atandığı ilk yılda, önceki bağımsız 

denetçi ile yapılacak olan işlemler ve 

 Bağımsız denetim kuruluşu ve müşteri arasındaki diğer sözleşmelere yapılan 

atıflar. 

3.3.5. Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Yürürlüğü 

 
 Bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi; bağımsız denetimlerde (özel bağımsız 

denetim dâhil) en çok 7 yıl için, müşteri yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. 

Bağımsız denetim kuruluşu seçimi, en geç ilgili hesap döneminin ilk 3 ayında ve genel 

kurul toplantısından önce gerçekleştirilerek genel kurulun onayına sunulmaktadır.. 

Seçilen bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi müşterinin 

yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından birlikte imzalanarak yürürlüğe 

girer ve sözleşme gerek müşteri ve gerekse bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6 iş 

                                                
168 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği –Üçüncü Kısım-Birinci Bölüm- m.5/3 
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günü içinde Kurula gönderilmektedir. Bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir 

nedenle seçilememesi veya bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulca 

onaylanmaması halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş 

gününde Kurula bildirilir. Bağımsız denetim kuruluşunun tekrar aynı müşteri ile 

bağımsız denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi 

gerekmektedir. 

3.4. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimde Denetçinin 

Sorumlulukları 

Bağımsız denetim, birden fazla tarafı ilgilendiren özel bir süreçtir. Bu süreçte 

işletme yönetimi ile bağımsız denetçinin sorumluluklarının açıkça belirlenmiş olması 

gerekmektedir. Bağımsız denetimde, denetlenen işletmenin sorumluluğu açıklayıcı 

dipnotlarla birlikte finansal tablolarını açık ve dürüst bir şekilde hazırlamak ve 

sunmaktır, denetçinin sorumluluğu ise genel kabul görmüş denetim standartları 

çerçevesinde bir denetim yaparak finansal tabloları denetlemek ve sonuçları 

raporlamaktır. 

Bağımsız denetçinin mesleki ve yasal sorumlulukları bulunmaktadır. Bu 

sorumluluklar birbirlerinden tamamen ayrı olmayıp birbirinin tamamlayıcısıdır. Mesleki 

sorumluluk, bağımsız denetçinin bağlı olduğu meslek kuruluşunun düzenlemelerine 

uymasını gerektirir. Bağımsız denetçinin en temel mesleki sorumluluğu genel kabul 

görmüş denetim standartlarına uygun davranmak ise de, bu tek başına yeterli değildir. 

Çünkü bağımsız denetçilerin yüksek ahlaklı, bilinçli ve topluma örnek olacak kimseler 

olmaları beklenir. Bu durum “meslek kuralları” nın hazırlanmasına neden olmuştur. 

Denetçiler hem mevcut yasalara hem de bağlı bulundukları meslek odalarının 

düzenlemelerine uymak zorundadırlar.  

Türkiye’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları’nın düzenlemelerinin denetçiler için bağlayıcılığı bulunmaktadır. Bu 

düzenlemelerin en önemlilerinden biri, “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi 

Meslek Kararı”dır.( Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
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Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile ilgili Mecburi Meslek Kararı, m.3) 

Bu kararda meslek mensuplarının uymak zorunda oldukları etik kurallar açıklanmıştır. 

Ruhsatlı meslek mensuplarının yeterlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, bağımsız 

karar alabilme, kendi kendilerini denetlemelerinin ve dürüstlüğünün simgesi olarak 

tanımlanan meslek ahlakı, moral ve profesyonel davranış standartlarının seviyesini 

belirlediği gibi cezalandırılması gereken davranış ve tutumların saptanmasında 

yargıların temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle de Türkiye’de bağımsız denetimin 

kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır.( Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile 

ilgili Mecburi Meslek Kararı, m.3)  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X No: 22 sayılı tebliğin ikinci kısmının 

üçüncü bölümü “Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçilerin Uyacakları 

Etik İlkeler” ile meslek ahlakı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bunları şu şekilde 

sıralamak mümkündür;169  

3.4.1. Mesleki Şüphecilik 
 
 Elde edilen bağımsız denetim kanıtların geçerliliğinin sorgulayıcı bir anlayışla 

değerlendirilmesi mesleki şüpheciliği ifade etmektedir. Bağımsız denetçi, finansal tablo 

ve diğer finansal bilgilerin önemli bir yanlışlık içerebileceğini dikkate alarak, bağımsız 

denetimi, mesleki şüphecilik anlayışıyla planlayarak yürütmektedir. 

3.4.2. Bağımsızlık 

 
  Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir 

davranış ve anlayışlar bütünüdür. Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler, 

bağımsız denetim çalışmalarında bağımsız olmak zorundadırlar. Bağımsız denetçilerin 

dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel 

durumlarının da bulunmaması gerekir. 

 

                                                
169 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği –İkinci Kısım-Üçüncü Bölüm- m.11-12-13-14 
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3.4.3. Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Durumlar 

 
 Bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçilerde, bağımsızlığın 

zedelendiğine dair tereddüt oluşması halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul 

edilmektedir. 

3.4.3.1. Mesleki Özen Ve Titizlik 

 
  Mesleki özen ve titizlik, basiretli bir bağımsız denetçinin aynı koşullar altında 

ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade etmektedir. Bağımsız 

denetçiler, bağımsız denetimin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve bağımsız 

denetim raporunun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek 

zorundadırlar. Gerekli özen ve titizliğin asgari kıstası, bağımsız denetim standartlarına 

eksiksiz uyulmasıdır. Buna göre, bir bağımsız denetçi bağımsız denetim faaliyetini 

gerektiği şekilde planlamak, program yapmak, yeterli miktarda, uygun nitelikte ve 

güvenilir bağımsız denetim kanıtı toplayarak inceleme yapmak, temiz ve düzenli 

çalışma kâğıtları hazırlamak, finansal tabloların gerçekliği ve doğruluğu hakkında 

dürüst ve doğru bir yargıya ulaşmak ve görüşünü, özen ve titizlikle düzenleyeceği 

bağımsız denetim raporunda açıklamak zorundadır. 

3.4.3.2. Reklâm Yasağı 

 
 Bağımsız denetim kuruluşları, iş elde etmek için dolaylı ve dolaysız reklâm 

yapamazlar, reklâm sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar ve iş öneremezler. Ancak, 

bağımsız denetim kuruluşları, tanıtıcı bilgiler içeren broşürler hazırlayıp dağıtabilirler, 

kendileri veya müşterileri için eleman aramaya yönelik ilanlar verebilirler, mesleki 

konularda bilimsel nitelikte yayın yapabilirler. 

3.4.3.3. Sır Saklama Yükümlülüğü 

 
 Bağımsız denetim kuruluşlarının yöneticileri, bağımsız denetçileri ve bütün 

çalışanları ile bağımsız denetim kuruluşlarına dışarıdan hizmet verenler, işleri 

dolayısıyla sahip oldukları sırları açıklayamazlar, bu sırları kendilerinin veya üçüncü 

kişilerin menfaatlerine kullanamazlar. 
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3.4.3.4. Karşılıklı İlişkiler Ve Haksız Rekabet 

 
 Bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçiler, bağımsız denetim 

faaliyetinin niteliğini herhangi bir suretle olumsuz yönde etkileyebilecek veya 

meslektaşlarına zarar verebilecek tarzda ve ölçüde rekabete giremezler. Özellikle 

bağımsız denetim ücreti, personel ve iş alma gibi konulardaki mesleki kurallar, teamül 

ve bağımsız denetim standart, ilke ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunamazlar. 

İşletmenin bağımsız denetim hizmet talebini kabul edemez. 

Yukarıda ki açıklamaların dışında bağımsız denetçinin sorumlulukları ile ilgili 

olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X No: 22 sayılı tebliğin yirmi yedinci 

kısmının birinci bölümünde  “Bağımsız denetçinin sorumluluğu” başlığı altında bu 

konuya ilişkin hükümler açıklanmaktadır. Bunlar aşağıda ki gibidir;170( Bağımsız 

denetçi, bağımsız denetim tekniklerini planlarken, uygularken ve sonuçlarını 

değerlendirirken, finansal tabloların hazırlanmasında işletme yönetiminin esas aldığı 

işletmenin sürekliliği varsayımının doğru olarak uygulanılıp uygulanmadığını ve 

işletmenin sürekliliği hakkındaki önemli belirsizlikler ile ilgili finansal tablolarda 

açıklanması gereken önemli hususları göz önünde bulundurmak durumundadır. 

 Bağımsız denetçinin sorumluluğu, işletme yönetiminin finansal tabloların 

hazırlanmasında işletmenin sürekliliği varsayımını kullanım şeklinin 

uygunluğunu ve işletmenin sürekliliği ile ilgili finansal tablolarda 

açıklanması gereken önemli belirsizlikler olup olmadığını gözden 

geçirmesini gerektirmektedir. 

 Bağımsız denetçi, işletmenin sürekliliğini sona erdirecek gelecekteki olay ve 

durumları bütünüyle tahmin edemez. Bağımsız denetim raporunda 

işletmenin sürekliliğine dair belirsizliklere atıfta bulunulmaması, işletmenin 

sürekliliğine dair bir güvence olarak kabul edilememektedir. 

                                                
170 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği – Yirmiyedinci Kısmı-Birinci Bölüm- m.5 
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3.5. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimde Mevzuatın Dikkate 

Alınması 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X No: 22 sayılı tebliğin yedinci kısmında 

sermaye piyasalarında bağımsız dış denetimde mevzuatın dikkate alınmasına ilişkin 

hükümler yer almaktadır. Bu kısmın amacı, bağımsız denetçinin finansal tabloların 

bağımsız denetimi sırasında kanun ve ilgili diğer düzenlemeleri dikkate alma 

sorumluluğuna ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir. Bu kısım, bağımsız denetimde 

kanun ve ilgili diğer mevzuata uyum konusundaki işletme yönetimi ve bağımsız 

denetçinin sorumluluklarına ve bağımsız denetçinin mevzuata aykırılığı tespit etmesi 

halinde yapması gereken işlemlere ilişkin hükümleri içermektedir.  

3.5.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuata Uyum Genel 

Esaslar 

Bağımsız denetçi, bağımsız denetim tekniklerinin planlanması ve uygulanması 

ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması sırasında, finansal tabloları önemli 

ölçüde etkileyebilecek kanun, diğer sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata 

aykırılıkları tespit etmek zorundadır. Ancak, bağımsız denetimin tüm kanun ve 

düzenlemelere ilişkin aykırılıkları tespit etmesi beklenmez. Mevzuata aykırı bir olay ya 

da durumun ortaya çıkarılması, önem derecesine bakılmaksızın, işletme yönetimi ya da 

çalışanların güvenilirliği veya bağımsız denetim üzerinde etkisi olabilecek diğer 

konuların göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Bu kısımda geçen “aykırılık” 

kavramı, bağımsız denetime tabi tutulan işletme tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 

yürürlükteki mevzuata ters düşen hususların kasıt aranmaksızın göz ardı edilmesini 

ifade etmektedir. Söz konusu işlemlere, işletme bizzat taraf olabileceği gibi işletme 

adına hareket eden yöneticiler veya işletme çalışanları da taraf olabilir.171 

3.5.2. İşletme Yönetiminin Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve İlgili Diğer 

Mevzuata Uyma Sorumluluğu 

İşletmenin faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata 

uyum içinde gerçekleştirilmesinin sağlanması, aykırılıkların tespit edilmesi ve 

önlenmesi işletme yönetiminin sorumluluğundadır. 
                                                
171 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği – Yedinci Kısmı-Birinci Bölüm 
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Aşağıda belirtilen politika ve yöntemler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, 

mevcut aykırılıkların tespit edilebilmesi ve önlenebilmesi açısından işletme yönetime 

yardımcı olmaktadır:172  

 Mevzuatın izlenmesi ve faaliyet prosedürlerinin bu gereklilikleri 

karşılayacak şekilde düzenlenmesinin sağlanması, 

 İç kontrol için uygun sistemlerin kurulması ve işletilmesi, 

 Etik kuralların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve takip edilmesi, 

 Çalışanların etik kuralları kavrayabilmeleri amacıyla uygun bir şekilde 

eğitilmelerinin sağlanması, 

 Etik kurallara uyumun izlenmesi ve uyumda başarısız olan çalışanların 

uygun yöntemlerle disipline edilmesi, 

 Yasal gereklilikleri izlemede destek olacak yeterli sayıda hukuki danışmanla 

çalışılması, 

 İşletmenin, faaliyet gösterdiği sektörde uyulması gereken kanunları 

dosyalayarak  takip etmesi ve bu kanunlara ilişkin gelen şikâyetlerin kaydını 

tutması. 

3.5.3. Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve İlgili Diğer Mevzuata Uyumun 

Bağımsız Denetçi Tarafından Dikkate Alınması 

 
 Bağımsız denetçi, aykırılıkların önlenmesinden sorumlu tutulamaz. Ancak, 

bağımsız denetim bu konuda caydırıcı bir rol oynamaktadır. Bağımsız denetim Tebliğ 

hükümlerine uygun olarak planlanmış ve uygulanmış olsa bile, finansal tablolardaki 

bazı önemli yanlışlıkların tespit edilememe riskini içermektedir.173  

Bağımsız denetçi, bağımsız denetim çalışmasının işletmenin sermaye piyasası 

mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uyup uymadığının sorgulanmasını gerektirebilecek 
                                                
172 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği – Yedinci Kısmı-Birinci Bölüm m.4 
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hususları ortaya çıkarabileceğini de göz önüne alarak, bağımsız denetimi mesleki 

şüphecilikle planlar ve gerçekleştirir. 

İlgili diğer mevzuat çerçevesinde de; bağımsız denetçiden, bağımsız denetimin 

bir parçası olarak işletmenin belirli kanun ve düzenlemelere uyup uymadığını özellikle 

raporlaması istenebilir. Bu durumda bağımsız denetçi bu kanun ve yükümlülüklere 

uygunluğu da bağımsız denetim planı kapsamına almaktadır.  

Bağımsız denetimi planlamak için bağımsız denetçi, işletmeye ve sektöre 

ilişkin kanun ve düzenlemeler ile işletmenin bu kanun ve düzenlemelere uyumu nasıl 

sağladığını kavramak zorundadır. 

Bağımsız denetçi, yukarıda belirtilen şekilde işletmenin mevzuata uyumu 

hakkında genel bir fikir edindikten sonra; finansal tabloların hazırlanması sırasında 

aykırılıkları ortaya çıkarmak üzere; işletmenin mevzuata uyup uymadığının araştırılması 

kapsamında işletme yönetimiyle görüş alış verişinde bulunmak ve işletme ile ilgili 

lisans anlaşmalarına ya da düzenlemelere uyumla ilgili soruşturmalar yapmak dâhil 

gerekli yöntem ve teknikleri kullanmaktadır. 

Yukarıda belirtilenlere ek olarak; bağımsız denetçi, finansal tablolardaki 

önemli tutarların ve dipnotların belirlenmesinde etkili olabilecek sermaye piyasası 

mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uyulduğuna ilişkin yeterli ve uygun bağımsız denetim 

kanıtı toplamak zorundadır. Bağımsız denetçinin, finansal tablolarda yer alan tutarları 

ve kamuya yapılacak açıklamaları belirlemek üzere, işletme yönetiminin bu kapsamda 

vereceği bilgilerin doğruluğunu teyit edecek bir mevzuat bilgisine sahip olması 

gerekmektedir. 

3.6. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimin Planlanması 

Bağımsız denetim çalışmasından beklenen sonuçların elde edilebilmesi için 

mutlaka etkin bir şekilde planlanması gerekmektedir.. Denetimin planlanması 

denetlenecek ortaklık hakkında bilgi edinilmesi (miktar ve yoğunluk olarak işlemlerinin 

değerlendirilmesi), iç kontrol sisteminin incelenmesi, uygulanacak denetim 

prosedürünün zamanlaması, niteliği ve büyüklüğünün belirlenerek buna uygun olarak 
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personelin görevlendirilmesi, potansiyel problem alanlarının tespit edilmesi, olası 

risklerin belirlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır.174  Denetimin planlanmasında, ufak 

ayrıntılar değil ana başlıklar düzenlenmelidir. Bu planlama ile amaçlanan, çalışmanın 

sistemli ve doğru bir şekilde yönlendirilmesi, yapılacak işten ve zamandan tasarruf 

sağlanarak bağımsız denetimin gerekli şekilde yürütülmesi ve mali tablolara ilişkin 

görüş oluşmasına yetecek miktarda yeterli ve geçerli kanıt toplayarak sonuçlanmasına 

olanak sağlamaktır.175
 Planlama, bağımsız denetime tabi tutulacak işletmeye bağlı 

olarak değişiklik göstereceği için denetçi, zamanlamayı iyi ayarlamak ve denetim 

planını işletmenin büyüklüğünü, faaliyetlerinin coğrafi bölgelere dağılma derecesini, 

organizasyon biçimini de göz önüne alarak yapmak zorundadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X No: 22 sayılı tebliğin dokuzuncu 

kısmında sermaye piyasalarında bağımsız dış denetimin planlanmasına ilişkin hükümler 

yer almaktadır. Bu kısmın amacı, bağımsız denetimin planlanmasında uyulması gereken 

ilke, usul ve esasları belirlemektir. 

3.6.1. Bağımsız Denetimin Planlanması 

 
 Bağımsız denetim çalışmasının etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

bağımsız denetçinin bağımsız denetimi planlaması gerekmektedir. Bağımsız denetimin 

planlanması, çalışmaya yönelik genel bağımsız denetim stratejisinin saptanmasını ve bir 

bağımsız denetim planı geliştirilmesini ihtiva eder ve bağımsız denetim riskinin makul 

bir düzeye indirilebilmesini amaçlamaktadır. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak ve 

planlama sürecinin etkinliğini artırmak için sorumlu ortak baş denetçi ve bağımsız 

denetim ekibinin diğer önemli üyeleri de planlamaya dâhil edilmektedir.176  

Yeterli planlama, bağımsız denetimin önemli alanlarına gerekli özenin 

gösterildiği, muhtemel sorunların yerinde ve zamanında tanımlanıp giderildiği ve 

bağımsız denetim çalışmasının, etkili bir icrayı sağlayacak şekilde düzenlenip idare 

edildiği konusunda ilgilileri ikna etmeye yardımcı olmaktadır. Yeterli planlama, aynı 

zamanda, işlerin bağımsız denetim ekibi üyeleri arasında uygun bir şekilde. tahsisini 

                                                
174 W.Arnold Johnson,Principles of Auditing,Rinehart Publishing,New York, 1995, s.8 
175 Arens vd., 2006, s.196. 
176 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği – Dokuzuncu Kısım-Birinci Bölüm m.4 
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sağlar, bağımsız denetim ekibi üyelerinin yönetim ve gözetimini ve işlerinin gözden 

geçirilmesini kolaylaştırır, uygulanabildiği durumlarda, işletmeye bağlı birimlerin 

denetçileriyle, uzmanlar tarafından gerçekleştirilen işlerin koordinasyona destek olur. 

Planlama faaliyetlerinin yapısı ve kapsamı, işletmenin büyüklük ve karmaşıklığına, 

bağımsız denetçinin işletme hakkındaki önceki tecrübelerine ve bağımsız denetim 

çalışması sırasında şartlarda meydana gelen değişikliklere göre değişir. 

Planlama, bağımsız denetimin münferit bir aşaması olmaktan ziyade, önceki 

bağımsız denetimin tamamlanmasından kısa bir süre sonra veya tamamlanmasıyla 

bağlantılı olarak başlayan ve cari bağımsız denetim çalışması tamamlanana kadar süren, 

devamlı ve tekrar eden bir süreçtir. Ancak, bağımsız denetçi, bağımsız denetimi 

planlarken ilave bağımsız denetim tekniklerini uygulamaya geçmeden önce 

tamamlanması gereken belli planlama faaliyetlerinin ve bağımsız denetim tekniklerinin 

zamanlamasını göz önünde bulundurmaktadır. 

Bu kapsamda bağımsız denetçi; bağımsız denetim ekibi üyeleri arasındaki 

görüşmeleri, risk değerlendirmede uygulanacak analitik inceleme tekniklerini, işletmeye 

etki eden yasal ve düzenleyici çerçeve hakkındaki genel bilgi edinimini ve işletmenin 

söz konusu çerçeveye nasıl uyum sağladığını, önemlilik seviyesinin belirlenmesini 

planlamaktadır. Ayrıca  uzman görüşüne başvurulacak durumları, önemli yanlışlık 

risklerinin tespit ve değerlendirilmesinden ve bu risklere duyarlı işlem türleri, hesap 

bakiyeleri ve dipnot açıklamaları için işletme yönetiminin bilgi ve belgeleri sunduğu 

aşamada ilave bağımsız denetim tekniklerinden önce kullanılacak diğer risk 

değerlendirme tekniklerini de planlamaktadır 

3.6.2. Genel Bağımsız Denetim Stratejisi 

 
Bağımsız denetçi, yürüteceği bağımsız denetim için genel bağımsız denetim 

stratejisi oluşturmak zorundadır. Genel bağımsız denetim stratejisi, bağımsız denetimin 

kapsamını, zamanlamasını ve yönlendirilmesini düzenler ve daha ayrıntılı bağımsız 
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denetim planının geliştirilmesine esas oluşturur. Genel bağımsız denetim stratejisinin 

oluşturulması aşağıdaki hususları içerir.177 

Bağımsız denetçi, genel bağımsız denetim stratejisinin belirlenmesinde, ön 

denetim faaliyetinin sonuçlarını ve uygunsa, işletme için gerçekleştirilen diğer bağımsız 

denetim çalışmalarında kazanılan deneyimleri de göz önünde bulundurmaktadır. Genel 

bağımsız denetim stratejisi geliştirme süreci, çalışmanın yürütülmesi için gerekli 

kaynakların yapısı, zamanlaması ve kapsamının saptanmasında bağımsız denetçiye 

yardımcı olmaktadır.  

Genel bağımsız denetim stratejisi oluşturulduktan sonra, bağımsız denetçi 

genel bağımsız denetim stratejisinde saptanan çeşitli hususlara açıklık kazandırmak için 

daha detaylı bir bağımsız denetim planı geliştirmeye başlayabilir. Bağımsız denetçi, 

planı geliştirirken, kaynakların etkin kullanımı suretiyle bağımsız denetim hedeflerine 

ulaşma ihtiyacını dikkate almaktadır. Bağımsız denetçi normalde, genel bağımsız 

denetim stratejisini ayrıntılı bağımsız denetim planını geliştirmeden oluştursa da bu iki 

planlama faaliyeti birbirinden ayrı olmak veya düz bir sıra takip etmek zorunda değildir. 

Ayrıca, bunlardan birindeki bir değişiklik diğerinde de değişiklikler meydana 

getirebilmektedir. 

3.6.3. Bağımsız Denetim Planı 

 
 Bağımsız denetçinin, bağımsız denetim riskini makul bir düzeye indirebilmek 

için bağımsız denetime yönelik bir plan geliştirmesi gerekmektedir. Bağımsız denetim 

planı, genel bağımsız denetim stratejisinden daha ayrıntılıdır ve bağımsız denetim 

riskini makul bir düzeye indirebilecek yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtının elde 

edilmesi için, bağımsız denetim ekibi üyeleri tarafından uygulanacak bağımsız denetim 

tekniklerinin yapısını, zamanlamasını ve kapsamını içermektedir. Belgelendirilmiş bir 

bağımsız denetim planı aynı zamanda, ilave bağımsız denetim tekniklerine geçilmeden 

önce, o ana kadar planlanıp yürütülmüş olan bağımsız denetim tekniklerinin 
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uygunluğuna yönelik gözden geçirmenin ve onaylamanın yapılabileceği kayıtlar da 

sunmaktadır.178 

Bağımsız denetim planı: 

 Önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesinde kullanılan yeterli bir 

şekilde planlanmış risk değerlendirme tekniklerinin yapısı, zamanlaması ve 

kapsamının tanımını, 

 Önemli işlem türleri, hesap bakiyeleri ve dipnot açıklamaları gibi konularda 

işletme yönetiminin sunduğu bilgi ve belgeler için uygulanan planlanmış 

ilave bağımsız denetim tekniklerinin yapısı, zamanlaması ve kapsamının 

tanımlamaktadır. Bu kapsamda kontrollerin işleyiş etkinliği ile planlanmış 

münferit bağımsız denetim tekniklerinin yapısı, zamanlaması ve kapsamının 

test edilip edilmeyeceği konusundaki bağımsız denetçinin kararını kapsayan 

ilave bağımsız denetim teknikleri planını,  

 Bağımsız denetim çalışmasının bu Tebliğ hükümlerine uygunluğunun 

sağlanması için, işletme avukatlarıyla doğrudan iletişimin hedeflenmesi gibi 

gerekli görülen diğer bağımsız denetim tekniklerini içermektedir. 

Söz konusu bağımsız denetim tekniklerine yönelik planlamalar, bağımsız 

denetim süresi boyunca yapılmaktadır. Zira bağımsız denetim çalışmasına yönelik plan, 

bağımsız denetim boyunca gelişme göstermektedir. Bağımsız denetçinin risk 

değerlendirme tekniklerini planlaması, normalde bağımsız denetimin erken safhalarında 

gerçekleşmektedir. Diğer taraftan, özellik arz eden ilave bağımsız denetim tekniklerinin 

yapısı, zamanlaması ve kapsamının planlanması, söz konusu risk değerlendirme 

tekniklerinin sonuçlarına bağlıdır. Buna ek olarak, bağımsız denetçi, kalan tüm ilave 

bağımsız denetim tekniklerine ait daha ayrıntılı bağımsız denetim planını bitirmeden 

önce, bazı işlem türleri, hesap bakiyeleri ve dipnot açıklamaları için ilave bağımsız 

denetim tekniklerini uygulamaya başlayabilir. 
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3.7. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimde Değerlendirilmiş 

Risklere Karşı Uygulanacak Bağımsız Denetim Teknikleri 

 Bu kısmın amacı, finansal tablolardaki önemli yanlışlık risklerine ve finansal 

tabloların bağımsız denetimi sırasında işletme yönetimi tarafından yapılan açıklamalara 

karşı bağımsız denetçi tarafından yapılacak işlemler ile uygulanacak ek bağımsız 

denetim tekniklerinin tasarlanarak geliştirilmesine yönelik ilke, usul ve esasları 

belirlemektir. 

Bu kapsamda, finansal tablolardaki önemli yanlışlık risklerine ve finansal 

tabloların bağımsız denetimi sırasında işletme yönetimi tarafından yapılan açıklamalara 

karşı bağımsız denetim tekniklerinin uygulanması ile elde edilen mevcut bağımsız 

denetim kanıtlarının yeterli ve uygun olup olmadığı hususunun da değerlendirilerek, 

bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilecek işlemlerin yapısı, zamanlaması ve 

kapsamına, bağımsız denetçinin mesleki değerlendirmesine bağlı olarak, uygulanacak 

kontrol testleri ile ek bağımsız denetim tekniklerinin tasarlanmasına ve 

belgelendirilmesine dair işlemleri kapsamaktadır. 

 

3.7.1. Finansal Tablolardaki Önemli Yanlışlık Risklerine Karşı 

Uygulanacak Bağımsız Denetim Teknikleri 

 
 Bağımsız denetçi, belirlenmiş önemli yanlışlık risklerine karşı tasarlanarak 

uygulanacak ek bağımsız denetim tekniklerinin yapısını, zamanlamasını ve kapsamını 

belirlemek zorundadır. Bundan amaç ek bağımsız denetim tekniklerinin yapısı, kapsamı 

ve zamanlaması ile risk değerlendirmesi arasında net bir bağ kurmaktır. Ek bağımsız 

denetim tekniklerinin tasarımında bağımsız denetçi aşağıdaki faktörleri göz önünde 

bulundurmaktadır:179 

 Riskin önemi, 

 Önemli yanlışlık riski olasılığı, 
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 İşlem türleri, hesap bakiyeleri veya dipnotlarda yapılan açıklamaların 

özellikleri, 

 İşletme tarafından kullanılan belirli kontrollerin yapısı ve özellikle bu 

yapının manüel veya otomasyona dayalı olup olmadığı ve 

 İşletmenin kontrollerinin önemli yanlışlıkları önleme, tespit etme veya 

düzeltmede etkinliğini belirlemek için bağımsız denetim kanıtı elde etmesine 

ilişkin bir beklentisinin bulunup bulunmadığı. 

Bağımsız denetçi tarafından bağımsız denetimde yararlanılabilecek kontrol 

faaliyetlerinin olmadığı küçük işletmelerde, bağımsız denetim, bağımsız denetim 

teknikleri kullanılarak yapılır. Ancak, kontrol faaliyetlerinin olmadığı bu gibi 

durumlarda da yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde edilmesine özen 

gösterilmektedir. 

3.7.1.1. Ek Bağımsız Denetim Tekniklerinin Yapısı 

 
 Ek bağımsız denetim teknikleri; bu tekniklerin amacına uygun olarak, 

inceleme, gözlem, bilgi toplama, doğrulama, yeniden hesaplama, yeniden uygulama ya 

da analitik inceleme tekniklerinden oluşmaktadır.180 

Bağımsız denetçinin bağımsız denetim tekniklerini belirlemesi risk 

algılamasına bağlıdır. Bağımsız denetçinin risk algılaması ne kadar yüksekse, aranan 

bağımsız denetim kanıtları da o kadar güvenilir ve ilgili olmak zorundadır. Bu hem 

kullanılan bağımsız denetim tekniklerinin çeşidine, hem de hangi bileşimde 

kullanılacaklarına etki etmektedir.  

Bağımsız denetçi, kullanılacak bağımsız denetim tekniklerini belirlerken, işlem 

türü, hesap bakiyesi, dipnotlar ve bunlarla ilgili kamuya yapılan açıklamalar bazında 

risk ölçümünün nedenlerini gözden geçirir. Bu işlemi gerçekleştirirken, yukarıda 

belirtilen işlemlerin özellikleri ile işletmenin kontrol faaliyetlerini dikkate almaktadır. 
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3.7.1.2. Ek Bağımsız Denetim Tekniklerinin Zamanlaması 

 
Zamanlama, bağımsız denetim tekniklerinin uygulandığı zaman veya bağımsız 

denetim kanıtlarının kullanılacağı dönem veya tarihi ifade etmektedir. Bağımsız denetçi 

kontrol testlerini ve bağımsız denetim tekniklerini ara dönemde ya da dönem sonunda 

uygulayabilir. Önemli yanlışlık riskinin yüksek olduğu durumlarda, bağımsız denetçi 

bağımsız denetim tekniklerini önceden uygulamak yerine dönem sonuna yakın bir 

zamanda veya dönem sonunda ya da önceden haber vermeden ani bir şekilde yapmayı 

uygun görmektedir.181 Bağımsız denetim tekniklerini erkene almak, 

Bağımsız denetim tekniklerinin ne zaman uygulanacağına karar verirken, 

bağımsız denetçi aşağıdaki hususları dikkate almaktadır: 

 İşletmenin iç kontrolünün de içinde bulunduğu kontrol çevresi, 

 İlgili bağımsız denetim kanıtlarının ne zaman elde edilebilir olduğu 

(elektronik dosyalar daha sonra silinebilir, ya da bazı prosedürler yalnızca 

belirli zamanlarda gözlemlenebilir), 

 Riskin yapısı (gelirlerin yüksek gösterilme riski varsa, bağımsız denetçi 

dönem sonundaki belgeleri incelemek isteyebilir)  

 Bağımsız denetim kanıtlarının ilgili olduğu dönem ya da tarih. 

3.7.1.3. Ek Bağımsız Denetim Tekniklerinin Kapsamı 

 
Ek bağımsız denetim tekniklerinin kapsamı, kontrol faaliyetindeki gözlem 

sayısı veya örnek hacmi gibi belirli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanma sayısını 

ifade etmektedir. Bağımsız denetçi, bu kapsamı önemlilik, belirlenmiş risk ve 

sağlanması planlanan güvenceye dayanarak mesleki değerlendirmeleriyle 

belirlemektedir. Önemli yanlışlık riski arttıkça, bağımsız denetçi bağımsız denetimin 

kapsamını da genişletir.182  
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3.7.2. Kontrol Testleri 

 
Bağımsız denetçi, risk değerlendirmesinde kontrollerin işleyiş etkinliği testinin 

yer aldığı veya detay bağımsız denetim tekniklerinin işletme yönetiminin sunduğu bilgi 

ve belgeler ve yaptığı açıklamalar için tek başına yeterli ve uygun bağımsız denetim 

kanıtı sunamadığı durumlarda, kontrol testlerini uygulamak zorundadır.183 

Bağımsız denetçinin önemli yanlışlık riski ile ilgili değerlendirmesi, 

kontrollerin etkin bir şekilde çalıştığı yönündeki beklentisine dayanıyor ise, bu durumda 

kontrol testleri uygulayarak, bu kontrollerin etkinliğini belirlemek için bağımsız 

denetim esnasında yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı toplanması gerekir. 

Bağımsız denetçinin önemli yanlışlık riskini değerlendirmesi, bağımsız 

denetim kanıtı toplamak için kontrol testleri uygulandığı durumlarda kontrollerin 

faaliyet denetiminin yapıldığı dönem içerisindeki ve uygun zamanlardaki işleyiş 

etkinliğinin değerlendirmesini de içermektedir.   

 

3.7.2.1. Kontrol Testlerinin Yapısı 

 
Bağımsız denetçi, detay bağımsız denetim tekniklerini kullanarak yeterli ve 

uygun bağımsız denetim kanıtı toplayamıyor veya bu yöntem pratik olmuyorsa, böyle 

durumlarda özellikle kontrollerin test edilmesi yaklaşımını benimseyerek, işleyiş 

etkinliği hakkında daha fazla güvence elde etmeye çalışmaktadır.184 

Bağımsız denetçi kontrollerin işleyiş etkinliğini test ederken bilgi toplama 

tekniği ile birlikte diğer bağımsız denetim tekniklerini de uygulamaktadır. Kontrollerin 

faaliyet verimliği ile ilgili testler, kontrollerin tasarımı ve uygulamasında kullanılan 

benzer bağımsız denetim tekniklerini ve kontrolün yeniden uygulanmasını içermektedir. 

Kontrollerin yapısı, belirli dönemlerdeki kontrollerin etkinliğini ölçebilmek 

için elde edilmesi gereken bağımsız denetim kanıtlarının toplanması için gerekli olan 

bağımsız denetim tekniklerini etkilemektedir.  
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Risk değerlemesinde, bağımsız denetçi aynı işlemle ilgili kontrol testleri 

tasarlarken, aynı anda bu işlemle ilgili detay testleri de uygulayabilir. Kontrol testlerinin 

amacı, kontrollerin etkili çalışıp çalışmadığının anlaşılmasıdır. Detay testlerinin amacı 

ise, işletme yönetiminin sunduğu bilgi ve belgeler ile yaptığı açıklamalardaki önemli 

yanlışlıkların tespit edilmesidir. Amaçları farklı olmasına rağmen iki yöntem de aynı 

işlemde ve zamanda kontrol testi olarak uygulanabilmektedir. 

3.7.2.2. Kontrol Testlerinin Zamanlaması 

 
(Seri X No: 22 sayılı Tebliğ – Onikinci Kısmı-Birinci Bölüm m.10) Kontrol 

testlerinin zamanlanması, bağımsız denetçinin amacına bağlı olup, kontrollere güvenme 

periyodunu belirlemektedir. Bağımsız denetçi kontrolleri belirli bir zamanda test ederse 

sadece o zaman diliminde kontrollerin etkinliği konusunda kanıt elde etmiş olur. 

Kontrollerin tüm dönem boyunca yapılması halinde, kontrollerin etkinliği konusunda da 

daha çok bağımsız denetim kanıtı toplanmış kabul edilmektedir.185 

 

3.7.2.3. Kontrol Testlerinin Kapsamı 

 
Bağımsız denetçi, kontrollerin etkili olarak uygulandığı dönem boyunca, yeterli 

ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde etmek için kontrol testlerini tasarlar. Bağımsız 

denetçi kontrol testlerinin kapsamını belirlerken aşağıdaki hususları dikkate almaktadır: 

 İşletmenin kontrolleri uygulama sıklığı. 

 Bağımsız denetim sürecinde kontrol işleyiş etkinliğine güvenilen süre. 

 Kontrolün yönetim beyanındaki önemli yanlışlıkları tespit etme, düzeltme ve 

önlemelerine ilişkin bağımsız denetim kanıtlarının güvenilirliği. 

 Yönetim beyanı ile ilişkisi bulunan diğer kontrol testlerinden elde edilen 

bağımsız denetim kanıtlarının kapsamı. 
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 Risklerin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyet etkinliğine olan güven derecesi 

ve buna bağlı olarak temel bağımsız denetim tekniklerinin azaltılması 

 Kontrollerdeki sapma beklentisi. 

Bağımsız denetçi, risk değerlendirmesinde kontrollerin işleyiş etkinliğine daha 

çok güvendikçe ve kontroldeki sapma beklentisi arttıkça, kontrol testlerinin kapsamı da 

genişlemektedir. 

3.7.2.4. Temel Bağımsız Denetim Teknikleri 

 
İşletme yönetiminin sunduğu bilgi ve belgeler ile yaptığı açıklamalardaki 

önemli yanlışlıkları tespit etmek için kullanılan temel bağımsız denetim teknikleri; 

işlem türlerine, hesap bakiyelerine, dipnotlara ve bunlarla ilgili işletme yönetimce 

yapılan açıklamalara ilişkin detay testlerini ve analitik inceleme tekniklerini 

içermektedir.186 

 

3.7.2.5. Temel Bağımsız Denetim Tekniklerinin Yapısı 

 
Analitik inceleme teknikleri, genellikle tahmin edilebilecek yüksek hacimli 

işlemlerde uygulanabilen tekniklerdir. Detaylı testler ise, hesapların mevcudiyeti ve 

değerlemesi gibi daha kesin beyanlarla ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamaya uygun 

bir yöntemdir. Bazı durumlarda bağımsız denetçi, finansal tabloları etkileyebilecek 

önemli yanlışlık riskini kabul edilebilir düşük seviyelere indirmek için, sadece temel 

analitik inceleme tekniklerini uygulamaya karar verebilmektedir. Diğer durumlarda, 

bağımsız denetçi sadece detaylı testlerin veya detaylı testler ile temel analitik inceleme 

tekniklerin birlikte uygulanmasının yeterli olabileceğine düşünmektedir.187 
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3.7.2.6. Temel Bağımsız Denetim Tekniklerinin Uygulanmasında 

Zamanlama 

 
Ara dönem için temel bağımsız denetim teknikleri uygulandığında, ara dönem 

bağımsız denetim tarihinden dönem sonuna kadar olan dönemi denetlemek için ek 

bağımsız denetim teknikleri ya da bu tekniklerle birlikte kontrollerin test edilmesi 

yöntemleri kullanılır. 

Bağımsız denetçi, bazı durumlarda, hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli 

yanlışlıklar sebebiyle ortaya çıkan ve finansal tabloları etkileyebilecek yanlışlıkları 

tespit ettiğinde, uygulayacağı bağımsız denetim tekniklerinin zamanlamasını 

değiştirebilir. Bu durumda, bağımsız denetçi temel bağımsız denetim tekniklerinin 

dönem sonuna yakın bir tarih veya dönem sonunda uygulanmasına karar verebilir.188 

3.7.2.7. Temel Bağımsız Denetim Tekniklerinin Kapsamı 

 
Finansal tabloları etkileyebilecek önemli yanlışlık riski arttıkça, temel bağımsız 

denetim tekniklerinin kapsamı da genişlemektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin 

kapsamının genişletilmesi sadece bağımsız denetim tekniğinin risk ile bağlantısının 

bulunması durumunda uygundur.189 

3.8.  Sermaye Piyasalarında Dışarıdan Hizmet Alan İşletmelerle İlgili 

Bağımsız Denetim 

Dışarıdan hizmet alan işletmelerin bağımsız denetiminde amaç, bağımsız 

denetçi tarafından, söz konusu hizmetlerin işletmenin iç kontrol sistemine olan etkisinin 

belirlenerek, önemli yanlışlık riskinin değerlendirilmesi ve bu kapsamda gerekebilecek 

ek bağımsız denetim tekniklerinin tasarlanması ve uygulanmasına ilişkin ilke, usul ve 

esasları belirlemektir. 
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3.8.1. İşletmenin Dışarıdan Sağladığı Hizmetlerin Bağımsız Denetimi ile 

İlgili Hususlar 

 
 Bağımsız denetçi, dışarıdan sağlanan hizmetlerin işletmenin muhasebe ve iç 

kontrol sistemini nasıl etkilediğini göz önünde bulundurmakta, bağımsız denetimi buna 

göre planlamakta ve etkin bir bağımsız denetim yaklaşımı geliştirmektedir.190 

Bağımsız denetçinin göz önünde bulundurması gereken hususları şu şekilde 

ifade etmek mümkündür: Hizmet sağlayıcı tarafından verilen hizmetler, işlemlerin 

kaydedilmesi ve işlenmesi ile sınırlıysa ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi, onayı ve 

finansal sorumluluğu işletme tarafından üstleniliyorsa, işletme kendi bünyesinde bu 

hizmetler ile ilgili güvenilirliğin sağlanmasını teminen etkin politika ve yöntemler 

geliştirerek uygulayabilir. Buna karşın, işletmenin finansal raporlama işlemleri bir 

hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştiriliyorsa ve finansal sorumluluk hizmet 

sağlayıcıya aitse, işletme hizmet sağlayıcısının kullandığı politika ve yöntemlerin 

güvenilir olduğunu varsaymaktadır. 

Bağımsız denetçi, işletmenin, faaliyet koşullarının ve çevresiyle olan 

ilişkilerinin kavranabilmesi için, dışarıdan sağlanan hizmetlerin işletme için önemini ve 

bağımsız denetim ile ilgisini belirlemek zorundadır. Bu amaçla, bağımsız denetçi 

aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur.191  

 Sağlanan hizmetlerin niteliği. 

 Sözleşme koşulları ve işletme ile hizmet sağlayıcı arasındaki ilişki. 

 Dışarıdan sağlanan hizmetler ile işletmenin iç kontrol sistemi arasındaki 

etkileşim. 

 Dışarıdan sağlanan hizmetlerle ilgili iç kontrolün unsurları 

                                                
190 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği – Onüçüncü Kısmı-Birinci Bölüm m.3 
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Bağımsız denetçi, hizmet sağlayıcının iç kontrolüne, faaliyetlerine ve 

etkinliğine ilişkin hususları değerlendirebilmek amacıyla, üçüncü kişiler tarafından 

verilen hizmet sağlayıcıya ilişkin bağımsız denetim raporları, iç denetim raporları veya 

düzenleyici otoritelerin raporlarını da göz önünde bulundurmaktadır. 

Yukarıdaki hususların değerlendirilmesi sonucunda bağımsız denetçi, kontrol 

riski değerlendirmesinin hizmet sağlayıcının kontrolleri tarafından etkilenmeyeceği 

sonucuna ulaşırsa, buna ilişkin hükümlerini dikkate almayabilir. 

Hizmet sağlayıcı ile ilgili eldeki bilgiler yetersizse, bağımsız denetçi, hizmet 

sağlayıcının bağımsız denetçisinden ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamak üzere, risk 

değerleme yöntemlerini uygulamakta veya söz konusu bilgiyi elde etmek için hizmet 

sağlayıcı ile görüşme yapma ihtiyacı duyacağını göz önünde bulundurmaktadır. Hizmet 

sağlayıcı ile görüşmek isteyen bağımsız denetçi, işletme ile bağlantıya geçerek, gerekli 

bilgilere ulaşımına izin verilmesi için talepte bulunabilmektedir. 

Bağımsız denetçi, hizmet sağlayıcı tarafından etkilenen muhasebe ve iç kontrol 

sistemleri ile ilgili bilgileri, hizmet sağlayıcı için düzenlenmiş bağımsız denetim 

raporlarını inceleyerek edinebilir. Bağımsız denetçi, hizmet sağlayıcının bağımsız 

denetim raporlarını kullanırsa, söz konusu bağımsız denetim kuruluşunun mesleki 

yeterliliğini de değerlendirmek zorundadır. 

Bağımsız denetçi, düşük düzeydeki kontrol riskinin değerlendirilmesini 

desteklemek için kontrol testlerini kullanarak bağımsız denetim kanıtı elde etmenin 

yeterli olduğu sonucuna varabilir. Bu kanıtlar aşağıdaki yöntemlerle elde 

edilebilmektedir. 

 İşletmenin hizmet sağlayıcının faaliyetleri üzerindeki kontrollerinin test 

edilmesi, 

 Hizmet sağlayıcının bağımsız denetimle ilgili verilerinin değerlendirilmesi 

için muhasebe ve iç kontrol sisteminin işleyiş etkinliği hakkında görüş 

bildiren bağımsız denetim raporunun temin edilmesi, 
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 Hizmet sağlayıcı ile görüşme yapılması ve kontrol testlerinin 

uygulanmasıdır. 

3.9. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Kanıtı 

Bağımsız denetim kanıtı, finansal tablolar ve diğer bilgilere temel teşkil eden 

muhasebe kayıtlarındaki bilgileri de içeren, bağımsız denetçinin görüşünü dayandırdığı 

sonuçlara ulaşmak için kullandığı bütün bilgileri içermektedir. Bağımsız denetim kanıtı, 

doğal olarak birikimli olup, bağımsız denetim sırasında uygulanan bağımsız denetim 

teknikleri sonucu elde edilen kanıtlarını içermekte ve ayrıca önceki bağımsız denetimler 

ve bağımsız denetim kuruluşunun müşteri kabul ve müşteriyle olan ilişkinin devamı 

hakkındaki kalite kontrol yöntemleri gibi, diğer kaynaklardan elde edilen kanıtları 

kapsamına almaktadır.192  Muhasebe kayıtları, genel olarak yevmiye kayıtları ve dönem 

sonu kayıtlarından oluşmaktadır. Çekler, elektronik fon transferleri, faturalar, kontratlar, 

genel ve alt hesaplar, yevmiye kayıtları ve diğer dönem sonu kayıtları, maliyet dağıtımı, 

hesaplamalar, eşleştirmeler ve açıklamaları içeren çalışma sayfaları gibi kayıtlar 

muhasebe kayıtları için örnek olarak gösterilebilir. Yevmiye kayıtlarına ilişkin işlemler 

genellikle elektronik ortamda başlatılır, kaydedilir, işleme tabi tutulur ve raporlanır.  

İşletme yönetimi, işletmenin muhasebe kayıtlarına dayanarak finansal tabloları 

hazırlamaktan sorumludur. Bağımsız denetçi, analiz, gözden geçirme, benzer işlemleri 

tekrarlama ve ilişkili bilgileri karşılaştırma gibi muhasebe kayıtlarını test ederek 

bağımsız denetim kanıtı toplamaktadır. Bağımsız denetçi, uyguladığı bağımsız denetim 

teknikleri sonucunda, muhasebe kayıtlarının tutarlı ve finansal tablolarla uyumlu 

olduğuna karar verebilir. Buna karşın, finansal tablolara ilişkin görüş oluşturulurken, 

muhasebe kayıtlarından sağlanan bağımsız denetim kanıtları tek başına yeterli değildir. 

Bu nedenle, bağımsız denetçi başka bağımsız denetim kanıtları toplamak durumundadır. 

Bu kanıtlar, toplantılarda alınan kararlar, üçüncü kişilerle yapılan doğrulamalar, 

raporların analiz edilmesi, rakiplerle karşılaştırma, manüel sistemle yürütülen işlemlerin 

kontrolü, inceleme, gözlemleme ve araştırma gibi bağımsız denetim tekniklerinin 

uygulanması sonucu elde edilen bilgiler ve bağımsız denetçinin mantıklı sonuçlara 
                                                
192 Seri X No: 22 Sayılı SPK Tebliği – Ondördüncü Kısmı-Birinci Bölüm m.3 
 



101 
 

ulaşmasını sağlayan diğer bilgiler, bağımsız denetçi tarafından bağımsız denetim kanıtı 

olarak kullanılabilecek bilgileri içermektedir. 

Bağımsız denetim kanıtının iki özelliği vardır. Bunlar; bağımsız denetim 

kanıtının yeterliliği ve uygunluğudur. Bağımsız denetim kanıtının yeterliliği bağımsız 

denetim kanıtının miktarının ölçüsüdür. Uygunluk ise bağımsız denetim kanıtının 

kalitesinin ölçümü olup, bu kanıtların güvenilirliği işlem türleri, hesap bakiyeleri ve 

dipnotlar ile işletme yönetiminin kamuya yaptığı açıklamalardaki önemli yanlışlıkları 

tespit etmeye yardımcı olmaktadır.  

Bağımsız denetim kanıtının miktarı ve kalitesi, önemli yanlışlık riskinden 

etkilenir, daha fazla risk, daha fazla miktarda ve kalitede bağımsız denetim kanıtını 

gerektirmektedir.. Ayrıca, bağımsız denetim kanıtının yeterliliği ve uygunluğu birbiriyle 

ilişkilidir. Buna karşılık, sadece daha fazla bağımsız denetim kanıtı toplamak, bağımsız 

denetim kanıtının düşük kalitesini telafi etmez. 

Bağımsız denetim kanıtının güvenilirliği, toplandığı kaynak ve yapısından 

etkilenir ve elde edildiği ortama özgü şartlara bağlıdır. Değişik türdeki bağımsız 

denetim kanıtlarının güvenilirliğine ilişkin genelleme yapılabilir, buna karşın, bu 

genellemelerin, önemli istisnaları da vardır. İstisnaları olmakla birlikte, bağımsız 

denetim kanıtına ilişkin olarak aşağıdaki genellemeler söz konusudur:193 İşletme 

dışındaki bağımsız kaynaklardan elde edilen bağımsız denetim kanıtları daha 

güvenilirdir. 

 İç kontrol sistemi etkin olan işletmelerden sağlanan bağımsız denetim 

kanıtları daha güvenilirdir. 

 Bağımsız denetçi tarafından kontrol uygulamalarının gözlenmesi suretiyle 

doğrudan elde edilen bağımsız denetim kanıtları, kontrol uygulamalarının 

sorgulanması suretiyle dolaylı veya çıkarımlar yoluyla elde edilen bağımsız 

denetim kanıtlarından daha güvenilirdir. 
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 Kayıtlardan temin edilen bağımsız denetim kanıtları, daha güvenilirdir. Bu 

kapsamda, devamlı olarak tutulan toplantı tutanaklarından elde edilen 

bağımsız denetim kanıtları, söz ile ifade edilen hususlardan elde edilenlere 

göre daha güvenilirdir. 

 Gerçek kayıt ve belgelerden elde edilen bağımsız denetim kanıtları, fotokopi 

veya fakslardan elde edilenlerden daha güvenilirdir. 

Bağımsız denetçinin kanıt elde etmede kullandığı yöntemler aşağıda ki gibidir: 

 Kayıtların ve belgelerin kontrolü 

 Sabit varlıkların kontrolü 

 Gözlem 

 Soruşturma 

 Doğrulama 

 Yeniden hesaplama 

 Yeniden yapma 

 Analitik yordamlardır. 

3.10. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimde Analitik İnceleme 

Teknikleri 

Bağımsız denetçi, bağımsız denetimin bir bütün olarak gözden geçirilmesi ve 

risk değerlendirme aşamasında, işletmeyi, faaliyet koşullarını ve çevresiyle olan 

ilişkilerini kavramak amacıyla analitik inceleme tekniklerini uygulamak zorundadır. 
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Analitik inceleme teknikleri, işletmeye ait aşağıdaki bilgileri içermektedir:194 

Önceki dönemlere ait karşılaştırılabilir nitelikteki bilgiler, 

 Bütçe ve tahminler gibi işletmenin beklediği sonuçlar veya amortisman 

gideri tahmini gibi bağımsız denetçinin beklentileri, 

 İşletmenin satışlarının ticari alacaklarına oranının, faaliyette bulunulan 

sektör ortalamasıyla veya sektördeki benzer işletmelerin oranları ile 

karşılaştırılması gibi sektör bilgileri ile karşılaştırılmasını içermektedir. 

Ayrıca analitik inceleme teknikleri, brüt karlılık yüzdesi gibi, işletmenin 

geçmiş deneyimlerine dayanarak, tahminlere uygun olarak gerçekleşmesi beklenen 

finansal bilgiler arasındaki ilişkiler ve çalışan sayısı ile personel giderleri arasındaki 

ilişkide olduğu gibi finansal ve finansal olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin de göz 

önünde bulundurulmasını gerektirmektedir.  

Bu inceleme tekniklerini uygulamak için birçok değişik yöntem 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler basit karşılaştırmalardan, ileri derecede istatistikî 

teknikler kullanılarak gerçekleştirilen karmaşık analizlere kadar çeşitlilik 

göstermektedir. Analitik inceleme teknikleri konsolide finansal tablolara, bölümlere ait 

finansal tablolara ve finansal bilgilerin münferit unsurlarına da uygulanabilir. 

Kullanılacak inceleme tekniklerinin seçimi, bunların hangi yöntemle ne seviyede 

kullanılacağı bağımsız denetçinin mesleki kanaatine bağlıdır. 

Analitik inceleme teknikleri, işletmenin faaliyet koşullarının ve çevresiyle olan 

ilişkilerinin kavranması için risk değerleme yöntemi olarak, işletme yönetiminin 

sunduğu bilgi ve belgeler ile yaptığı açıklamalardaki önemli yanlışlık riskinin 

azaltılarak kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesinde, detay testler yerine daha etkili 

veya etkin olduğunda bağımsız denetim teknikleri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 

bağımsız denetimin son aşamasında finansal tabloların genel olarak gözden geçirilmesi 

amacıyla da kullanılmaktadır. 
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Analitik inceleme teknikleri risk değerlendirme yöntemi ve temel bağımsız 

denetim tekniği olarak iki şekilde ele alınmaktadır. Risk değerlendirme yöntemi olarak 

analitik inceleme tekniklerinin uygulanmasında, satış hacmi ile satış alanının 

metrekaresi veya satılan malların miktarı arasındaki ilişki gibi, finansal ve finansal 

olmayan bilgiler kullanılmaktadır. Bağımsız denetçinin uygulayacağı temel bağımsız 

denetim teknikleri; detaylı testlerden, analitik inceleme tekniklerinden veya bunların her 

ikisinin bileşiminden oluşmaktadır. 

Analitik inceleme teknikleri, zaman içinde tahmin edilebilen büyük hacimli 

işlemlere uygulanmaktadır. Analitik inceleme tekniklerinin uygulanması, veriler 

arasındaki ilişkinin var olduğu ve öngörülenden farklı koşulların ortaya çıkmaması 

durumunda bu ilişkinin devam edeceği beklentisine dayanmaktadır. 

Bağımsız denetçi, analitik inceleme tekniklerinin uygunluğuna karar verirken, 

aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaktadır:195 Önemli yanlışlık riskinin 

değerlendirilmesi; bağımsız denetçi, analitik inceleme tekniklerinin uygun olup 

olmadığına karar verirken; işletmeyi, iç kontrol sistemini, önemli yanlışlık olasılığı olan 

kalemleri ve önemlilik seviyesi ile işletme yönetiminin beyanların niteliğini göz önünde 

bulundurur. Bu kapsamda; satış siparişi aşamasındaki iç kontrol zayıfsa, ticari 

alacaklarla ilgili bir sonuca ulaşabilmek için analitik inceleme tekniklerinden ziyade 

detay testlerine güvenilmesi gerekmektedir. 

 Bağımsız denetim amacına yönelik diğer detay testler; aynı konuyla ilgili 

olarak detay testlerin uygulandığı durumlarda, analitik inceleme 

tekniklerinin uygulanması uygundur. Bu kapsamda, bağımsız denetçi 

tarafından ticari alacakların tahsil edilebilirliği incelenirken, dönem sonunu 

takip eden nakit tahsilâtlar konusunda yapılacak detay testlere ek olarak, 

müşterilere ilişkin alacakların vadeleri konusunda analitik inceleme 

teknikleri de uygulanabilir. 
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Analitik inceleme tekniklerinde kullanılan verilerin güvenilirliği, kaynağına ve 

yapısına bağlı olup, verilerin alındığı koşullardan etkilenmektedir. Veriler, analitik 

inceleme tekniklerinde kullanılırken, bağımsız denetçi aşağıdaki hususları dikkate 

almaktadır:196  

 Bilginin kaynağı: Bilgi işletme dışında bağımsız kaynaklardan toplandığında 

daha güvenilirdir. 

 Bilginin karşılaştırılabilirliği: Özellik arz eden ürün üreten ve satan bir 

işletmenin verileri ile sektör bilgilerinin karşılaştırılabilir hale getirilmesi 

gerekir. 

 Bilginin yapısı ve ilgisi: Bütçe rakamlarının, amaçların 

gerçekleştirilmesinden çok beklentilerin sonuçlarına dayalı olarak 

belirlenmesinde fayda vardır. 

 Bilgilerin hazırlanmasına ilişkin kontroller: Bütçenin hazırlanması, gözden 

geçirilmesi ve uygulanması süreçlerinin kontrol edilmesi gerekir. 

Bağımsız denetçi inceleme yaparken, istenen güvence seviyesinde önemli 

yanlışlık riskini belirleyebilmek için, beklentilerin yeterince güvenilir olup olmadığının 

değerlendirilmesi sürecinde, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaktadır:197 

 Temel bağımsız denetim teknikleri ile beklenen sonuçların doğru olarak 

öngörülmesi: Dönemler arası brüt kar marjı karşılaştırmasının, araştırma ve 

reklâm giderleri gibi, ihtiyari giderlerin karşılaştırılmasından daha fazla 

tutarlılık göstermesi beklenmektedir. 

 Bilginin kısımlara ayrılabilme düzeyi: Bağımsız denetim teknikleri, finansal 

tablolar veya finansal bilgiler ile ilgili münferit bölümlere veya aynı 

işletmenin bölümlerinin finansal tablolarına uygulandığında, işletmenin 

finansal tablolarının tamamına uygulandığından daha etkili sonuçlar 

vermektedir. 
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 Finansal olan ve finansal olmayan bilgilerin mevcudiyeti: Bütçe ve tahminler 

gibi finansal bilgiler ile üretilen veya satılan ürün miktarı gibi finansal 

olmayan bilgiler analitik inceleme teknikleri tasarlanmasında kullanılırken, 

bu bilgilerin güvenilirliği de dikkate alınmaktadır. 

Bağımsız denetçi, önemli yanlışlık riski arttıkça, kayıtlı miktarlarla beklenen 

değerler arasındaki farklılık tutarını, ilave bir soruşturma gerektirmeyecek kabul 

edilebilir seviyeye indirmek suretiyle, istenilen güvence seviyesini arttırmaktadır. 

Bağımsız denetçi, işletmeye ilişkin kavrayışının genel olarak finansal tablolarla 

tutarlı olup olmadığını test etmek ve genel bir görüş oluşturabilmek için, bağımsız 

denetimin sonunda veya bağımsız denetimin sonuna yakın bir zamanda analitik 

inceleme teknikleri uygulamaktadır. Söz konusu bağımsız denetim tekniğinin 

uygulanması sonucunda varılan değerlendirmeler, bağımsız denetim sırasında finansal 

tabloların her bir unsurunun bağımsız denetimi ile varılan sonuçların doğrulanması ve 

finansal tabloların kabul edilebilirliği ile genel bir sonuca ulaşılmasına yardımcı olmak 

amacıyla yapılmaktadır.  

Bağımsız denetçi, analitik inceleme tekniklerini uygulayarak, önemli sapmalar 

ya da diğer ilgili bilgilerle tutarsız ilişkiler veya tahmin edilen tutarlarda sapmalar tespit 

ettiğinde, konuyu araştırmak ve yeterli açıklama ve uygun ve yeterli bağımsız denetim 

kanıtı elde etmektedir. Olağandışı sapma ve ilişkilerin araştırılmasında öncelikle işletme 

yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili inceleme yapmaktadır. Daha sonra, 

işletme yönetimi cevaplarının doğrulanması, bu kapsamda cevapların bağımsız 

denetçinin işletme ile ilgili bilgisiyle veya bağımsız denetim sırasında elde edilen diğer 

kanıtlarla karşılaştırılması ve işletme yönetiminin açıklama yapamadığı ya da yapılan 

açıklamanın yeterli olmadığı durumlarda, yapılan araştırmaların sonuçlarına bağlı 

olarak diğer bağımsız denetim tekniklerinin uygulanma ihtiyacının gözden geçirilmesi. 

Konuları ile ilgili inceleme yapmaktadır.  
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3.11. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimde İç Denetim 

Çalışmalarından Yararlanılması 

İç denetim, işletme yönetiminin amaçlarına hizmet etmek üzere, işletme içinde 

oluşturulan bir değerlendirme mekanizması olup, diğer faaliyetler yanında işletmenin iç 

kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin araştırılması, değerlendirilmesi ve 

gözetimini içermektedir.198 İç denetimin kapsamı ve amaçları işletmenin büyüklüğü ve 

yapısı ile işletme yönetiminin isteklerine göre değişiklik göstermektedir. 

İç denetimin rolü işletme yönetimi tarafından belirlenir ve amaçları bağımsız 

denetimden farklıdır. Buna göre, iç denetim fonksiyonunun amaçları yönetimin 

isteklerine göre değişmekle birlikte, bağımsız denetçinin öncelikli işi finansal tabloların 

önemli yanlışlık içerip içermediğinin tespit etmektir. 

Diğer taraftan, her iki denetim faaliyetinde de amaca ulaşmak için benzer 

yöntemler kullanılması nedeniyle, iç denetimin belirli özellikleri bağımsız denetim 

prosedürlerinin içeriği, zamanlaması ve kapsamının belirlenmesinde yararlı 

olabilmektedir. 

İç denetim işletmenin bir parçasıdır. Dolayısıyla, özerklik ve tarafsızlık 

seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, bir bağımsız denetçinin finansal tablolar 

hakkında sağlıklı görüş verebilmesi için sahip olması gereken bağımsızlık seviyesine 

ulaşması mümkün değildir. Bağımsız denetçi bağımsız denetim çalışması ile ilgili 

görüşünden tek başına sorumludur ve bu sorumluluk iç denetim çalışmalarından 

yararlanılmak suretiyle azaltılamaz. Finansal tabloların bağımsız denetimi sırasında 

yapılan değerlendirmelerin tümü bağımsız denetçiye aittir. 

Bağımsız denetçi, finansal tablolardaki önemli yanlışlık riskini 

değerlendirebilmek için, iç denetim faaliyetlerini yeterince kavrayarak, bağımsız 

denetim planı ve prosedürlerini sağlıklı bir şekilde belirlemektedir. Etkili bir iç denetim 

bağımsız denetim prosedürlerinin içeriğine ve zamanlamasına etkinlik kazandırır, İç 

denetim fonksiyonlarının anlaşılmasında ve ön değerlendirmesinde iç denetimin aşağıda 
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belirtilen özellikleri esas alınmaktadır:199 Örgüt Yapısındaki Konumu: İç denetimin 

işletme içindeki özel konumu ve bunun tarafsızlığa etkisidir. Normal koşullarda, iç 

denetim çalışmalarını işletmenin en üst yönetim kademesine rapor eder ve işletme 

faaliyetlerine ilişkin olarak başka bir sorumluluk üstlenmez. İşletme yönetimi tarafından 

iç denetime getirilen her bir kısıtlama titizlikle irdelenir. Özellikle, iç denetçilerin her 

durumda bağımsız denetçilerle iletişim kurabiliyor olması gerekmektedir. 

 İç Denetim Fonksiyonunun Kapsamı: İşletme içinde uygulanan iç denetim 

fonksiyonunu içeriği ve kapsamıdır. Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin 

iç denetimin önerilerini dikkate alıp almadığını, kanıtlayıcı bilgi ve belgeler 

üzerinden değerlendirmektedir. 

 Teknik Yeterlilik: İç denetimin teknik bakımdan yeterli, eğitimli ve uzman 

kişiler tarafından yapılıp yapılmadığı hususunun tespitidir. Bağımsız denetçi 

iç denetim elemanlarının işe alınış ve eğitim prosedürleri ile tecrübe ve 

mesleki ehliyetlerini inceleyebilmektedir. 

 Mesleki Özen ve Titizlik: İç denetimin planlama, denetleme, gözden geçirme 

ve belgeleme faaliyetlerinin uygun olarak gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği hususunun tespitidir. Denetim el kitapları, çalışma 

programları ve çalışma kağıtlarının yeterliliği dikkate alınmaktadır. 

Bağımsız denetçi, iç denetim çalışmalarından yararlanmayı planlarken, iç 

denetimin ilgili döneme ilişkin taslak planını göz önünde bulundurur ve söz konusu 

planı denetimin mümkün olan en erken aşamasında tartışmaya sunar. İç denetim 

çalışmalarının bağımsız denetimin yapısı, zamanlaması ve kapsamını belirleyen bir 

faktör olarak mütalaa edilmesi halinde, söz konusu çalışmanın zamanlaması, denetim 

kapsamının genişliği, test düzeyi ve kullanılacak örnek seçme yöntemi, yapılan işin 

dokümantasyonu, inceleme ve raporlama yöntemi üzerinde mutabakata varılır. 

Bağımsız denetçi, iç denetim raporlarından haberdar olmak, onlara erişebilmek 

ve iç denetçilerin dikkatini çeken bağımsız denetim çalışmasını etkileyebilecek önemli 
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olaylar hakkında bilgi edinmek istemektedir. Aynı şekilde, bağımsız denetçi de 

karşılaştığı iç denetim çalışmalarını etkileyebilecek önemli hususları iç denetçilerle 

paylaşmaktadır. 

Bağımsız denetçi belirli bir iç denetim çalışmasını kullanacağı zaman, bu 

çalışmanın bağımsız denetimin amacına uygunluğunu değerlendirir ve bu çalışma 

hakkında çeşitli bağımsız denetim tekniklerini uygular. 

Belirli bir iç denetim çalışmasının değerlendirilmesi, bu çalışmanın ve bunlara 

esas teşkil eden programların kapsamının, yeterliliğinin ve iç denetim için yapılan ön 

değerlendirmenin uygunluğunu koruyup korumadığının değerlendirilmesini 

kapsamaktadır. Bu değerlendirme aşağıdaki hususların mevcut olup olmadığı dikkate 

alınarak yapılmaktadır:200 İç denetim çalışmasının yeterli teknik eğitimi ve ehliyeti 

olanlar tarafından yapılması ve çalışmada görev alan yardımcıların doğru bir şekilde 

yönlendirilip bu yardımcıların çalışmalarının uygun şekilde gözden geçirilmesi ve 

belgelendirilmesi. 

 Ulaşılan sonuçların makul temellere dayanmasını teminen yeterli ve uygun 

bağımsız denetim kanıtları toplanması. 

 Ulaşılan sonuçların şartlara uygunluğunun ve hazırlanan raporun, yapılan 

çalışmanın sonuçlarıyla tutarlılığının sağlanması ve iç denetim tarafından 

açıklanan istisnaî hususların uygun şekilde çözüme kavuşturulması. 

Belirli bir iç denetim çalışmasının değerlendirilmesinde kullanılan bağımsız 

denetim tekniğinin yapısı, zamanlaması ve kapsamı, bağımsız denetçinin ilgili denetim 

alanına atfettiği önemli yanlışlık riski seviyesine, iç denetim için yapılan ön 

değerlendirmeye ve iç denetim tarafından yapılan çalışmanın değerlendirilmesine göre 

değişmektedir. Bu bağımsız denetim teknikleri, iç denetim tarafından hâlihazırda 

incelenmiş bulunan bazı kalemlerin yeniden incelenmesini, diğer benzer kalemlerin 

incelenmesini ve iç denetim prosedürlerinin gözlemlenmesini içermektedir. 
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Bağımsız denetçi değerlendirilen iç denetim çalışmasının sonuçlarını ve bu 

çalışma üzerinde uygulanan bağımsız denetim tekniklerini belgelendirmek 

durumundadır. 

3.12. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetim Raporlarının 

Hazırlanması 

Bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim sonucunda bağımsız denetçinin 

finansal tablolar hakkında açıkça ifade edilmiş görüşünü içeren rapordur.201  

Denetimin tamamlanması aşamasından sonra, denetçi, denetim sürecinin en 

son aşaması olan ve raporlama standartlarında da belirtildiği gibi görüşünü bildireceği 

denetim raporunu oluşturma aşamasına geçer. Bu aşamada, genel kabul görmüş denetim 

standartlarından raporlama standartları temel alınmaktadır. 

Genelde denetim raporu ortaklara hitaben yazılır. Böyle bir başlık, denetçinin 

müşteri işletmenin yönetiminden tamamen bağımsız olduğunun işaretidir. 

Denetim raporu, denetçinin yaptığı incelemeler sonucunda mali tabloların ilgili 

işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarını kapanan hesap dönemi itibarı ile doğru 

olarak yansıtıp yansıtmadığı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadıkları hususunda edindiği görüşü açıklama olanağı bulduğu bir 

belgedir. 

Denetim raporu, denetçinin görüşünü ortaklara ve diğer bilgi kullanıcılarına 

iletmesine ve onların müşteri işletmenin mali tablolarına güven duymalarını sağlamaya 

yarar.  

Denetim raporunun sade ve anlaşılır bir dille ve öz olarak yazılması da 

önemlidir. Uygun ve önemli olan her hususun rapora alınması söz konusudur, önemlilik 

sadece niceliklere bağlı bir şey değildir; bilgi kullanıcılarının kararlarını etkileyeceğine 

inanılan her şey önemlidir. Denetim raporları dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki 
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türdür. Hangi tür rapor yazılacağına denetçi karar verir ve bu denetim anlaşma 

sözleşmesinde de belirtilir. 

Denetim raporunda aşağıdaki bölümler bulunmaktadır.202 

 Başlık 

 Müşteri işletmenin açık ve tam adresi 

 Giriş paragrafı 

 Kapsam paragrafı 

 Görüş bildirme paragrafı 

 Denetçinin adı, unvanı, imzası ve raporun düzenlenme tarihi. 

Denetim raporlarında genelde temel üç bölüm vardır.203  

 Kapsam bölümü: bu bölümde müşteri işletmenin hangi tarihli hangi mali 

tablolarının incelemeye alındığı, denetimin genel kabul görmüş denetim 

standartlarına göre yapıldığı, örnekleme yöntemlerinin ve gerekli görülen 

denetim işlemlerinin uygulandığı belirtilir. 

 Görüş bölümünde, denetçi olumlu şartlı veya olumsuz görüşten birin, ya da 

görüş bildirmeyeceğini açıklar. 

 Açıklama bölümünde, denetçi, olumlu görüş açıkladığında, raporunda 

sadece kapsam ve görüş bölümlerine yer verir. Fakat bunların dışında 

denetçi, denetim yapılan yılda önceki yıla göre genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerinden bazılarından tabloların bütününün doğruluğunu 

bozmayan önemli değişiklikler nedeniyle raporunda açıklayacağı şartlı veya 

olumsuz görüşte veya görüş bildirmekten kaçındığında denetim raporunda 

bir ‘’açıklama bölümü ‘’ne yer vermek zorundadır. Kapsam ve görüş 
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bölümleri arasında yer alacağı için bu bölüme ‘’ara bölüm’’ adı da 

verilmektedir. Bu bölümde denetçi şartlı veya olumsuz görüş bildirmesinin 

nedenlerini ve bilinebiliyorsa nedenlerin mali tablolara etkilerini, ya da 

görüş bildirmemesinin sadece nedenlerini yazmaktadır. 

Denetçi tarafından hazırlanan denetim raporunda dört görüş yer almaktadır.204  

3.12.1. Olumlu Görüş 
 

Mali tabloların müşteri işletmenin mali durumu ile faaliyet sonuçlarının doğru 

olarak yansıttığına kanaat getiren denetçi, olumlu görüş açıklar. Olumlu görüş 

açıklanabilmesi için aşağıda belirtilen durumların tam anlamıyla veya tabloların 

bütünün doğruluğunu sarsmayacak şekilde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 

o Mali tablolar genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 

olmalı, 

o Denetim yapılan yılda önceki yıla göre muhasebe ilkelerinde değişiklik 

olmalı, 

o Mali tablolarda tam açıklama kuralına uyulmalı, 

o Gelecekte meydana gelme olasılığı söz konusu olan belirsiz konular 

varsa, bu belirsizlikler tabloların bütünün doğruluğunu sarsmayacak 

derecede olmalıdır. 

3.12.2. Şartlı Görüş 

 
Mali tablolardaki bazı kalemlerin doğruluğundan şüphe edildiğinde veya diğer 

bazı konulardan tam kanaate sahip olunmamışsa, fakat yinede mali tabloların bütünün 

doğruluğu hakkında bir görüş beyan edilebilecekse, denetçi görüşünü şartlı olarak 

açıklar. Şartlı görüş açıklama aşağıdaki her bir durumda olabilmektedir. 
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o Mali tabloların hazırlanmasında G.K.G.M  İlkerlerinden bazılarına 

uyulmasına rağmen, bu durumun tabloların bütününü doğruluğunu 

bozmadığına inanılıyorsa,  

o Denetim yapılan yılda önceki yıla göre G.K.G.M ilkelerinden bazılarında 

önemli değişikler yapılmasına rağmen, bu durumun tablolarının 

bütününün doğruluğunu bozmadığına inanılıyorsa, 

o Mali tablolarda tam açıklama kuralına yeterince uyulmadığı halde 

tabloların bütünü doğru bulunuyorsa, 

o Denetim kapsamına getirilen sınırlamalar mali tabloların belirli 

kalemleriyle ilgili kanıt toplamayı engelleyecek derecede önemli 

olmasına rağmen, mali tabloların bütünün doğruluğuna inanılıyorsa, 

o Gelecekte meydana gelme olasılığı söz konusu olan belirsiz durum 

önemli olarak kabul ediliyorsa. 

3.12.3. Olumsuz Görüş 
 

Denetlenen mali tabloların dönemin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını 

aynen yansıttığına kanaat getiren denetçi olumsuz görüş açıklar. Aşağıdaki durumların 

her biri olumsuz görüş açıklamaya neden olmaktadır. 

o Mali tabloları G.K.G.M ilkelerine tam olarak uyulmadan hazırlanmışsa, 

o Denetim yapılan yılda önceki yıla göre G.K.G.M ilkelerinden kabul 

edilmeyecek derecede önemli değişiklikler yapılmışsa, 

o Mali tablolarda tam açıklama kavramına uyulmamışsa 

3.12.4. Görüş Bildirmekten Kaçınma 

 
 Kanıt yetersizliği veya diğer nedenlerle, mali tablonun bütünü hakkında bir 

fikir yürütemeyecek ya da görüş oluşmamışsa denetçi görüş açıklamaktan kaçındığını 

belirtir. Bu durum şu hallerde doğar; 
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o Önemli bir kalemle ilgili kanıt toplanmamasına neden olan veya mali 

tablolar hakkında şartlı görüş ile bildirmesine olanak vermeyen 

sınırlamalar söz konusu olduğunda (ki bu sınırlamalar denetim 

kapsamına getirilmiş demektir )  

o Gelecekte belirsiz durumun gerçekleşmesi işletme için hayati tehlike 

yaratacaksa. 

3.13. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetime Tabi Tutulmuş 

Finansal Tabloları İçeren Belgelerde Yer Alan Diğer Bilgiler 

Yıllık faaliyet raporu, izahname ve sirküler gibi belgelerde yer alan finansal 

tablolar dışındaki diğer finansal ve finansal olmayan bilgiler, “diğer bilgiler” olarak 

kabul edilmektedir. İşletme yönetimi ya da yönetimden sorumlu kişiler tarafından 

hazırlanarak kamuya açıklanan ve kurula ve ilgili diğer mercilere iletilen faaliyetler, 

finansal durumla ilgili özet veya dikkat çekici bilgiler, personele ilişkin bilgiler, 

planlanan yatırım harcamaları, finansal oranlar, orta ve üst düzey yöneticilerin isimleri 

gibi bilgiler bu kapsamda ele alınmaktadır.205  

Bağımsız denetçinin işletmenin yıllık faaliyet raporunda yer diğer bilgileri 

dikkate alabilmesi için bu bilgilere zamanında ulaşabilmesi gerekmektedir.  Bu 

çerçevede, bağımsız denetçi, söz konusu bilgileri bağımsız denetim raporunun 

yayımlanmasından önce edinmek üzere işletme yönetimi ile gerekli görüşmeleri 

yapmaktadır 

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı ve kapsamı, bağımsız 

denetçinin sorumluluğunun bağımsız denetim raporunda yer alan bilgilerle sınırlı 

olmasına dayanarak şekillendirilmiştir. Bu çerçevede, bağımsız denetçinin diğer 

bilgilerin uygun şekilde verildiğinin belirlenmesine yönelik ek bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Ancak; diğer bilgilerle ilgili özel olarak rapor hazırlanması 
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gerektiğinde, bağımsız denetçinin sorumlulukları sözleşmenin içeriği, ilgili mevzuat ve 

mesleki standartlarla belirlenmektedir.206  

Bağımsız denetime tabi tutulmuş finansal tablolar ile diğer bilgiler arasında 

tutarsızlıkların mevcut olması halinde, bu tutarsızlıklar bağımsız denetim raporunun 

güvenilirliğini zedeleyebileceği için, finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim 

raporunda diğer bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek belirli yöntemlerin de göz 

önünde bulundurulmaktadır. 

Diğer bilgiler, bağımsız denetime tabi tutulmuş finansal tablolarda yer alan 

bilgilerle çelişiyorsa “önemli tutarsızlıklar” mevcuttur. Bağımsız denetçi diğer bilgileri 

değerlendirirken, önemli bir tutarsızlıkla karşılaştığında, bağımsız denetime tabi 

tutulmuş finansal tabloların veya diğer bilgilerin değiştirilmesinin gerekip 

gerekmediğine karar vermektedir. 

Bağımsız denetime tabi tutulmuş finansal tablolarda değişiklik yapılması 

gerekiyorsa ve işletme yönetimi değişiklik yapmayı reddediyorsa bağımsız denetçi şartlı 

ya da olumsuz görüş bildirir. Diğer bilgilerde değişiklik yapılması gerekiyorsa ve 

işletme yönetimi değişiklik yapmayı reddediyorsa, bağımsız denetçi, raporuna önemli 

tutarsızlığı açıklayan “ilgililerin dikkatine sunulması gerekli görülen hususlar” 

paragrafını eklemektedir.   

Bağımsız denetçi önemli tutarsızlıkları tespit etmek amacıyla diğer bilgileri 

değerlendirirken önemli yanlışlık içerdiğini tespit edebilir. Diğer bilgilerle ilgili olarak 

önemli yanlışlık durumundan söz edilebilmesi için, bağımsız denetimden geçmiş 

finansal tablolarda yer almayan hususlarla ilgili diğer bilgilerin yanlış ifade edilmiş 

veya sunulmuş olması gerekmektedir. Bağımsız denetçi, diğer bilgilerin önemli 

yanlışlık içerdiğini tespit ederse, bu hususu işletme yönetimiyle görüşmesi gerekmekte 

olup, bu görüşmede işletme yönetiminin karar, kanaat ve görüşlerinde olabilecek 

muhtemel farklılıkları da dikkate alarak, işletme yönetiminin cevaplarını 

değerlendirmektedir. 
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Bağımsız denetçi, diğer bilgilerin önemli yanlışlık içerdiği sonucuna varır ve 

işletme yönetimi düzeltme yapmayı reddederse gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda, 

bağımsız denetçi öncelikle gerekli tedbirleri almak üzere işletme yönetiminden sorumlu 

kişilere yazılı bildirimde bulunur ve gerekli tedbirlerin alınmaması halinde konuyu 

Kurul’a iletmektedir. 

Diğer bilgilerin tamamına bağımsız denetim raporu yayınlanmadan önce 

ulaşılamamışsa, bağımsız denetçi mümkün olan en kısa zamanda, önemli tutarsızlıkları 

tespit etmek amacıyla diğer bilgilere ulaşarak değerlendirmektedir. Bağımsız denetçi 

diğer bilgileri değerlendirirken önemli tutarsızlıklarla karşılaşırsa veya önemli yanlışlık 

tespit ederse, bağımsız denetime tabi tutulmuş finansal tabloların veya diğer bilgilerin 

düzeltilmesi gerekip gerekmediğine karar vermektedir. 

   Diğer bilgilerin düzeltilmesi gerekiyorsa ve işletme yönetimi düzeltmeyi 

kabul ediyorsa, bağımsız denetçi duruma uygun yeterli ve uygun bağımsız denetim 

tekniklerini uygulamaktadır. Uygulanacak bağımsız denetim teknikleri, daha önce 

yayımlanmış finansal tabloların ve bağımsız denetim raporlarından faydalanacak 

kişilerin değişikliklerle ilgili olarak bilgilendirilmesi amacıyla işletme yönetimi 

tarafından yapılan işlemlerin incelenmesini içermektedir. 

 Diğer bilgilerde değişiklik yapılması gerekliyse ve işletme yönetimi değişiklik 

yapmayı reddediyorsa bağımsız denetçi gerekli diğer önlemleri alır. Bu kapsamda, 

bağımsız denetçi öncelikle gerekli tedbirleri almak üzere işletme yönetiminden sorumlu 

kişilere yazılı bildirimde bulunur ve gerekli tedbirlerin alınmaması halinde konuyu 

kurula iletmektedir. 

3.14. Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetimde Hazırlanan Özel 

Amaçlı Bağımsız Denetim Raporu 

Bağımsız denetçi, özel amaçlı bağımsız denetimin yürütülmesi sürecinde elde 

ettiği bağımsız denetim kanıtlarını görüşüne dayanak oluşturmak üzere incelemekte, 

değerlendirmekte ve açık görüşünü içeren rapor hazırlamaktadır. 
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Özel amaçlı bağımsız denetim çalışmasının yapısı, zamanlaması ve kapsamı 

belirli şartlara göre farklılaşır. Bir özel amaçlı bağımsız denetim sözleşmesi 

imzalanmadan önce, bağımsız denetçinin, müşterisiyle işin mahiyeti ile hazırlanacak 

raporun şekli ve içeriği üzerinde mutabakata varması gerekmektedir. 

Bağımsız denetimin planlanması esnasında, bağımsız denetçi, üzerinde 

raporlama yapılacak bilginin hangi amaçlar doğrultusunda ve kimler tarafından 

kullanılacağını dikkate alır. Bağımsız denetçi, raporunun başka bir niyetle 

kullanılmasını önlemek amacıyla, raporun hazırlanma amacı ile dağıtımında ve 

kullanımındaki sınırlamaları raporunda belirtebilir. 

Bir özel amaçlı bağımsız denetim raporu, özet finansal tablolara ilişkin olanlar 

hariç, aşağıda sayılan temel hususları sırasıyla içerir:207  

 Başlık: Bu bölümde, bağımsız denetim raporunun, işletme yönetimi veya 

yönetimden sorumlu kişiler tarafından hazırlanacak diğer raporlardan veya 

bağımsız denetçinin uymakla yükümlü olduğu kurallara bağlı olmayan başka 

bağımsız denetim raporlarından ayırt edilebilmesini teminen “Bağımsız 

Denetim” ibaresi kullanılmaktadır. 

 Muhatap 

 Açılış veya giriş paragrafı; Bu bölümde denetlenen finansal bilgilerin 

kapsamı ve işletme yönetimi ile bağımsız denetim kuruluşunun 

sorumlulukları belirtilmektedir. 

 Bağımsız denetimin kapsamına ilişkin açıklama paragrafı; Bu bölümde 

kurulca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına veya Tebliğin bu 

Kısmındaki özel amaçlı bağımsız denetime ilişkin hükümlerine yapılan 

atıflar ve bağımsız denetçinin çalışmalarına yönelik açıklamalara yer 

verilmektedir. 
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 Özel amaçlı bağımsız denetime konu finansal bilgiler ya da sözleşmelere 

uygunluk hakkında ulaşılan görüşü içeren görüş paragrafı, 

 Rapor tarihi, 

 Bağımsız denetim kuruluşunun adresi  

 Bağımsız denetim kuruluşunun kaşesi ve sorumlu ortak baş denetçinin 

imzası. 

3.14.1. Finansal Tabloların Unsurlarına İlişkin Özel Amaçlı Bağımsız 

Denetim Raporları 

 
Bağımsız denetçiden; genel amaçlı tam set finansal tablolardan herhangi biri 

veya alacaklar, stoklar, çalışanlara ödenecek ikramiyeler, vergi karşılıkları gibi belirli 

finansal tablo kalemleri hakkında görüş bildirmesi talep edilebilir. Finansal tabloların 

unsurlarına ilişkin bağımsız denetim raporu sınırlı sayıda kullanıcıya yönelik özel 

amaçlı olabileceği gibi, finansal raporlama standartlarına uyulmasını gerektiren çok 

sayıda kullanıcıya yönelik genel amaçlı da olabilmektedir.208 

3.14.2. Sözleşmelere Uygunluk Raporları 

 
Bir işletmenin tahvil ihracı veya kredi sözleşmeleri gibi belirli sözleşme 

hükümlerine uyup uymadığı konusunda bağımsız denetçiden özel amaçlı bağımsız 

denetim raporu hazırlanması talep edilebilmektedir. Söz konusu sözleşmeler, genellikle, 

işletmelerin, faiz ödemeleri, önceden belirlenmiş finansal oranların tutturulması, temettü 

ödemelerinin sınırlandırılması ve gayrimenkul satış gelirlerinin kullanımı gibi 

hususlarda, sözleşme hükümlerine uygun hareket etmelerini gerekli kılmaktadır.209 
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3.14.3. Özet Yıllık Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim 

Raporları 

 
İşletmeler, sadece işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarının önemli 

noktaları ile ilgilenen kesimlere bilgi sunabilmek amacıyla, yıllık denetlenmiş finansal 

tablolarını özetleyen finansal tablolar hazırlayabilirler.210  

Özet yıllık finansal tablolar, yıllık denetlenmiş finansal tablolarda kullanılan 

finansal raporlama standartlarının gerektirdiği bütün bilgiyi içermezler. Bunun sonucu 

olarak, özet yıllık finansal tablolar hakkında görüş bildirilirken, “tüm önemli yönleriyle, 

gerçeği dürüst bir biçimde” ifadesine yer verilmemektedir. 

3.14.4. Kurulca Gerekli Görülen Diğer Hususlar Hakkında Bağımsız 

Denetim Raporları 

 
Kurul, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli gördüğünde 

işletmelerden, Kurula ve ilgililere raporlanmak ve gerektiğinde kamuya açıklanmak 

üzere, “fon varlıklarının saklanması”, “iç kontrol sisteminin durumu” ve “yatırım 

performansı konusunda kamuya açıklanacak bilgiler” gibi hususlar hakkında özel 

amaçlı bağımsız denetim talep edebilir.211  
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SONUÇ 
 
 
 Günümüzde hızla değişen ekonomik koşullar ve giderek zorlaşan rekabet 

koşularında işletmeler için önemi bir kat daha artan bağımsız dış denetim, ülkemizde de 

oldukça önemli bir konudur. 

Bağımsız dış denetim, sermaye piyasalarının entegrasyonu ile birlikte dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de önem kazanmıştır. Sermaye piyasalarına yatırımcıları 

çekmenin yanında, mevcut yatırımcıların piyasada kalmalarını sağlamak da 

gerekmektedir. Bunun için mali tablolar hakkında doğru ve güvenilir bilgi oldukça 

önemlidir. Bunu sağlayabilecek en önemli mekanizma ise bağımsız dış denetimdir.  

Bağımsız dış denetim işletmelerin finansal tablolarının ve bu tabloların 

dayanağını oluşturan tüm belgelerin, bağımsız ve uzman kişiler tarafından, tarafsız 

olarak, kanıt toplanan, muhasebe ilke ve standartlarına uygun olup olmadığının ve 

işletmenin mali durumunun gerçekten yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması ve 

elde edilen sonuçların raporlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Bağımsız dış denetimin 

temel amacı kamuyu aydınlatmak ve kamuya açıklanacak finansal tabloların 

güvenilirliliği konusunda güvence vermektir. 

Bağımsız dış denetim sermaye piyasasının açıklık ve tutarlılık içinde çalışmasına 

olanak sağlamaktadır. Bağımsız dış denetim sonucunda denetimi yapılan işletmelerin 

finansal yapıları tarafsız ve dürüst bir şekilde ortaya konulmaktadır 

Bağımsız dış denetimin yukarıda bahsettiğimiz yararları sağlayabilmesi için, 

güvenilir ve kaliteli olması gerekmektedir. Denetimin kaliteli ve güvenilir olması da 

ancak denetçilerin denetim faaliyetlerini bağımsız denetim standartlarına uygun 

yürütmesi ile mümkün olabilecektir. Bağımsız denetimin, tüm standartlara uygun ve 

mesleki ahlak kuralları çerçevesinde yürütülmediği durumlarda, işletmeler için 

istenmedik olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.  

 Gelişmiş ülkeler bağımsız dış denetim mesleğine yıllar önce önem verip bu 

konu üzerine eğilerek, bağımsız dış denetim mesleğine yasal bir statü kazandırmışlardır. 
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Bu ülkelerde meslek kuruluşları yapacakları faaliyetlerle ilgili kuralları saptamışlar ve 

uygulamada tek düzenliliği sağlama için standartlar oluşturmuşladır.  

 Ülkemizde ise 80’li yılların sonuna kadar bu konuda herhangi bir yasal 

düzenleme olmadığını görmekteyiz. 1980’li yılların sonunda başlayıp günümüze kadar 

yapılan düzenlemelerin ise bağımsız denetimin tam ve eksiksiz olarak yürütülmesi 

konusunda yeterli olmadığını belirtmek mümkündür. 

 Ülkemizde bağımsız dış denetime ilişkin ilk yasal düzenleme bankacılık 

alanında yapılmış ve bu düzenlemeyi Sermaye Piyasası Kanununa tabi ortaklıkların 

denetimine ilişkin düzenleme takip etmiştir. Sermaye piyasası hukuku kapsamındaki 

düzenlemeler 2499 sayılı SPK 30.07.1981 tarihli, 17416 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Adı geçen kanunun 16. maddesinde “ Muhasebe, Mali 

Tablo Ve Rapor Standartları, ilan, bağımsız denetleme” konuları düzenlenmiştir. Ancak 

sermaye piyasasında bağımsız denetleme ile ilgili en kapsamlı düzenleme 04.03.1996 

tarihli, 22570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri X no.16 “Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ” ile yapılmıştır. Bu tebliğin 3. maddesinde 

bağımsız denetim şirketlerinin kuruluş koşulları belirlenmiş ve 4. maddesinde bu 

şirketlerde yönetici ve deneticilerin, 3568 sayılı yasaya göre SSMM veya YMM 

unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi 

olmaları öngörülmüştür. 

 Sermaye Piyasası mevzuatında yapılan düzenlemeler ile Sermaye Piyasası 

Kururlunun denetimine tabi ortaklıkların bağımsız denetimim zorunlu hale getirilmiştir. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunun kabulü ise muhasebecilik ve denetim açısından önemli bir gelişme 

sağlamıştır. 3568 sayılı yasa ile denetim yetkisi serbest muhasebeci, mali müşavir ve 

yeminli mali müşavire verilmiştir. 

 Türkiye’de mali sektöre yönelik yayınlanmış olan muhasebe ve denetim 

standartları ile ilgili yetkili çok sayıda kurum mevcuttur. Yine bağımsız denetime ilişkin 

mevzuat da, yetkili kurumlara paralel şekilde çok çeşitlilik göstermektedir. Bağımsız 

denetim konusunda halka açık anonim ortaklıklarda Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar 
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ve özel finans kurumlarında BDDK, sigorta, finansman ve faktoring şirketlerinde ise 

Hazine Müsteşarlığı düzenleme yetkisine sahiptir. Yasal düzenlemelerdeki bu çeşitlilik 

pek çok çatışmaya da sebep olmaktadır. Bu da farklı uygulamalara sebep olmakta ve 

amaçlanan standardizasyonu engellemektedir. Ayrıca ilgili kurumlar arasında yetki 

karmaşası da ortaya çıkmaktadır. SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı tarafından 

belirlenecek uzmanlardan oluşan ve yaptırım gücü olmayan, tavsiye niteliğinde kararlar 

alacak bir danışma komitesi oluşturulması uygun olacaktır. Bu danışma komitesinin 

çizeceği çerçeve dâhilinde kendi uygulama alanlarına ilişkin konularda da SPK, BDDK 

gibi kurumların düzenlemeler yapması halinde pek çok noktada ortak bir çözüme 

ulaşılmış olacaktır. Böylelikle ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak, 

bağımsız denetim ilke ve kuralları arasında uyum sağlanabilecek ve farklı uygulamalara 

da son verilmiş olacaktır. 

 Ülkemizde bağımsız dış denetim yaptırma zorunluluğu SPK denetimine tabi 

ortaklıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri ve finansman şirketleri için geçerli 

olup bunlar dışındaki işletmelerin denetim yaptırması isteğe bağlıdır. Bağımsız dış 

denetimde ki zorunluluk kapsamının bu kadarla sınırlı kalmayıp genişletilmesi ülke 

ekonomisi için ve işletmelerin kendi menfaatleri açısından daha faydalı olacaktır. 

 Uluslararası denetim standartlarına uygun olarak düzenlenmiş olan ulusal 

denetim standartlarına uygunluk, sağlıklı ve başarılı bir denetim çalışması için olmazsa 

olmaz koşuldur. Uygulamada zaman zaman denetim standartlarının tam olarak 

uygulanmadığı veya gerekli özenin gösterilmediği görülmektedir. Standartların hepsi bir 

bütün olarak değerlendirilmelidir. Denetim standartlarının uygulanmasında hiçbir 

şekilde taviz verilmemelidir. 

 Bağımsız denetim kapsamında hazırlanan finansal tablolara ilişkin denetim 

raporu, başta yatırımcılar olmak üzere bütün ilgililerin kararlarında önemli rol oynadığı 

için açık, anlaşılır ve yeterli açıklamaları içerir şekilde hazırlanmalıdır. Rapor, Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari açıklamaları içerdiği gibi bunların yanında 

gerekli olan diğer açıklamaları da içermelidir. Mali tabloların ayrılmaz bir parçası 

oldukları için mali tabloların dipnotları ve diğer açıklamalar da bağımsız dış denetim 

kapsamında denetlenmeli ve denetim raporunda yer almalıdır. 



123 
 

Sonuç olarak ülkemizde bağımsız dış denetimin tam olarak yerleşmediğini 

görmekteyiz. Özellikle firmaların sorunları arasında da yer alan mevzuat karmaşasının 

bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Bu sorunların çözümü için bağımsız denetim 

zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, bizde de 

bütün sermaye şirketleri ve anonim şirketler için bu zorunluluk getirilmelidir. 

Kanımızca bağımsız dış denetime ilişkin düzenlemelerin birden fazla örgüt yerine 

birçok ülkede olduğu gibi tek bir meslek örgütü tarafından yapılması hem meslek için 

hem de ülke ekonomisi için daha yararlı olabilir. Ayrıca genel kabul görmüş denetim 

standartlarıyla uyumlu, ülke genelinde bütün işletmeleri ilgilendiren ve herkes 

tarafından kabul edilen bağımsız dış denetim standartlarının bir an önce oluşturulması 

da bağımsız dış denetimin gelişimi için çok önemli bir adım olacaktır. 
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EKLER  

EK:1 

TEBLİĞ KISIMLARI VE KARŞILIK GELEN ULUSLARARASI 
DENETİM STANDARTLARI 

 
Tebliğ Kısımlarında Düzenlenen Konular Uluslararası Denetim Standartları 

Kısım. Başlık UDS Başlık 
1 Bağımsız Denetimin Amacı ve Genel İlkeleri 200 Objective and General Principles Governing 

an Audit of Financial Statements 
2 Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları   
3 Bağımsız Denetim Sözleşmesi 210 Terms of Audit Engagements 
4 Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü 220 Quality Control for Audits of Historical 

Financial Information  
5 Bağımsız Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi 230 Audit Documentation 
6 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve 

Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin 
Sorumluluğu 

240 The Auditor's Responsibility to Consider 
Fraud in an Audit of Financial Statements 

7 Bağımsız Denetimi Yapılan İşletmenin Tabi Olduğu 
Mevzuatın Dikkate Alınması  

250 Consideration of Laws and Regulations in an 
Audit of Financial Statements 

8 Bağımsız Denetimle İlgili Hususların Yönetimden 
Sorumlu Kişilere İletilmesi 

260 Communication of Audit Matters with Those 
Charged with Governance 

9 Bağımsız Denetimin Planlanması 300 Planning and Audit of Financial Statements 
10 İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan 

İlişkilerinin Anlaşılması ve Bu Konulara İlişkin 
Önemli Yanlışlık Riskinin Değerlendirilmesi  

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

11 Bağımsız Denetimde Önemlilik 320 Audit Materiality 
12 Değerlendirilmiş Risklere Karşı Uygulanacak 

Bağımsız Denetim Teknikleri  
330 The Auditor’s Procedures In Response to 

Assessed Risks 
13 Dışardan Hizmet Alan İşletmelerle İlgili Bağımsız 

Denetim 
402 Audit Considerations Relating to Entities 

Using Service Organizations 
14 Bağımsız Denetim Kanıtı  500 Audit Evidence 
15 Bağımsız Denetim Kanıtı-Özellik Arz Eden Hesap 

Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar  
501 Audit Evidence-Additional Considerations 

for Specific Items 
16 Dış Kaynaklardan Elde Edilen Doğrulama 505 External Confirmations 
17 İlk Bağımsız Denetimler- Açılış Bakiyeleri 510 Initial Engagements - Opening Balances 
18 Analitik İnceleme Teknikleri 520 Analytical Procedures 
19 Bağımsız Denetim Örneklemesi ve Diğer Seçilmiş 

Test Teknikleri 
530 Audit Sampling and Other Means of Testing  

20 Muhasebe Tahminlerinin Bağımsız Denetimi 540 Audit of Accounting Estimates 
21 Makul Değer Hesaplamaları ve Bunlara İlişkin 

Kamuya Yapılan Açıklamaların Bağımsız Denetimi  
545 Auditing Fair Value Measurements and 

Disclosures 
22 İlişkili Taraflar 550 Related Parties 
23 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar 560 Subsequent Events 
24 İşletmenin Sürekliliği 570 Going Concern 
25 İşletme Yönetiminin Sorumluluklarını İçeren Teyit 

Mektupları  
580 Management Representations 

26 Bağımsız Denetimde Diğer Bağımsız Denetçilerin 
Çalışmalarından Yararlanılması 

600 Using the Work of Another Auditor 

27 Bağımsız Denetimde İç Denetim Çalışmalarından 
Yararlanılması  

610 Considering the Work of Internal Audit 

28 Bağımsız Denetimde Uzman Çalışmalarından 620 Using the Work of an Expert 
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Yararlanılması 
29 Genel Amaçlı Tam Set Finansal Tablolara İlişkin 

Bağımsız Denetim Raporları  
700 The Independent Auditor's Report on 

Complete Set of General Purpose Financial 
Statements 

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

701 Modifications to the Independent Auditor’s 
Report 

31 Karşılaştırmalı Bilgiler 710 Comparatives 
32 Bağımsız Denetime Tabi Tutulmuş Finansal 

Tabloları İçeren Belgelerde Yer Alan Diğer Bilgiler 
720 Other Information in Documents Containing 

Audited Financial Statements 
33 Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporu 800 The Independent Auditor's Report on Special 

Purpose Audit Engagements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

EK :2 

GENEL BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 
 

Sözleşmenin birinci tarafı olan, ....... (Müşteri adı) (sözleşmenin bundan 
sonraki bölümlerinde "Müşteri" olarak anılacaktır) ile ikinci taraf olan ...... (Kuruluş 
adı) (sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde "Kuruluş" olarak anılacaktır) aşağıdaki 
şartlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır. 
 

Müşteri ile Kuruluş arasında yapılmış olan işbu sözleşme, müşterinin......., 
tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelir, nakit akım 
ve özsermaye değişim tablolarının bağımsız denetime tabi tutularak Kuruluş’un finansal 
tabloları hakkında görüş bildirilmesi amacı ile yapılmıştır. 
 

Bağımsız denetim çalışması Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan 
“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” hükümlerine 
uygun olarak yapılacaktır. Söz konusu Tebliğ, bağımsız denetim çalışmalarının finansal 
tablolarda önemli yanlışlıkların bulunmadığına dair makul güvence sağlayacak şekilde 
planlanmasını ve gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Bağımsız denetim çalışması, 
finansal tablolarda yer alan tutarları ve açıklamaları destekleyen bağımsız denetim 
kanıtlarının örnekleme metodu ile incelenmesini içerecek olup, kullanılan muhasebe 
politikalarının ve müşteri yönetimi tarafından yapılan önemli tahminlerin incelenmesi 
ve finansal tabloların bir bütün olarak sunuluş şeklinin değerlendirilmesini de 
kapsamaktadır. 
 

Bağımsız denetim çalışmasının örnekleme metoduna dayanması, ayrıca 
muhasebe ve iç kontrol sisteminin doğasından kaynaklanan kısıtlamalardan dolayı, bazı 
önemli hataların tespit edilememeside dâhil bağımsız denetimde kaçınılmaz bazı riskler 
söz konusu olabilir. 
 

Finansal tablolar ve ilgili dipnotların finansal raporlama standartlarına uygun 
olarak hazırlanmasından müşteri yönetimi sorumludur. Ayrıca, güvenilir finansal tablo 
oluşturmak için gerekli muhasebe ve iç kontrol sisteminin mevcut olmasından, işletme 
faaliyetlerinin ilgili yasa ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesinden, finansal 
raporlama standartlarının seçilmesi, uygulanması, tüm işlemlerin muhasebe kayıtlarına 
tam ve doğru olarak kaydedilmesi ve işletme varlıklarının korunmasından, bağımsız 
denetimin bir parçası olarak, finansal tablolar ve ilgili dipnotlara yönelik olarak 
yapılmış olan tüm açıklamaları içeren yazılı bir teyit mektubunun Kuruluşa 
verilmesinden de müşteri yönetimi sorumludur. 
 

Müşteri çalışanlarının tam bir işbirliği içerisinde bağımsız denetim 
faaliyetlerini desteklemesi ve bağımsız denetime esas teşkil edecek her türlü kaydın, 
belgenin ve diğer bilgilerin Kuruluşa verilmesinin sağlanması için gerekli önlemlerin 
müşteri yönetimince alınması gerekmektedir. Ücret, çalışma için görevlendirilen 
bağımsız denetim ekibi için gerekli olan zaman ve diğer masraflar (ulaşım, konaklama, 
yeme-içme vb) esas alınarak hesaplanacak ve çalışmalar devam ettikçe faturalanacaktır. 
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Bağımsız denetim çalışması için, beklenen beceri ve üstlenilen sorumluluk çerçevesinde 
bağımsız denetçiler için belirlenen ücret aşağıda yer almaktadır. 
 

Bağımsız denetim Ekibi: 

Bağımsız denetim ekibi 
(Unvanlar İtibariyla 

Bağımsız Denetim Saati 
 Bağımsız Denetim Ücreti 

      

   Toplam:   Toplam: 
 

Yedek Bağımsız Denetim Ekibi: 

 Bağımsız denetim ekibi 
(Unvanlar İtibariyla) Bağımsız Denetim Saati  Bağımsız Denetim Ücreti 

      

   Toplam:  Toplam: 
 

Bu sözleşme sona erdirilmedikçe, düzeltilmedikçe veya yenilenmedikçe izleyen yıllar 
için de geçerli olacaktır (*). 
 
Bağımsız Denetim Kuruluşu Unvanı                                      Müşteri İşletme Unvanı 
İmza                                                                                                 İmza 
İsim-Unvan                                                                                      İsim-Unvan 
Tarih                                                                                                 Tarih 
 
(*) Bu Tebliğin 3 üncü Kısmının (Bağımsız Denetim Sözleşmesi) “Bağımsız denetim 
sözleşmesinin yürürlüğü” başlıklı maddesinde belirlenen maksimum sürelere uyulur ve 
yenileme halinde sözleşme usulüne uygun olarak değiştirilir. 
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EK:3 
 

OLUMLU GÖRÜŞ İÇEREN RAPOR FORMU 
 

........A.Ş.'nin.......HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 
 

ABC A.Ş.'nin 31 Aralık 20... tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, 
aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit 
akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş 
bulunuyoruz. 
 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 
 
İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal 
raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan 
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten 
kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir 
şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, 
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin 
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 
 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar 
hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca 
yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu 
standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği 
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi 
sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 
 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız 
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını 
içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya 
hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere 
önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, 
mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol 
sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği 
hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak 
tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç 
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca 
işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli 
muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun 
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
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Görüş 
 
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, ABC A.Ş.'nin 31 Aralık 20... tarihi 
itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve 
nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama 
standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 
Düzenleme Yeri/Tarih 
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN ÜNVANI 
Sorumlu Ortak Baş denetçinin Adı-Soyadı ve İmzası 
Adres 
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EK : 4 
 

OLUMSUZ GÖRÜŞ İÇEREN RAPOR FORMU 
 

.... A.Ş.’nin .... HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 
 

ABC A.Ş.'nin 31 Aralık 20... tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilânçosunu, 
aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit 
akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş 
bulunuyoruz. 
 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 
 
İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal 
raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan 
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten 
kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir 
şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, 
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin 
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 
 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar 
hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca 
yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu 
standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği 
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi 
sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 
 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız 
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını 
içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya 
hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere 
önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, 
mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol 
sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği 
hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak 
tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç 
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca 
işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli 
muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun 
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
İşletme yönetimi, dönemin başında, kontrolü dışı önemli miktarda yeni payların 
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mevcudiyeti nedeniyle konsolidasyonun uygun olmayacağı görüşüyle, bağlı ortaklık ve 
iştiraklerini konsolide etmeyi durdurmuştur. Bu uygulama, Sermaye Piyasası Kurulunca 
yayımlanan finansal raporlama standartlarına aykırıdır. Konsolide finansal tablolar 
hazırlanmış olsaydı, finansal tablolardaki hemen her hesap önemli derecede farklılık 
gösterecekti. 
 
 
Görüş 
 
Görüşümüze göre, yukarıdaki … paragraf(lar)da bahsedilen hususların önemli etkileri 
nedeniyle ekli finansal tablolar, İşletme’nin 31 Aralık 20... tarihi itibariyle finansal 
durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, 
Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde 
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmamaktadır. 
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EK :5 
 

ŞARTLI GÖRÜŞ İÇEREN RAPOR FORMU 
 

...... A.Ş.’nin.....HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 
 

ABC A.Ş.'nin 31 Aralık 20... tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, 
aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit 
akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş 
bulunuyoruz. 
 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 
 
İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal 
raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan 
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten 
kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir 
şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, 
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin 
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 
 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar 
hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca 
yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu 
standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği 
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi 
sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 
 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız 
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını 
içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya 
hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere 
önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, 
mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol 
sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği 
hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak 
tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç 
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca 
işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli 
muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun 
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
 



133 
 

Dipnot X’te belirtildiği gibi, İşletme, ilişikteki finansal tablolarında, amortisman 
ayırmamıştır. Bu uygulama finansal raporlama standartlarına uygun değildir. 31 Aralık 
20.. tarihi itibariyle, amortisman gideri, normal amortisman yöntemine göre, binalar için 
%5,demirbaşlar için %20 oranları baz alınarak, XXX YTL olarak hesaplanmaktadır. 
Buna paralel olarak, sabit kıymetler net tutarının, birikmiş amortismanlardaki artış tutarı 
kadar XXX YTL tutarında azaltılması, dönem 
net karının XXX YTL ve birikmiş karların da XXX YTL tutarında azaltılması gerekir. 
Görüş 
 
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, yukarıda … paragrafta belirtilen hususlar 
nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında İşletme’nin 31 Aralık 20.. tarihi 
itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve 
nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama 
standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 
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EK : 6 
 

GÖRÜŞ BİLDİRMEME HALİNDE RAPOR FORMU 
 

.......A.Ş.’nin.....HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 
 

ABC A.Ş.'nin 31 Aralık 20... tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, 
aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit 
akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş 
bulunuyoruz. 
 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 
 
İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal 
raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan 
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten 
kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir 
şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, 
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin 
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. İşletme 
tarafından çalışma alanımızın sınırlandırılması sonucunda, tüm stokların gözlemlenmesi 
ve ticari alacakların teyidi tarafımızdan gerçekleştirilememiştir. 
 
Görüş 
 
Yukarıdaki paragraf(lar)da belirtilen hususların ilişikteki finansal tablolar üzerindeki 
önemli etkisi nedeniyle, söz konusu finansal tablolar üzerinde görüş bildiremiyoruz. 
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EK : 7 
 

FİNANSAL TABLO KALEMLERİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM 
RAPORU ÖRNEĞİ 

ABC A.Ş.’nin Alıcılar Hesabı Tablosuna İlişkin 
Bağımsız Denetim Raporu Örneği 

 
ABC A.Ş.’nin 31 Aralık 200X tarihi itibariyle düzenlenmiş alıcılar hesabı 

tablosunu denetlemiş bulunuyoruz. Söz konusu tablodan ABC A.Ş. yönetimi sorumlu 
olup, bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu tablo 
hakkında görüş bildirmektir. 
 

Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız 
denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere 
uyulmasını ve bağımsız denetimin, söz konusu tablonun önemli bir yanlışlık içermediği 
konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini 
gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, bu tablodaki tutar ve dipnotların örnekleme 
yöntemiyle incelenmesini; ayrıca, işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe 
politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve bu tablonun sunumunun 
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bu kapsamda, bağımsız denetimimizin 
görüşümüze yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
 

Görüşümüze göre, söz konusu tablo ABC A.Ş.’nin 31 Aralık 200X tarihi 
itibariyle alıcılar hesabını Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama 
standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 
 
 
 
 
 
Düzenleme Yeri/Tarih 
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN UNVANI 
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı-Soyadı ve İmzası 
Adres 
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EK : 8 
 

FİNANSAL TABLO KALEMLERİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM 
RAPORU ÖRNEĞİ 

ABC A.Ş.’nin Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetim Raporu 
Örneği 

 
ABC A.Ş.’nin 31 Aralık 200X tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulunun 

Seri:V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin 
Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Söz konusu 
tablolardan ABC A.Ş. yönetimi sorumlu olup, bizim sorumluluğumuz, yaptığımız 
bağımsız denetime dayanarak bu tablolar hakkında görüş bildirmektir.  
 

Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız 
denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere 
uyulmasını ve bağımsız denetimin, söz konusu tablonun önemli bir yanlışlık içermediği 
konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini 
gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, söz konusu tablolardaki tutar ve açıklamalar 
hakkında yeterli ve uygun bağımsız denetim tekniklerinin uygulanmasını, ayrıca işletme 
yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe 
tahminlerinin ve bu tabloların sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini 
içermektedir. Bu kapsamda, bağımsız denetimimizin görüşümüze yeterli ve uygun bir 
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
 

Görüşümüze göre, ABC A.Ş.’nin 31 Aralık 200X tarihi itibariyle Sermaye 
Piyasası Kurulunun Seri:V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye 
Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan tabloları, söz konusu 
düzenleme ile Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları 
çerçevesinde gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
Düzenleme Yeri/Tarih 
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN UNVANI 
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı-Soyadı ve İmzası 
Adres 
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