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ÖZ 
Küreselleşmenin bir yansıması olarak dünya ekonomisindeki ve teknolo-

jideki hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte işletmelerin faaliyetleri ve ger-
çekleştirdiği finansal işlemler eskiye nazaran çok karmaşıklaşmış ve yaygın-
laşmıştır. Bunların etkisiyle küresel finansal ve politik krizler yaşanmış, bu 
krizlerin ardından ise uluslararası ve ulusal yeni düzenlemeler, kurumlar ve 
organizasyonlar oluşturulmuştur. Başta Avrupa Birliğinde olmak üzere, IASB, 
IFAC, FEE gibi uluslararası kuruluşların, ülkelerin sermaye piyasası kurum-
larının, kamu gözetimi otoritelerinin ve muhasebe meslek kuruluşlarının 
gündemlerinde finansal raporlamanın iyileştirilmesi ile denetimin kalitesinin 
arttırılması ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı UFRS’lerde-
ki son güncellemeler, yeni yayımlanan AB Muhasebe Direktifinin içeriği ve 
KGK tarafından TMS Uygulama Kapsamı Kararında yapılan değişiklik ile 
AB tarafından revize edilen Denetim Direktifi ve yeni yayımlanan KAYİK 
Denetimine İlişkin Düzenlemenin getirdiklerinin yanı sıra şirketlerin deneti-
me tabi olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında ve ülkemiz denetim uy-
gulamalarında referans düzenleme olan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde 
yapılan son değişiklikler ışığında ülkemizde finansal raporlama uygulamala-
rının ve şirketlerin denetiminin güncel durumunun ortaya konulmasıdır. 
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ABSTRACT
With the rapid developments and changes in technology and world economy 

and as a reflection of the globalization, business activities and its financial tran-
sactions have become more complex and widespread than before. Due to these 
developments global financial and political crises are being experienced, and as 
a result of these crises new international and local organizations, establishments 
and regulations are come up. The turbulent events of the recent global financial 
crisis have highlighted the critical importance of credible, high-quality financial 
reporting and the relevance of quality audits to support this. In this regard, the 
aim of this study is to explain the current status of financial reporting implemen-
tations and audit of the companies in Turkey in the light of the recent updates on 
IFRSs, the requirements of new EU accounting directive and, the amendments 
in the decision about scope of application of Turkish Accounting Standards is-
sued by Public Oversight Authority and the revised EU Audit Directive and, the 
new EU Regulation containing additional requirements that relate specifically 
to statutory audits of Public Interest Entities as well as the last amendment in 
Council of Ministers Decision for entities which are subject to statutory audit 
and changes in Independent Audit Regulation which is the referenced legal ar-
rangement in audit practices in our country. 

Keywords: IFRS, TAS, Financial Reporting, Independent Auditing, New 
Turkish Commercial Code, Public Oversight, EU Directives

GİRİŞ
2000’li yılların başlarında ilk olarak ABD’de ortaya çıkan, sonrasında ise 

diğer gelişmiş ülkelerde muhasebe ve denetim skandalları yaşanmıştır. Skan-
dalların ardından kamunun finansal piyasalara olan güveninin yeniden tesisi 
amacıyla ülkelerin çoğunda radikal düzenlemeler yapılmıştır (Karataş, 2014, 
124). Tüm bunlara rağmen, son küresel finansal krizde tekrarlanan çalkantılı 
olaylar güvenilir ve dolayısıyla yüksek kaliteli finansal raporlamaya olan ihti-
yacı artırmıştır. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere denetimin kalitesi ile denetime 
olan güvenin arttırılmasına yönelik olarak denetim alanındaki düzenlemelerin 
revizyonu gündeme gelmiştir.

Finansal raporlama ve denetim ile ilgili olarak 2000’li yılların başlarından 
itibaren dönüşüm başlamıştır. Ancak, 2008 yılında küresel finansal kriz yaşan-
ması neticesinde, bu dönüşümün etkinliğini arttırmak ve ortaya çıkan sorunla-
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rı gidermek üzere tüm dünyada finansal raporlamanın kalitesinin arttırılması 
amaçlanmıştır.  Bunu sağlamak üzere de denetimin kalitesinin arttırılmasına 
yönelik olarak mevcut düzenlemelerin revize edilmesi ve yeni düzenleme ça-
lışmaları başlamıştır. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerde esas olarak finan-
sal raporlama ve denetim standartları ile denetimin gözetimi alanlarına odak-
lanılmıştır. (Sanlı, Sayar ve Karataş, 2014, 2)

Bu çerçevede; başta Avrupa Birliği ülkelerinde ve G20 bünyesinde oluş-
turulan Finansal İstikrar Komitesi olmak üzere, Uluslararası Muhasebe Stan-
dartları Kurulu (IASB), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), 
Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE) gibi uluslararası kuruluşların ve 
ülkelerin sermaye piyasası kurumlarının, kamu gözetimi otoritelerinin ve mu-
hasebe meslek kuruluşlarının gündemlerinde finansal raporlamanın iyileştiril-
mesi ile denetimin kalitesinin arttırılması ön plana çıkmıştır.

Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelere paralel olarak, Ülkemizde de 6102 
sayılı Yeni TTK ile ticari yaşamın kuralları yeniden ve çağdaş bir yaklaşımla 
tanımlanmıştır. Şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenilirlik açısından şirketlerde-
ki murakıplık uygulamasından vazgeçilerek bağımsız denetime geçiş yapılması 
ve şirketlerin finansal tablolarını düzenlerken uluslararası standartlarla uyumlu 
TMS’leri uygulamaları öngörülmüştür. Bu geçişle birlikte, gelişmekte olan eko-
nomiler arasında yer alan Ülkemizde de şirketlerin daha şeffaf kurumsal yöne-
tim ilkeleriyle çalışması ve küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanmıştır. 
Dolayısıyla, Ülkemizdeki finansal raporlama ve denetim uygulamalarının artık 
yeni TTK çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. (Karataş, 2014,126) 

Bu bağlamda, çalışmamızda ilk olarak finansal raporlama ile ilgili olarak 
UFRS’deki  son güncellemeler ve 2013 yılında yayımlanan yeni AB muha-
sebe direktifi kısaca açıklanacaktır. Bu değişikliklerin muhtemel etkileri de 
dikkate alınmak suretiyle, yeni düzenlemeler çerçevesinde finansal raporlama 
uygulamalarına ilişkin  Ülkemizdeki mevcut durum ortaya konulacaktır.. Ar-
dından AB tarafından revize edilen Yıllık ve Konsolide Finansal Tabloların 
Denetimine İlişkin Direktif (8 no’lu Direktif olarak bilinen) ve yeni yayım-
lanan Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK) Denetimine İlişkin 
Düzenlemenin genel olarak getirdiklerinden bahsedilecektir. Sonrasında ise 
bağımsız denetimin gözetiminde ve şirketlerin denetiminde gelinen son duru-
mu açıklamak üzere bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin Bakanlar Kurulu 
Kararında ve ülkemiz denetim uygulamalarında referans düzenleme olan Ba-
ğımsız Denetim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ele alınacaktır. 
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1.  FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI VE 
ULUSAL GELİŞMELER İLE ÜLKEMİZDE FİNANSAL RAPORLAMA 
UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

1.1 UFRS’LER
Geçtiğimiz dönemlerde, sermaye oluşumu büyük ölçüde ulusal düzeyde 

gerçekleşmekte ve sermaye artırmak isteyen şirketler çoğunlukla kendi ülke 
sınırları içindeki fon sağlayıcılara başvurmaktaydı. Dolayısıyla, hem fon sağ-
layanların hem de sermaye edinenlerin aynı ülke içinde yerleşik durumda ol-
maları nedeniyle, geçmişte tüm tarafların muhasebe hesaplarının aynı temelde 
hazırlanması yeterli görülmekteydi. (Mackintosh., 2014)

Günümüzde ise iş dünyası çok farklılaşmıştır. Sınırlayıcı ticaret engelle-
rinin kaldırılması, finansal piyasaların serbestleşmesi, teknolojik gelişmeler, 
yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin dışa açılması gibi birçok unsur iş 
ortamının çok farklı hale gelmesini sağlamıştır. Bugün küresel rekabet bir ku-
ral haline gelmiş, sermaye piyasaları küresel olarak birbiriyle etkileşim içe-
risine girmiş ve yatırımcılar yatırım fırsatları arayışı içinde dünya piyasala-
rına ulaşabilmektedir. İşte, sermaye oluşumunun bu şekilde küreselleşmesi, 
finansal raporlama uygulamalarında uluslararası standartlara geçişin temelini 
oluşturmaktadır.( Mackintosh., 2014)

 UFRS, artan uluslararası sermaye dolaşımının ve ticaretin bir sonucu ol-
makla birlikte, özellikle birden fazla ülkede iş yapan şirketler için önemlidir. 
Ayrıca, UFRS gün geçtikçe ülkelerin kullandığı farklı yerel muhasebe uygula-
malarının birçoğunun yerini almaktadır.

1.1.1 UFRS’lere İlişkin Yapılan Son Çalışmalar ve Projeler
Özelikle küreselleşme sayesinde şirketlerin faaliyetlerinin dünyanın birçok 

yerine yayılmasından ve son dönemde yaşanan finansal krizlerden ötürü, dünya-
da tek bir finansal raporlama standardı seti oluşturmak üzere çalışmalar 2000’li 
yıllardan itibaren başlamıştır. Bu çalışmalar yakınsama projesi olarak adlandırı-
larak günümüze kadar yürütülmüştür. Bu proje planlanan zamanlamanın gerisin-
de kalmakla birlikte, gelinen noktada başlangıca göre önemli düzeyde ilerleme 
kaydedilmiştir. Ayrıca, bu süreçte yeni finansal krizlerin etkilerinin giderilmesi-
ne yönelik olarak  finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçümü gibi bazı 
konular öncelikli konular haline gelmiştir. Bu gündem değişikliklerinin yaşan-
mış olması yakınsama çalışmalarının sonuçlandırılmasını geciktirmiştir.
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Finansal raporlama ile ilgili olarak IASB tarafından birçok revizyon projesi 
yürütülmektedir. Standartların oluşturulmasında esas alınan Kavramsal Çerçeve 
bölümler halinde yenilenme çalışmaları devam etmekte ve tamamlanan kısımları 
aşamalar halinde yayımlanmaktadır. Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin ola-
rak UFRS 15, 2014 yılı Mayıs ayının sonunda yayımlanmış ve Amerikan Ge-
nel Kabul Muhasebe İlkeleri (US GAAP) ile bu alanda yakınsama sağlanmıştır. 
IASB’nin de belirttiği üzere, bu Standardın yayımlanması aslında US GAAP ile 
UFRS yakınsama çalışmaları kapsamında önemli bir adım olmuştur. Bu Standar-
dın yayımlanmasıyla birlikte, son dönemlerde tartışılmaya başlamış olan tek bir 
küresel muhasebe standardı setine ulaşılması tam anlamıyla mümkün olacak mıdır 
sorusuna daha olumlu bakılmasına neden olmuştur. (IASB, 2014)

Son dönemde tamamlanan en önemli proje ise finansal araçların muhase-
beleştirilmesidir. UFRS 9’un ilk olarak 2013 yılının sonunda yürürlüğe gir-
mesi planlanırken, 2015 yılına çekilen yürürlük tarihi, geçtiğimiz 2014 yılının 
Ağustos ayı içerisinde UFRS 9’un değer düşüklüğü ve finansal riskten ko-
runma muhasebesi kısımlarının da tamamlanmasıyla birlikte tekrardan öte-
lenmiştir. Son durumda, UFRS 9’un erken uygulanmasına izin verilmesine 
karşın, bir bütün olarak 2018 yılından itibaren yürürlüğe girecektir.

Ocak 2014 tarihinde yayımlanan “UFRS 14 Düzenleyici Erteleme He-
sapları” Standardı ise tarife düzenlemesine tabi bir fiyattan mal veya hizmet 
sunan işletmelere özgü bir Standarttır. Standart bu tür faaliyetlerden ortaya 
çıkan düzenleyici erteleme hesap bakiyelerini ilişkin finansal raporlama hü-
kümlerini düzenlemektedir. Düzenleyici erteleme hesap bakiyesi Standartta, 
diğer Standartlar uyarınca bir varlık veya yükümlülük olarak muhasebeleşti-
rilemeyen ancak fiyat düzenleyici otorite tarafından tarifenin belirlenmesinde 
dikkate alınabilecek gider ve gelir bakiyeleri olarak tanımlamaktadır. 

Standart genel olarak UFRS’lere geçmeden önce uygulanan muhasebe uygu-
lamasına göre düzenleyici erteleme hesap bakiyeleri finansal tablolara yansıtılı-
yorsa bu bakiyelerin UFRS’lere göre hazırlanan finansal tablolarda da gösterilme-
sine izin vermektedir. Dolayısıyla bu Standart işletmelerin tarife düzenlemesine 
tabi faaliyetleri için önceki muhasebe uygulamalarını devam ettirmelerine izin 
vermektedir. Bu kapsamda, UFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme sadece yeni 
finansal tablolarında bu Standardın hükümlerini uygulamışsa, sonraki dönemler-
de de bu Standart hükümlerini uygulayabilmektedir. Aksi takdirde sonraki hesap 
dönemlerinde bu Standardı uygulayamamaktadır. (IASB, 2014)
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Bir diğer önemli değişiklik ise Ağustos 2014 tarihinde “UMS 27 Bireysel Fi-
nansal Tablolar” ile ilgili olmuştur. Yapılan değişiklikle konsolide tablolarda uy-
gulanan özkaynak yöntemi artık bağlı ortaklıkların, iş ortaklıklarının ve iştirak-
lerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesinde de uygulanabilecektir. 
(IASB, 2014) Böylece, Ülkemizin de arasında bulunduğu çoğu ülkede şirketlere 
getireceği maliyetleri düşünülerek, bireysel finansal tabloların hazırlanmasının 
zorunlu tutulmasına karar verilmesi tartışılmaktadır. Ancak bu değişiklikle bir-
likte,  bu husus artık daha kolay karar verilebilecek hale gelmiştir.

Aralık 2014 tarihinde “UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardın-
da açıklama hükümlerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.  Bu değişiklikle, bilgi-
lerin önemsiz verilerle anlaşılmaz hale getirilmemesi ve önemlilik kavramının 
finansal tabloların tüm bölümlerinde dikkate alınması gerektiği vurgulanmış-
tır. Ayrıca herhangi bir standartta özel olarak bir açıklama yapılması istense 
bile önemlilik kavramının uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu değişikle 
UFRS hükümlerinin finansal tablo kullanıcılarının işletmenin finansal duru-
munu ve performansını anlamasında yetersiz olacağı düşünüldüğünde, ilgili 
işletmenin ek açıklamalar yapması gerektiği hususu açıklığa kavuşturulmuş-
tur.  Bunun yanı sıra, finansal durum tablosunda ve kâr veya zarar ve diğer 
tablosunda hangi ek ara toplamların olabileceği ve bunların nasıl sunulacağı 
hakkında hükümlere yer verilmiştir. (IASB, 2014) 

IASB’nin gerçekleştirdiği ana projeler ile bu projelere ilişkin çalışma planı 
ise yandaki tabloda özetlenmiştir:
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Tablo – 1: IASB’nin Çalışma Planı(IASB, 2015) 

2015
1. Çeyrek

2015
2. Çeyrek

2015
3. Çeyrek

2015
3. Çeyrek

Gelecek Dönemde 
Yayımlanacak 
Standartlar

Sigorta Sözleşmeleri
Yeniden 

Müzakere 
Edilmesi

Kiralama İşlemleri Standardın Yayımlanması
IFRS for SMEs’in 
Kapsamlı Gözden 
Geçirilmesi

Değişikliklerin 
Tamamlanması

Gelecek Dönemlerde 
Yayımlanacak Nihai 
Taslaklar

Kavramsal Çerçeve Nihai Taslağın 
Yayımlanması

Yayımlanan Tartışma 
Metinleri
Dinamik Risk Yöneti-
minin Muhasebeleşti-
rilmesi: Makro Hedge 
İşlemlerinde portföy 
yeniden değerleme 
yaklaşımı 

Yorumların 
Analizi

Düzenleyici Erteleme 
Hesap Bakiyeleri1

Yorumların 
Analizi

Gelecek Dönemlerde 
Yayımlanacak Tartış-
ma Metinleri

Açıklama İlkeleri

Tartışma 
Metninin 
yayımlan-

ması
 

Ocak 2014 tarihinde IASB tarafından yayımlanan UFRS 14 geçici bir standarttır. IASB gelecek dönemde 
düzenleyici erteleme hesap bakiyelerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili olarak nihai hükümlere yer verdiği 
yeni bir Standart yayımlamayı planlamaktadır. 

1
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1.2 2013/34/EU NO’LU AB MUHASEBE DİREKTİFİ
AB tarafından 26/06/2013 tarihinde yayımlanan 2013/34/EU no’lu Muha-

sebe Direktifi (AB Muhasebe Direktifi) özellikle küçük işletmeler üzerindeki 
önemli yükleri azaltmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu düzenlemeyle finansal 
bilgilerin kalitesinin ve karşılaştırılabilirliğinin artırılması da hedeflenmekte-
dir. Söz konusu direktif konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin hüküm-
lerin yer aldığı ve 1978 yılından bu yana uygulanan 78/660/EEC Direktifi (4 
no’lu Direktif olarak bilinen) ile konsolide finansal tablolara ilişkin hükümle-
rin yer aldığı ve 1983 yılından bu yana uygulanan 83/349/EEC Direktifinin (7 
no’lu Direktif olarak bilinen) yerini almıştır. 

Bu yeni direktif 4 ve 7 no’lu eski direktifleri birleştirmektedir. Ayrıca, bu di-
rektiflerin eksik taraflarını gidermeyi de hedeflemektedir. AB düzenlemelerinin 
özünde yer alan “önce küçükleri düşün” yaklaşımı ile birlikte değerlendirildi-
ğinde, yapılan bu değişikliğin finansal tablo hazırlayıcılarının ve kullanıcılarının 
mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde gidereceği düşünülmek-
tedir. Üye ülkelerin bu Direktife uyum sağlamak amacıyla en geç 20 Temmuz 
2015 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yürürlüğe koyması gerekmektedir. 
Bununla birlikte, bu düzenlemelerin 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap 
dönemleri itibarıyla uygulanmaya başlamış olması gerekmektedir. 

1.2.1 AB Muhasebe Direktifinin Kapsamı 
AB 1606/2002 sayılı Tüzüğü uyarınca borsaya kote işletmelerin konsolide 

finansal tablolarını UFRS’lere göre hazırlamaları gerekmektedir. Bunun yanı 
sıra, söz konusu Tüzük uyarınca üye ülkeler, borsaya kote işletmelerin konso-
lide olmayan finansal tabloları ile diğer işletmelerin konsolide veya konsolide 
olmayan finansal tablolarını UFRS’lere göre hazırlamalarını zorunlu tutabilir. 
Veyahut üye ülkeler işletmelerin UFRS uygulamalarında seçimlik hak tanıya-
bilir. Diğer taraftan, finansal tablolarını UFRS’lere göre hazırlamayan sınırlı 
sorumlu işletmelerin konsolide veya konsolide olmayan finansal tablolarını 
AB Muhasebe Direktifi hükümlerine uygun olarak oluşturulan üye ülkenin 
kendi mevzuatına göre hazırlaması gerekmektedir.  

1.2.2 AB Muhasebe Direktifinin Genel Hükümleri ve İlkeleri
1.2.2.1 Finansal Tablolara İlişkin Genel Hükümler ve Açıklamalar
AB Muhasebe Direktifi uyarınca asgari finansal tablolar, bilanço, kâr ve 
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zarar tablosu ile finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşmaktadır. Üye ül-
kelerin küçük işletmeler dışındaki işletmelerden ek tablolar istemesi müm-
kündür. Finansal tabloların amacı işletmelerin varlıklarını, borçlarını, finansal 
durumunu ve kâr veya zararını doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde sunmaktır. 
AB Muhasebe Direktifindeki hükümlerin uygulanması bu amacın karşılanması 
için yeterli olmuyorsa, amacın karşılanması için gereken ek bilgilerin finansal 
tabloların dipnotlarında verilmesi gerekir. Ayrıca, Direktif hükümlerinin uygu-
lanması ulaşılmak istenen amaçla çelişiyorsa, bu Direktifin ilgili hükümleri uy-
gulanmamalıdır. Ayrıca, Üye Ülkeler küçük işletmeler dışındaki işletmelerden 
bu Direktifte istenilenlere ilave açıklamalarda bulunmalarını zorunlu kılabilir. 

1.2.2.2 Genel Finansal Raporlama İlkeleri
AB Muhasebe Direktifinde genel finansal raporlama ilkeleri olarak sürekli-

lik, tutarlılık, ihtiyatlılık, tahakkuk esası, netleştirme yasağı, özün önceliği, ma-
liyet esası ve önemlilik benimsenmiştir. Ayrıca Direktifte her bir varlık ve borç 
kaleminin ayrı arı değerlemesinin yapılması gerektiği ve açılış bilançosunun bir 
önceki yılın kapanış bilançosuyla uyumlu olması gerektiği belirtilmektedir. 

AB Muhasebe Direktifine göre alternatif ölçüm esaslarına izin verilmediği 
sürece tüm varlık ve borçların maliyet esası yaklaşımı kapsamında maliyet de-
ğeri üzerinden ölçülmesi benimsenmiştir. ür. Direktifte yer verilen ihtiyatlılık 
esası kapsamında;

 i) Yalnızca bilanço tarihi itibarıyla gerçekleşmiş kârların muhasebeleşti-
rilmesi,  

ii) Bilanço tarihi ile bilançonun düzenlendiği tarih arasında belirgin hale 
gelseler bile ilgili dönemde veya önceki bir dönemde meydana gelen tüm 
borçların muhasebeleştirilmesi ve 

iii) Tüm negatif değer düzeltmelerinin muhasebeleştirilmesi 
hususlarına riayet edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

1.2.3 AB Muhasebe Direktifinde Yer Alan Değerleme Hükümleri 
1.2.3.1 Genel Açıklama
AB Muhasebe Direktifinde yer alan genel raporlama ilkelerinden biri maliyet 

esasıdır.Bu esasa göre bilanço ve kâr veya zarar tablosunda gösterilen kalemlerin 
maliyet değerleri üzerinden gösterilmesi benimsenmiştir. Ayrıca Direktife göre 
ihtiyatlılık esası kapsamında tüm negatif değer düzeltmelerinin kâr veya zararda 
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muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Direktifte bazı varlık ve 
borçların ölçümünde maliyet esasından farklı olan alternatif yöntemlerin kulla-
nılmasına da izin verilmiştir.  Ayrıca Direktifte özellikli hususlarda ölçümün ne 
şekilde yapılacağıyla ilgili özel hükümler de bulunmaktadır. 

1.2.3.2 Sabit Varlıkların4 Değerlemesinde Alternatif Ölçüm Yöntemi
AB Muhasebe Direktifi uyarınca üye ülkeler tüm işletmelerin veya belirli 

işletmelerin sabit varlıkların ölçümünde yeniden değerleme modeli kullanma-
sına izin verebilir veya bunu zorunlu tutabilir. 

1.2.3.3 Alternatif Ölçüm Yöntemi Olarak Gerçeğe Uygun Değerin 
Kullanımı

1.2.3.3.1 Finansal Araçların Ölçümünde Gerçeğe Uygun Değerin 
Kullanımı

Direktif uyarınca üye ülkeler, tüm işletmeler veya belirli işletmeler tarafından, 
belirli istisnalar dışında türev araçlar dahil finansal araçların ölçümünün gerçeğe 
uygun değer üzerinden yapılmasına izin verebilir veya bunu zorunlu tutabilir. Bu 
durumda, gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler (Direktifte belirti-
len çeşitli istisnai hususlar dışında) kâr veya zararda muhasebeleştirilir. 

Ayrıca, finansal araçların ölçümünde tanınan bu alternatif ölçüm yönteminin 
uygulanması sadece konsolide finansal tablolarla sınırlı tutulabilir.  Bu kapsamda 
üye ülkeler sadece alım satım amaçlı bir portföyün parçası olarak elde tutulan 
finansal borçların veya türev finansal araçların ölçümünde gerçeğe uygun değer 
yönteminin kullanılmasına izin verebilir ya da bunu zorunlu tutabilir.

Buna karşın, AB Muhasebe Direktifi uyarınca aşağıda belirtilen finansal 
araçların gerçeğe uygun değer üzerinden ölçümüne izin verilemez ya da zo-
runlu tutulamaz:
- Vadeye kadar elde tutulacak türev olmayan finansal araçlar, 
- Alım satım amaçlı olarak elde tutulmayan kredi ve alacaklar,
- Bağlı ortaklıklardaki, iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar,
- İşletme tarafından ihraç edilen özkaynağa dayalı finansal araçlar, 
- İşletme birleşmelerinde ortaya çıkan koşullu bedel ödemelerin ve 
- Belirli özellikleri nedeniyle genel olarak diğer finansal araçlardan farklı 

olarak muhasebeleştirilen çeşitli finansal araçlar.  

4 Sabit Varlıklar: İşletmenin faaliyetleri için devamlı olarak kullanılması amaçlanan varlıkları ifade etmektedir.2

2
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Alternatif ölçüm yönteminin uygulanması durumunda gerçeğe uygun de-
ğerin tespiti aşağıda belirtilen şekillerde yapılır:
- Güvenilir bir piyasası bulunan finansal araçlar için piyasa fiyatı üzerinden 

ölçülür.
- Piyasa değerinin kolaylıkla belirlenemediği finansal araçlar için piyasa 

değeri kolaylıkla belirlenebilen unsurlarının ya da benzeri finansal araçla-
rın piyasa değeri dikkate alınarak belirlenir.

- Güvenilir piyasası bulunmayan finansal araçlar için genel kabul görmüş 
değerleme modelleri ve teknikleri kullanılarak tespit edilir.

- Yukarıda belirtilen yöntemler kullanılarak değeri tespit edilemeyen finan-
sal araçlar için maliyet değeri esas alınarak belirlenir. 

1.2.3.3.2 Diğer Varlıkların Ölçümünde Gerçeğe Uygun Değerin 
Kullanımı

AB Muhasebe Direktifi uyarınca Üye Ülkeler, tüm işletmeler veya belirli iş-
letmeler tarafından finansal araçlar dışındaki belirli varlık sınıflarının ölçümünün 
gerçeğe uygun değer esas alınarak yapılmasına izin verebilir ya da bunu zorunlu 
tutabilir. Bu durumda gerçeğe uygun değer farkları kâr veya zararda muhasebeleş-
tirilir. Öte yandan, diğer varlıkların ölçümüne ilişkin bu alternatif ölçüm yöntemi-
nin uygulanması sadece konsolide finansal tablolarla sınırlı tutulabilir. 

1.2.3.4 Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesinde UFRS’lerin 
Kullanımı

Üye ülkeler finansal araçların muhasebeleştirilmesinin, ölçümünün ve finan-
sal araçlara ilişkin açıklamaların UFRS’lere göre yapılmasına izin verebilir ya da 
bunu zorunlu tutabilir. Bu durumda, AB Muhasebe Direktifinde temel ölçüm esası 
olarak kabul edilen maliyet esası ya da alternatif ölçüm yöntemi olarak belirlenen 
gerçeğe uygun değer yöntemine ilişkin hükümler uygulanmaz. 

1.2.3.5 Katılım Paylarının Yıllık Finansal Tablolarda Gösterimi
Üye ülkeler AB Muhasebe Direktifi uyarınca katılım paylarının konsolide 

olmayan finansal tablolarda özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştiril-
mesine izin verebilir ya da bunu zorunlu tutabilir.
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1.2.3.6 Amortisman
AB Muhasebe Direktifi uyarınca faydalı ekonomik ömürleri sınırlı olan 

sabit varlıkların satın alma fiyatı veya üretim maliyeti, bu varlıkların değerini 
faydalı ekonomik ömürleri boyunca sistematik olarak yok etmek amacıyla he-
saplanan değer düzeltmeleri ölçüsünde azaltılır.

AB Muhasebe Direktifinde maddi olmayan varlıkların faydalı ekonomik 
ömürleri boyunca itfa edilecekleri ayrıca belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, şerefi-
ye ve geliştirme maliyetlerinin faydalı ömürlerinin güvenilir bir şekilde belir-
lenememesi durumunda, bu tür varlıkların üye ülkelerce 5 ila 10 yıl arasında 
belirlenecek bir süre içinde itfa edilmesi öngörülmüştür.Diğer taraftan, kuru-
luş giderlerinin ise azami beş yıl içinde itfa edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

1.2.3.7 Değer Düzeltmeleri
1.2.3.7.1 Sabit Varlıklarda Değer Düzeltmeleri
Üye ülkeler finansal sabit varlıkların bilanço tarihinde bu varlıklar için at-

fedilebilen en düşük değerden gösterilmesini sağlamak amacıyla negatif değer 
düzeltmeleri yapılmasına izin verebilir ya da bunu zorunlu kılabilir.

Faydalı ekonomik ömürleri sınırlı olsun veya olmasın, sabit varlıklar için 
bilanço tarihinde bunlara atfedilebilen en küçük değerden gösterilmesini sağ-
lamak amacıyla değer düzeltmeleri yapılması gerekir. Belirtilen bu değer dü-
zeltmelerinin kâr veya zararda muhasebeleştirilmesi ve kâr veya zarar tablo-
sunda ayrıca gösterilmediği durumda dipnotlarda açıklanması gerekir. Negatif 
değer düzeltmesine neden olan durumun sona ermesi halinde yapılan değer 
düşüklüğü geçerliliğini yitirdiğinde yapılan bu değer düzeltmesi işlemi iptal 
edilir. Ancak, bu durum şerefiye için geçerli değildir.

1.2.3.7.2 Dönen Varlıklarda Değer Düzeltmeleri
AB Muhasebe Direktifi uyarınca cari varlıklar için, bu varlıkları daha 

düşük olan piyasa fiyatıyla veya belirli durumlarda bilanço tarihinde bu var-
lıklara atfedilen daha düşük tutar üzerinden göstermek amacıyla değer dü-
zeltmelerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yapılan değer düşüklüğünün 
geçerliliğini yitirmesi durumunda değer düzeltmesi işlemi iptal edilir. 
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1.2.3.8 Faiz Giderlerinin Maliyete Eklenmesi
Üye ülkeler, sabit ve dönen varlıkların üretimini finanse etmek amacıyla 

ödünç alınan tutarların faizinin, üretim dönemiyle ilgili olduğu ölçüde, üretim 
maliyetlerine dahil edilmesine izin verebilir ya da bunu zorunlu tutabilir. Bu 
durumda finansal tablo dipnotlarında bu uygulamaya ilişkin açıklamanın ya-
pılması gerekir. 

1.2.3.9 Aynı Tür Varlıkların Değerlemesi
Üye ülkeler, aynı tür mal stoklarının ve yatırımlar dahil bütün mislî ka-

lemlerin satın alma fiyatının veya üretim maliyetinin, ağırlıklı ortalama fiyat-
larına, “ilk giren ilk çıkar” (FIFO) yöntemine, “son giren ilk çıkar” (LIFO) 
yöntemine ya da genel kabul görmüş uygulamaları yansıtan bir yönteme göre 
hesaplanmasına izin verebilir.

1.2.3.10 Karşılıklar
AB Muhasebe Direktifine göre, niteliği açıkça tanımlanmış bulunan ve bi-

lanço tarihinde katlanılması muhtemel olan veya katlanılması kesin olmakla 
birlikte tutarları veya gerçekleşme tarihleri kesin olmayan borçlar için karşı-
lık ayrılması gerekir.  Buna ek olarak, üye ülkeler tarafından niteliği açıkça 
tanımlanmış bulunan ve bilanço tarihinde katlanılması muhtemel olan veya 
katlanılması kesin olmakla birlikte tutarları veya gerçekleşme tarihleri kesin 
olmayan giderler için de karşılık ayrılmasının zorunlu tutulmasına izin veri-
lebilir. Karşılıklar Direktif uyarınca katlanılması muhtemel giderlerin en iyi 
tahminini veya bir borç olması durumunda, bu borcun ifası için gerekli olan 
tutarı yansıtacak değer üzerinden ölçülür.

1.3 SON GELİŞMELER VE DÜZENLEMELER IŞIĞINDA 
ÜLKEMİZDEKİ FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI

Bilindiği üzere, şirketlerin finansal tablolarını hazırlarken uygulayacakları 
düzenlemelerin kapsamı, ilk olarak 2012 yılının Kasım ayında KGK tarafın-
dan alınan Kurul Kararı çerçevesinde belirlenmiştir. Bu Karar kapsamında, 
TMS’yi uygulayacak şirketler esas olarak BKK’ya göre bağımsız denetime 
tabi olacak şirketler olarak kararlaştırılmakla birlikte, bu şirketler kapsamına 
dâhil olmayanların ise KGK tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar yürür-
lükteki mevzuatı uygulamaya devam etmeleri öngörülmüştür. (Karataş, 2014, 
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3) Söz konusu BKK’ya göre genel ölçütleri sağlayan şirketlerin5, Karara ekli 
(I) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin herhangi bir 
ölçüt şartı aranmaksızın ve karara ekli (II) sayılı listede yer verilen ölçütler 
dikkate alınmak suretiyle belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ba-
ğımsız denetime tabi olması zorunlu kılınmıştır. 

Bunun yanı sıra, 6102 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrası uyarınca geçiş döneminde hazırlanacak finansal tablolarının hazırlan-
masında TMS hükümlerinin esas alınacağı ve TMS’yi ilk kez uygulayacak 
şirketlerin geçiş uygulamasını TFRS 1’de yer alan hükümlere göre yapmaları 
gerektiği belirtilmiştir. (Karataş, 2014, 4)

1.3.1 TMS Uygulama Kapsamı Kararında Yapılan Değişiklik
Yukarıda belirtildiği üzere, bağımsız denetime tabi olan şirketler 2013 yılı 

itibarıyla TMS’ye geçiş yapmışlardır. Ancak, KGK tarafından 26/8/2014 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı uyarınca sadece SPK, BDDK 
ve Hazine Müsteşarlığı düzenlemelerine tabi şirketlerin TMS uygulamaları 
zorunlu tutulmuştur. Bunların dışında kalan şirketler ise isterlerse TMS uygu-
layacaklar, bu tercihi kullanmamaları durumunda ise yürürlükteki mevzuatın 
uygulamasına devam edeceklerdir.

 Son alınan TMS Uygulama Kapsamı Kararı esasen AB’nin 2002 yılında 
kabul ettiği muhasebe düzenlemesi ile uyumludur. AB’de herhangi bir borsa-
ya kote olan şirketler için konsolide tabloların hazırlanmasında UFRS uygu-
lanması zorunlu olup, diğer şirketler için üye ülkelere UFRS uygulanmasına 
izin verme hakkı tanınmıştır. Bu Karar ilk başta AB düzenlemesi ile uyumlu 
gibi görülmesine karşın, ülkelerin normal koşullarda kendine özgü koşulla-
rına uygun hareket etmesi gerektiği düşünülmektedir. Normalde, gelişmiş 
ekonomilerde UFRS’ler ve kurumsal yönetim ilkeleri halka açık şirketler için 
tasarlanmasına karşın aktif büyüklüğü, cirosu ve çalışan sayısı yüksek olan 
şirketlerin de paydaşlarının çokluğu dikkate alındığında ilke bazlı bu uygu-
lamalara geçişleri kurumsallaşmaları ve sermaye piyasalarına açılmaları için 
büyük önem arz etmektedir. Öte yandan, şirketler kesiminin bu uygulamaları 
tercihen yapmalarının kurumsallaşma ve finansman kaynaklarına kolay erişim 
açısından günümüzde kaçınılmaz olduğu bilinmektedir.

5 1/2/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 2015 yılı için bu kriterler; 50 
milyon aktif toplam, 100 milyon net satış hasılatı ve 200 çalışan olarak belirlenmiştir.
3

3
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1.3.2 TMS Uygulamayan Şirketler İçin Bağımsız Denetim Kıstası
KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 8 inci 

maddesine göre bağımsız denetimde denetim konusunun uyumunun değer-
lendirildiği önceden belirlenmiş kıstaslar esas alınmaktadır. Finansal tablolar 
açısından TMS; yıllık faaliyet raporları, riskin erken saptanması ve yönetimi-
ne ilişkin sistem açısından 6102 sayılı Kanunun ve ilgili mevzuatın denetim 
kıstasına ilişkin hükümleri; diğer mevzuattan kaynaklanan denetim konuları 
açısından ise denetim kıstasıyla ilgili düzenlemeler veya bunların atıf yaptığı 
kurallar denetim kıstasını oluşturmaktadır.

TMS Uygulama Kapsamı Kararında yapılan değişikliğe göre şirketler, esas 
olarak KAYİK’ler hariç olmak üzere, finansal tablolarının hazırlanmasında 
MSUGT çerçevesinde uygulama yapacaklardır.  Dolayısıyla kapsam dışında 
kalan şirketler tarafından 26/12/1992 tarih ve 21447 (M) sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanan 1 sıra No.lu MSUGT ve ekindeki TDHP uygulanmasına 
devam edilecek olup, bunlar isteklerine bağlı olarak TMS’leri de uygulaya-
bileceklerdir.6 Bu noktada ise karşımıza şu durum çıkmaktadır; bağımsız de-
netime tabi olanlardan TMS’yi uygulamayanların TDHP’ye göre hazırlanan 
finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olması söz konusu olacaktır. An-
cak, TDHP’de herhangi bir değerleme hükmü bulunmadığından ilk başta de-
ğerlemelerin VUK’a göre yapılacağı öngörülmektedir. 

1.3.3 TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazır-
lanmasında Uygulanacak İlave Hususlar 

KGK tarafından bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan şir-
ketlerin yürürlükteki mevzuata ilave olarak uygulayacakları hususlara ilişkin 
Kurul Kararı 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan-
mıştır. Ayrıca ilgili Kurul Kararı’nın ekinde yer alan düzenlemeyle ilgili ola-
rak KGK internet sitesinde konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı bir duyuru 
yapılmıştır.7 Bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan şirketlerin 
MSUGT’a ilave olarak uygulayacakları hususlar ve bunlara ilişkin değerlen-
dirmelerimiz aşağıdaki şekildedir.

6 Geçerli finansal raporlama çerçevesi hakkında duyuruda bu husus belirtilmiş olup, 5 Kasım 2014 ta-
rihli duyuruya http://www.kgk.gov.tr/content_detail-191-1027-gecerli-finansal-raporlama-cercevesi-hak-
kinda-duyuru-%2805112014%29.html adresinden ulaşılabilir.
7  30 Ocak 2014 tarihli TMS’leri uygulamayan şirketlerin finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanacak 
ilave hususlara ilişkin açıklamaya http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/Duyuru_Metni_31_12_2014.
pdf adresinden ulaşılabilir.

4

5

5

4
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1.3.3.1 Hazırlanacak Finansal Tablolar
Kurul Kararı ile bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak de-

ğişim tablosunun dipnotlarıyla hazırlanarak bunlara denetçi görüşü verileceği 
hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, KGK tarafından yayımlanan düzenlemede 700 
kodlu Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde ibaresine yer verilmek suretiy-
le denetçi görüşünün TDS çerçevesinde verileceğine açıklık getirilmiştir.

1.3.3.2 Reeskont İşlemleri
Kurul Kararında yer verilen düzenleme uyarınca reeskont işlemleri ihti-

yari olup herhangi bir alacak (veya borç) hesap grubunun reeskonta tabi tu-
tulması durumunda buna karşılık gelen borç (veya alacak) hesap grubunun 
da reeskonta tabi tutulması öngörülmüştür.  Öte yandan, madde metnine göre 
reeskont işlemlerinin yapılması ihtiyaridir.  Bununla birlikte, Karara ilişkin 
yayımlanan duyuru metninin reeskont işlemlerine ilişkin kısmında; hesap 
grubu ifadesinin MSUGT’ta belirtildiği anlamda kullanıldığına ve reeskont 
işlemlerinde alacağın/borcun senetli veya senetsiz ya da vadeli çek olmasının 
önemi bulunmadığı belirtilmek suretiyle bunların madde kapsamında olduk-
larına açıklık getirilmiştir.

1.3.3.3 Amortisman 
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca maddi-maddi olmayan duran 

varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için amortisman, itfa payı, vb. ay-
rılması öngörülmüştür. Bununla birlikte, madde metninde amortisman ve itfa 
payının nasıl hesaplanacağına ilişkin bir düzenleme yer almadığından, işlet-
melerin VUK’da yer alan düzenlemelere göre hareket edebilecekleri gibi var-
lıkların aktife girdiği hesap dönemi için gün esasından hareketle amortisman 
ayrılması öngörülebilecektir. 

Madde metninde bu hususlara yer verilmemiş olmakla birlikte, yayımla-
nan duyuru metninin amortismana ilişkin kısmında, maddi-maddi olmayan 
duran varlıklar için amortisman, itfa payı vb.nin ayrılması gerektiği belirtil-
miştir. Bu kapsamda ayrıca şirketlerin TMS›lerdeki faydalı ömür çerçevesin-
de kıst amortisman ayırabileceklerine ya da vergi mevzuatında öngörülen kıst 
amortismana tabi kalemleri de dikkate alarak belirlenen süreler çerçevesinde  
amortisman ayırabileceklerine yer verilmiştir. 
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1.3.3.4 Değer Düşüklüğü
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca MSUGT’ta değer düşüklüğü 

(karşılıklar dahil) hesaplanması öngörülmeyen varlıklar için değer düşüklüğü 
hesaplaması ihtiyari bırakılmıştır. Ancak, MSUGT’un menkul kıymetler de-
ğer düşüklüğü, şüpheli ticari alacaklar karşılığı, şüpheli diğer alacaklar karşı-
lığı, stok değer düşüklüğü karşılılığı gibi değer düzeltici hesapların işleyişine 
ilişkin açıklamalarında bu hesaplarda yer alacak tutarların nasıl belirleneceği 
tarif edilmesine rağmen, Ülkemizde vergi amaçlı muhasebe ön plana çıktığın-
dan işletmeler tarafından bu hesapların işletilmesinin genel olarak VUK’un 
ilgili hükümlerine göre yapıldığı bilinmektedir. 

Bu itibarla, Karar’da MSUGT’un dönen varlıklara ilişkin bu hesaplarının 
işletilmesinin ihtiyari olmadığının, bu hesaplara ilişkin değer düşüklüğünün he-
saplanacağının ve gerekli düzeltmelerin yapılacağının vurgulanması amacıyla 
Karar’da MSUGT’a göre değer düşüklüğü (karşılıklar dahil) hesaplanması gere-
ken kalemlere ilişkin uygulamanın ihtiyari olmadığına, bunlar dışındakiler için 
değer düşüklüğü (karşılık) hesaplanmasının ise ihtiyari olduğuna yer verilmiştir.

1.3.3.5 Kıdem Tazminatı
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca ilgili bulunduğu hesap dönemi 

sonu itibarıyla şirketlerin kıdem tazminatı yükümlülükleri tahmin edilecek ve 
bu tahmin nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı yükümlülük 
artışları hesaplanarak giderleştirilecektir. 

Madde metninde kıdem tazminatının hesaplanmasına ilişkin detaylı husus-
lara yer verilmemiştir. Ancak yayımlanan duyuru metninde kıdem tazminatına 
ilişkin kısmında muhtemel kıdem tazminatı yükümlülüklerinin şirketin duru-
mu (işgücü devir hızı, işgücü yaş ortalaması, işgücü kıdem ortalaması, önceki 
yıllara ilişkin kıdem tazminatı gerçekleşmeleri vb etkenler) dikkate alınarak 
tahmin edilmesi gerektiği ve ayrıca tahminlerde ve hesaplamalarda kullanılan 
yöntemin dipnotlarda açıklanacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan, Karara ilişkin 
duyurunun 10 uncu maddesinde çalışma mevzuatının da kullanılabileceğine 
ilişkin bir hükme de yer verilmiştir.

1.3.3.6 Konsolidasyon
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca konsolide finansal tabloların ha-

zırlanması ihtiyari olmakla birlikte konsolide finansal tabloların hazırlanması 
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halinde konsolidasyon işlemleri TMS’lere göre yapılacaktır. Diğer bir ifadeyle, 
konsolide finansal tablolar TMS’lerde yer alan esaslar kullanılarak hazırlana-
caktır. Bu durumda, bağlı ortaklıklar TFRS 10 ve ilgili diğer standartlar uyarınca 
tam konsolidasyon yöntemine göre; iştirakler ve iş ortaklıkları ise TMS 28 ve 
ilgili diğer standartlar uyarınca özkaynak yöntemine göre konsolide edilecektir. 
Bunun yanı sıra, 2 nci fıkrayla, ilk kez konsolidasyon yapacak şirketler için kon-
solide finansal tabloların hazırlanmasında bazı kolaylıklar sağlanmıştır.

Son durumda, konsolide finansal tabloların hazırlanması ihtiyari olmak-
la birlikte konsolide finansal tabloların hazırlanması halinde TMS’lerde yer 
verilen esasların kullanılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, Kararın 2 nci mad-
desinde hazırlanması öngörülen tablolar TMS’lerdeki konsolidasyon esasları 
ve bu Karar’da yer verilen ilave hususlar kullanılmak suretiyle MSGUT’da 
yer verilen finansal tablo formatlarına uygun olarak düzenlenecektir. Bunun 
yanı sıra, Karar’da birleşmeyle edinilen varlık ve borçların muhasebeleştiril-
mesinde, şerefiye ve azınlık paylarının hesaplanmasında basitleştirilmiş bir 
yöntemin kullanılmasına da izin verilmiştir. 

1.3.3.7 Karşılaştırmalı Sunum 
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca hazırlanması gereken finansal 

tabloların önceki dönemle karşılaştırmalı sunulması esastır. Ancak, karşılaş-
tırmalı sunulacak önceki dönem bilançosunun bu düzenlemede yer verilen hü-
kümler çerçevesinde düzeltilmesi öngörülürken, diğer tabloların düzeltilmesi 
ihtiyari bırakılmıştır. 

Yapılan düzenlemede uygulama kolaylığı sağlamak açısından finansal tab-
loların karşılaştırmalı sunumu ile ilgili olarak sadece sunulacak önceki dönem 
bilançosunun bu düzenlemede yer verilen hükümler çerçevesinde düzeltilmesi 
öngörülmüştür. Dipnotlarda yapılması istenen açıklamalara açıklık getirmek 
üzere ise karşılaştırmalı tablolar arasındaki farklı politika ve uygulamaların 
dipnotlarda açıklanacağı hükmüne yer verilmiştir.

1.3.3.8 TMS ve İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması 
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca MSUGT’tan farklı olan hüküm-

lerin ve MSUGT’ta belirleme yapılmayan hususların uygulanmasında (işlem, 
hesaplama ve tahminlerde) TMS hükümlerinin kullanılması önerilmekle bir-
likte, ilgili diğer mevzuatın kullanılması bu düzenlemeye aykırılık teşkil et-
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memesine karşın kullanılan mevzuat dipnotlarda açıklanacaktır. 
 Yapılan düzenlemede MSUGT’tan farklı olan hükümlere ve MSUGT’ta be-

lirleme yapılmayan hususlara ilişkin işlem, hesaplama ve tahminlerde TMS hü-
kümlerinin kullanılması önerilmektedir. Bununla birlikte, ilgili diğer mevzuatın 
(vergi mevzuatı, çalışma mevzuatı vb) kullanılmasına da imkân tanınmıştır. 

Bu maddenin uygulanması neticesinde hazırlanan finansal tabloların dene-
tim kıstasının belirlenmesinde tereddütler yaşanacağından, şirketlerin finansal 
tablolarının hazırlanmasında ve sunulmasında bir bütün olarak TMS’leri ya da 
MSUGT’u uygulaması uygun olacaktır. Diğer bir ifadeyle bu şekilde karma 
bir uygulamaya gidilmesini önlemek üzere, bu düzenleme kapsamında ter-
cih edilen bir yöntemin benzer ve ilişkili kalemlerin muhasebeleştirilmesinde 
tutarlı bir şekilde uygulanmasının esas olduğu belirtilmiştir. Örneğin; amor-
tisman uygulamalarında aynı hesap grubu içindeki kalemlere farklı mevzuat 
hükümlerinin uygulanması (bazı duran varlıkların faydalı ömürlerine göre; bir 
kısımlarına ise vergi mevzuatında öngörülen orana göre) tercih edilmemelidir

2. ŞİRKETLERİN DENETİMİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI 
VE ULUSAL GELİŞMELER İLE ÜLKEMİZDE ŞİRKETLERİN 
DENETİMİ 

2.1. AB DENETİM REFORMU
AB, denetim paketi reformunu “Denetim Politikası: Krizden Dersler” baş-

lıklı Avrupa Komisyonu Danışma Raporu ile 2010 yılında başlatmıştır. Avru-
pa Komisyonu tarafından belirtildiği üzere, bu reformun temel amaçları;

- Denetçinin rolünü daha açık bir şekilde tanımlamak ve açıklığa ka-
vuşturmak,  

- Denetçinin bağımsızlığını ve mesleki şüpheciliğini güçlendirmek,  
- Denetim pazarını tümüyle daha dinamik hale getirmek, 
- Denetçilerin denetimini (kamu gözetimini) geliştirmek, 
- Sınır ötesi verilen denetim hizmetlerini kolaylaştırmak ve 
- KOBİ’ler için gereksiz yükleri azaltmak 
olarak sıralanabilir. İlk raporun ardından Avrupa Komisyonu, AB içinde bü-

tün denetimler için uygulanabilir olan 8 no’lu Denetim Direktifinin  (2006/43/
EC sayılı) revizyonunu ve sadece KAYİK denetimi için uygulanabilir olan bir 
düzenlemeyi kapsayan önerilerini 30/11/2011 tarihinde yayımlamıştır. Her iki 
metin olağan yasama süreci çerçevesinde müzakere edilmiştir. Yaklaşık üç yıl 
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süren müzakerelerden sonra, revize edilen 8 inci Direktif ile KAYİK’lerin De-
netimine İlişkin Düzenleme AB Parlamentosu tarafından 03/04/2014 tarihinde 
kabul edilmiş ve bu iki düzenlemenin AB Bakanlar Kurulu tarafından aynı 
şekilde benimsenmesinin ardından 27/05/2014 tarihinde AB Resmi Gazete-
si’nde yayımlanmıştır.  Esas olarak, bu düzenlemelerin yayımlandığı tarihten 
itibaren 20 gün sonra, yani17/6/2014 tarihinde yürürlüğe girmesi gerekmek-
tedir. Ancak Üye ülkelerin bu direktife uyum sağlamak amacıyla gerekli olan 
kanunları ve idari düzenlemeleri en geç 17/6/2016’ya kadar yürürlüğe koyma-
sına imkan tanınmıştır. 

Bu kapsamda, AB’nin yeni denetim mevzuatı, bir Direktif ve bir Düzenle-
meden oluşmaktadır. Direktif, 2006/43/EC sayılı Denetim Direktifini (8 no’lu 
Direktif olarak bilinen) değiştirmektedir. Yapılan revizyon, denetim komite-
leriyle ilgili KAYİK’lere uygulanabilir bazı hükümleri ve AB içindeki bütün 
denetimleri yöneten bir dizi değişiklikleri kapsamaktadır. 

KAYİK’lerin Denetimi Düzenlemesi ise, Direktif de belirtilen hükümlere 
ek olarak KAYİK denetimleri ile ilgili ilave hususlar içermektedir. Düzenleme, 
zorunlu denetim şirketi rotasyonu, kamu ihalesi ve yasaklanmış denetim dışı 
hizmetlerin listesi ile ilgili hükümleri de kapsamaktadır.( http://www.fee.be/
index.php?option=com_content&view=article&id=1410&Itemid=396#QU-
ESTION1)

2.1.1 2006/43/EC Sayılı AB Denetim Direktifinde Yapılan Değişiklikler
Denetim reformu kapsamında yayımlanan mevzuatın ilk kısmı olan yenile-

nen 2006/43/EC Sayılı AB Denetim Direktif (8 No’lu Direktif olarak bilinen), 
mevcut direktifin değiştirilmesine yönelik olup, KAYİK’lerde dahil olmak 
üzere AB’de yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerinin tamamına ilişkin dü-
zenlemeleri içermekte ve esas olarak 8 no’lu direktifin üzerine inşa edilmiş-
tir. 8 no’lu Direktifin bazı hükümleri aynen korunmuş olmasına rağmen, bazı 
hükümleri değiştirilmiş vebazı yeni hükümler eklenmiştir. Direktifte yapılan 
ana değişiklikleri şu şekilde özetleyebiliriz.( http://www.fee.be/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=1410&Itemid=396#QUESTION1)
- Direktifte yer alan bazı tanımların (2 nci maddede)  değiştirilmesi,
- Denetçinin bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin hükümlerin değiştirilmesi,
- Denetçinin ve denetim çalışmalarının genel yapısına ilişkin hükümlerin 

değiştirilmesi,
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- Kalite güvence ve bir takım özellikleri ile cezalar ve yaptırımlarla ilgili 
yeni hükümlerin eklenmesi,

- AB düzeyinde uluslararası denetim standartlarını uygulamak için yeni bir 
mekanizmanın oluşturulması ve

- KAYİK’lerin denetim komitelerinin işleyişiyle ilgili olarak iç raporlama 
hükümlerinin ilave edilmesi.

2.1.2 Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimine ilişkin AB 
Düzenlemesi 

2006/43/EC Sayılı AB Denetim Direktifinde KAYİK’lerin denetim kuru-
luşları tarafından denetlenmesinin zorunlu olduğu ve bu kuruluşlarda diğer 
denetim kuruluşlarına göre ilave şartlar aranabileceğine ilişkin hüküm bulun-
maktadır. Buna karşın, KAYİK’lerin bağımsız denetimine ilişkin hususların 
2008 yılında yaşanan krizden itibaren daha ayrıntılı düzenlenmesi gerektiği 
konusunda mutabakata varılmış ve ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı ayrı bir 
düzenleme yayımlanmıştır. Bu çerçevede, AB denetim mevzuatının ikinci dü-
zenlemesi ise, genel hükümlerin yer aldığı yeni AB Denetim Direktif hüküm-
lerine ek olarak yalnızca KAYİK’lerin denetimine ilişkin hükümler içeren ve 
kurallar şeklinde yapılan bir düzenlemedir. 

2.1.3 AB Denetim Reformunun Kamu Gözetimi Uygulamaları Açısın-
dan Değerlendirilmesi

Denetimin gözetiminin esasları 2006 yılından günümüze kadar, üye ülkelerin 
her birine kamu gözetimi mekanizması kurmayı ve gözetim faaliyetlerinin yürü-
tülmesi için sorumlu bir otoriteyi belirlemeyi zorunlu hale getiren 8 inci Direktif 
çerçevesinde yürütülmüştür. Yeni mevzuat ile bu geçiş bir adım ileriye taşınacak-
tır. Yenilenen Direktif ve Yeni Düzenleme denetçilerin kamu gözetimine ilişkin 
olarak öncekilere değiştirilen veya yeni getirilen bir dizi seçenek sunmaktadır.

2.1.3.1 Yetkili Otoritenin Belirlenmesi, Görevleri ve Yetkileri
2006 yılında 8 inci Direktifin yayımlanmasından itibaren üye ülkelerce gö-

zetim otoriteleri oluşturulmuştur. Ancak ilgili ülkelerin yasal düzenlemeleri 
çerçevesinde gözetim konusunda bir veya birden fazla otorite yetkili kılınabil-
miştir. Yeni düzenlemelerle birlikte nihai sorumluluğa sahip tek bir otoritenin 
belirlenmesi gerekmektedir. 
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Bunun yanı sıra, yeni düzenlemeler incelediğinde gözetim otoritelerinin 
karar organlarının oluşumuna ilişkin herhangi bir hüküm içermediği görül-
mektedir. Bu konu ile ilgili olarak, FEE sadece kamu görevlilerden oluşmayan 
ve denetim konusunda bilgi ve birikime sahip iş dünyası, düzenleyici kurum, 
meslek örgütü temsilcileri gibi ilgili tüm paydaşların temsil edildiği gözetim 
mekanizmalarının oluşumunu desteklemektedir. Ayrıca, gözetim mekanizma-
larının misyonlarını gerçekleştirebilmesi için belirli görevlerin üstlenilmesi-
ne ve uzmanlıkların oluşumuna yardımcı olmak üzere denetim işiyle uğraşan 
meslek mensuplarının da gözetim otoritelerinde istihdam edilmesi gerektiği 
FEE tarafından vurgulanmaktadır. (FEE, 2014)

Yenilenen AB denetim mevzuatı uyarınca gözetim konusunda yetkili oto-
riteler; 

i) bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin yetkilendiril-
mesi, 

ii) üye ülkenin başka otoriteleri tarafından yayımlanma yetkisi bulunma-
ması durumunda, standartların (mesleki etik kurallar, kalite kontrol standardı, 
denetim standartları) oluşturulması, 

iii) denetçilerin sürekli eğitimi ve
 iv) kalite güvence, gözetim (denetim veya inceleme) ve idari yaptırım sis-

temleri hususların da nihai sorumluluğa sahip olmalıdırlar:

2.1.3.2 Yetkili Otoritelerin Diğer Kuruluşlara Devredilebilen Görevle-
ri ve Yetkileri

Üye ülkeler görevlerinden herhangi birini yerine getirmek üzere ülkelerin-
deki muhasebe meslek kuruluşlarını veya diğer otoriteleri; 
- Görevi yerine getirme koşullarının ve hangi yetkilerin devredileceğinin  

açıkça belirtilmesi, 
- Görevleri devretme öncesi çıkar çatışması konusunun incelenmesi ve 
- Gözetim otoritesinin bazı yetkileri daha etkin kullanabilmesi için yetkileri 

vaka bazlı geri almasının mümkün olması 
koşulları çerçevesinde belirleyebilir veya bunlara izin verebilir.
Hem Yenilenen Direktif hem de Yeni Düzenleme, KAYİK denetimleri ile 

ilgili bazı sınırlamalar çerçevesinde, gözetim otoritelerinin meslek örgütleri 
dahil diğer kuruluşlara bazı yetkileri aşağıdaki tabloda açıklandığı üzere dev-
redebileceğine yönelik hükümler içermektedir.
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Tablo – 2: Gözetim Otoritelerin Nihai Sorumluluğa Sahip Olduğu 
Yetkilerinin Muhasebe Meslek Örgütleri Tarafından Kullanılabilme 
Durumu
Gözetim Konusu Yet-
kilerin Kullanılabilme 
Durumu

KAYİK Olmayanlar 
İçin

KAYİK’ler İçin

Bağımsız denetim kuru-
luşlarının ve bağımsız 
denetçilerin yetkilendi-
rilmesi

 Kullanılabilir Kullanılabilir

İlgili standartların 
oluşturulması 

Kullanılabilir Kullanılabilir

Sürekli eğitim Kullanılabilir Kullanılabilir
Kalite güvence sistemi Kullanılabilir Kullanılamaz

Gözetim (denetim veya 
inceleme) ve idari yaptı-
rım sistemleri

Kullanılabilir

İdari yaptırımlar ve 
önlemlerle ilgili olarak 
meslekten bağımsız 
olmak koşuluyla bir 
kuruluşa devredebilme 
opsiyonu bulunmaktadır.

2.1.1.3. Uzmanların ve Uygulayıcıların Çalışmalarda Yer Alması 
Kamu gözetim sistemlerinin denetçilerden ve denetim firmalarından ba-

ğımsız olması gerekmektedir. Bu çerçevede, denetimle ilgili alanlarda derin 
bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip olan ancak fiilen denetim işiyle iştigal et-
meyenler tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Yenilenen AB denetim mev-
zuatı uyarınca yetkili otoritenin yönetiminde ve karar alma süreçlerinde bulu-
nanların, geçmiş üç yıl içerisinde denetim faaliyetini fiilen gerçekleştirmiyor 
olması, herhangi bir denetim firmasında oy hakkına sahip olmaması, herhangi 
bir denetim firmasının yönetim kurulu ve denetim organını üyeliğinin bulun-
maması ve herhangi bir denetim firmasıyla sözleşmeye dayalı bir ilişkisinin 
bulunmaması (ortak veya çalışan olma durumları da dahil) gereklidir.

AB düzenlemelerinde KAYİK’lerin kalite güvence incelemelerinin, dene-
timinin ve disiplin işlemlerinin muhasebe meslek kuruluşlarına devredilmesi-
ne izin verilmezken, uygulayıcıların yani meslek mensupları da dahil olmak 
üzere uzmanların yetkili otoritelerde çalışması mümkündür.  Ayrıca, 2006 yı-



ÇÖZÜMM
AL

İ

56
MART - NİSAN

lında yayımlanan 8 no’lu direktifte yer alan üye ülkeler ve yetkili otoritelerin 
gözetim faaliyetlerine ilişkin olarak uzmanlar ve uygulayıcılardan danışman-
lık almasına izin veren seçenek yeni düzenlemelerde aynen korunmaktadır.

2.1.3.4 Kalite Güvence Sistemleri ve İncelemeleri
Gözetim fonksiyonun en önemli unsuru kalite güvence incelemeleridir. 

Yenilenen Direktif uyarınca denetim firmaları ve denetçiler her altı yılda bir, 
KAYİK denetimi yapan denetim firmaları ise üç yılda bir incelenmelidir. Risk 
analizleri sonucunda gerekli görülmesi durumunda, hem yenilenen direktif 
hem de yeni düzenleme uyarınca bu incelemeler daha sık yapılmalıdır.

KAYİK Denetimine İlişkin Düzenleme kalite güvence incelemelerinden “de-
netim” olarak bahsetmekte ve “müfettiş – inceleme elemanlarını (inspectors)” de-
netimleri yürütmek üzere yetkili otorite tarafından istihdam edilen kişiler olarak 
tanımlamaktadır. Düzenleme müfettişlerin görevlendirilmesi ile ilgili kriterleri sı-
nırlandırmış olup, fiilen bağımsız denetim işi yapanların veya herhangi bir şekilde 
bağımsız denetim firmasıyla ilişkisi devam edenlerin görevlendirilemeyeceğini 
hüküm altına almıştır. Bununla birlikte, yetkili otoritelere denetimlerin yürütül-
mesi ile ilgili olarak uzman istihdam edebilmesine seçenek tanınmaktadır. 

Düzenlemenin 24 (5) maddesinde yer alan seçeneğe göre, yetkili otoriteler 
denetimlerin yürütülmesi ile ilgili olarak özellikli görevlerde uzman istihdam 
edebilirler. Muhasebe ve denetim standartlarının uygulanması ile ilgili gün-
cel bilgilerinin ve bu alandaki deneyimlerinin kullanılmasına imkan tanıması, 
uygulamadan gelenlerin mesleki yargıların kullanılması ve denetimin belge-
lendirilmesi süreçlerine ilişkin tecrübelerinden yararlanılması bakımından bu 
seçeneğin faydalı olacağı düşünülmektedir.

KAYİK Denetimine İlişkin Düzenleme uyarınca “Denetçilerin Denetimi”-
nin asgari içeriği;
- Bağımsız denetçinin veya bağımsız denetim kuruluşunun iç kontrol siste-

minin değerlendirilmesini, 
- İç kontrol sisteminin etkinliğini doğrulamak üzere KAYİK denetim dos-

yalarının incelenmesini,
- Uygulanan denetim tekniklerinin yeterliliğinin test edilmesini ve
- Denetim firmalarının en son yıllık şeffaflık raporunun içeriğinin yukarıda-

ki testlerden elde edilen bulgular ışığında değerlendirilmesini 
içerecek şekilde belirlenmiştir:
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2.1.3.5 Yaptırımların Uygulanması
2006 yılında yayımlanan 8 no’lu direktifte denetimler ve yaptırımlar çok 

kısa bir şekilde “Üye Devletler, yasal denetime yönelik yetersiz uygulama-
ların belirlenmesi, düzeltilmesi ve önlenmesine yönelik etkin soruşturma ve 
yaptırım sistemlerinin bulunmasını sağlayacaklar, yasal denetçiler ve denetim 
firmaları ile ilgili olarak alınan önlemlerin ve uygulanan yaptırımların, uygun 
bir biçimde kamuya duyurulmasını sağlayacaklardır” olarak düzenlenmiştir.

Yenilenen Direktifte ise yetkili otoritelerin yaptırım yetkileri konusuna 
ilişkin olarak ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. Yetkili otoritelere adli ceza-
ların verilmesi dışında uyarı, kınama, yetkinin askıya alınması (3 yıla kadar), 
idari para cezaları (gerçek kişi ve tüzel kişiliklere) ve denetim raporunun AB 
düzenlemelerine uygun olmadığının kamuya duyurulması yaptırımları uygu-
lama yetkisi verilmiştir. Bununla birlikte, yaptırımın düzeyine ve türüne karar 
verilirken yetkili otoriteler tarafından ilgili tüm durumlar dikkate alınmalıdır. 
Yetkili otoritelerin yaptırımların alınması ile ilgili olan kararlarının tamamına 
itiraz yolu açık olmalıdır. Yaptırım uygulanan kişiye ilişkin bilgiler ve yapılan 
ihlalin veya uygunsuzluğun niteliği yetkili otoritelerin internet sitelerinde an 
az beş yıl boyunca kamunun erişimine açık tutulmalıdır.

2.2. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYA İLİŞKİN BAKANLAR 
KURULU KARARI DEĞİŞİKLİĞİ

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni TTK’nın 397 nci maddesi uyarınca ba-
ğımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna 
verilmiştir. Bu çerçevede, Yeni TTK uyarınca bağımsız denetime tabi olacak 
şirketlerin belirlenmesine ilişkin BKK ilk olarak 23/1/2013 tarihli R.G.’de ya-
yımlanmıştır. Buna karşın, AB müktesebatına uyum sağlamak üzere bağım-
sız denetimin kapsamı zaman içinde tedrici bir şekilde genişletilmekte olup 
1/2/2015 tarihli R.G.’de yayınlanan BKK’da bağımsız denetime tabi olmaya 
ilişkin kriterler yeniden belirlenmiş ve 2015 yılı için bağımsız denetimin kap-
samının zaman içerisinde kademeli bir şekilde genişletilmesine devam edil-
miştir.8  Bu kapsamda, son değişiklikle birlikte şirketlerin denetime tabi olup 
olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriy-
le birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hâsılatına ve çalışan sayısına ilişkin 
genel ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
8  Bağımsız denetimin kapsamının genişlemesine ilişkin duyuruda bu husus belirtilmiş olup, 10 Mart 2014 tarihli 
basın duyurusuna http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BKK_yeni_limitler1.pdf adresinden ulaşılabilir.
6

6
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Tablo – 3: BKK’da Bağımsız Denetime İlişkin Ölçütler

2013 (İlk Ölçütler)
2014 (Güncellenen 
Ölçütler)

2015 (Yeni Ölçütler)

Aktif 
toplamı         

150 milyon TL ve üzeri 75 milyon TL ve üzeri 50 milyon TL ve üzeri

Yıllık net 
satış hâ-
sılatı 

200 milyon TL ve üzeri
150 milyon TL 
ve üzeri

100 milyon TL 
ve üzeri

Çalışan 
sayısı             

500 çalışan ve üzeri 250 çalışan ve üzeri 200 çalışan ve üzeri

En büyük şirketlerden başlamak üzere 2013 yılında 2 bin 500, 2014 yılın-
da 3 bin 500 civarında şirket bağımsız denetime tabi olmuş olup, 2015 yılında 
ise BKK’da yapılan son değişiklikle 5 bin civarında şirketin bağımsız denetime 
tabi olacağını tahmin edilmektedir.9 2015 yılında bağımsız denetime tabi olup 
olunmadığının belirlenmesinde, 2015 yılında güncellenen ölçütler çerçevesinde 
2013 ve 2014 yılına ilişkin finansal tablolar ile çalışan sayısı dikkate alınacak-
tır. BKK’ya ekli (I) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler 
ise herhangi bir ölçüt şartı aranmaksızın denetime tabidir. Ekli (II) sayılı listede 
belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerden aynı listede yer verilen üç öl-
çütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlayanlar  bağımsız denetime tabidir. 

2.4. Bağımsız Denetim Yönetmeliği Değişikliği
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı R.G.’de yayımlanan Bağımsız Denetim 

Yönetmeliğinin çeşitli hükümleri 21/10/2014 tarihinde değiştirilmiştir. Yapı-
lan değişikliklerin ve eklenen hükümlerin genellikle yetkilendirme ile ilgili 
hükümlerde olması dikkat çekmektedir. Ayrıca, 660 sayılı KHK’da Bağımsız 
Denetim Yönetmeliğinin yayımlanmasından sonra yapılan mevzuat değişik-
liklerinin etkisi Yönetmelik metnine işlenmiştir.

9  Bağımsız denetimin kapsamının genişlemesine ilişkin duyuruda bu husus belirtilmiş olup, 2 Şubat 2015 
tarihli basın duyurusuna http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/BKK%20yeni%20limitler%20bas%-
C4%B1n%20duyurusu_.pdf adresinden ulaşılabilir.

7

7
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2.4.1 Bağımsız Denetim Yönetmeliğin Değiştirilen Maddeleri ve Baş-
lıkları İle Yapılan Değişiklikler

Madde - 4 Tanımlar: Sermaye Piyasası Kanunu’nun yenilenmesi nedeniyle 
Kanunun numarasına yapılan atıf değiştirilmiştir  (“28/7/1981 tarihli ve 2499 
sayılı” ibaresi “6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir). 

Madde-13 Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi: Yönetmeliğin 42 
nci maddesinin (c) bendine atıf yapılmak suretiyle, “yetkilendirme şartlarını 
taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya şartlarını sonradan kaybedenler” hariç 
tutulmak üzere, yetkisi daha önceden iptal edilenlerin yeniden yetkilendirme 
başvurusunda bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Madde-14 Denetçilerin Yetkilendirilmesi: Kuruluşların yetkilendirilmesindeki 
benzer değişiklik burada da yapılmış olup, ayrıca yetkilendirmede aranan koşul-
lardan “hükmün açıklanması geri bırakılmış” ve “milli savunmaya karşı suçlar, 
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,” hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde-15 Uygulamalı Mesleki Eğitim: Uygulamalı mesleki eğitim süre-
sinin hesaplanmasında bir yıla kadar ara verilen sürelerin dikkate alınması ile 
ilgili ifade düşüklüğü giderilerek, ilgili ifade “bir yıldan fazla süreyle mesleki 
faaliyetlere ara verilmesi durumunda ara verilen fazla süreler dikkate alın-
maz” şeklinde düzeltilmiştir.

Madde-16 Denetçilik Sınavı: Denetçilik sınavının yapılmasına ilişkin ola-
rak “Kurumca gerekli görülen hallerde sınav başka kurum veya kuruluşlara da 
yaptırılabilir.” hükmü eklenmiştir. Ayrıca sınav komisyonlarınca soruların ha-
zırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak hizmet alınabileceği düzenlen-
miştir. Yeni eklenen hükümle sınav sonuçlarının ilan tarihini müteakip üçüncü 
takvim yılı sonuna kadar geçerli olduğu belirtilmiştir (daha önceden iki yıl 
olarak düzenlenen bu hüküm sınav tebliğinde değiştirilmişti).

Madde-17 Sicile Kayıt ve İlan: İdari para cezalarının da sicilde duyurul-
ması ve sicilin internet sitesinde ilanıyla birlikte yetkilendirmenin yürürlüğe 
girmesi düzenlenmiştir.

Madde-34 Bildirimler: Denetim sözleşmelerinin kuruma bildirilmesi ile 
ilgili ifade düşüklüğü giderilerek, Kurum tarafından ayrıca talep edilmesi ge-
rekmeksizin denetim sözleşmelerinin imza tarihini müteakip on gün içinde 
Kuruma bildirilmesi gerektiğine açıklık kazandırılmıştır.

Madde-39 İdari Yaptırımlar: 660 sayılı KHK’da yapılan değişiklik ile idari 
para cezası verilmesi hükmüne paralel olarak, Yönetmeliğe de idari para ce-
zası yaptırımı verilmesi ile ilgili hüküm eklenmiştir.
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Madde-42 Faaliyet İzninin İptali: “Yetkilendirme şartlarını taşımadığı son-
radan anlaşılanlar veya şartlarını sonradan kaybedenler” hariç tutulmak üzere, 
yetkisi daha önceden iptal edilenlerin yeniden yetkilendirme başvurusunda 
bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Geçici Madde-1 Denetçilere İlişkin Geçiş Hükümleri: Geçiş uygulamala-
rı kapsamında eğitimlere başvurabilmek için YMM ve SMMM olmaya hak 
kazanmak yeterli olarak görülmüş, eğitimlere ruhsat ile başvuru şartı kaldırıl-
mıştır. Ancak KGK tarafından yetkilendirilebilmek için ruhsatlarını almaları 
zorunlu olmaya devam etmektedir.

Ayrıca, 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan ve hizmetleri stajdan sayılan 
ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübeye sa-
hip olanlar, 31/12/2015 (daha önceden 2014) tarihine kadar meslek mensubu 
olmaları halinde bu fıkra kapsamında değerlendirilecektir. Yönetmeliğin ya-
yımlandığı tarih itibariyle staj sürecini tamamlamış olmakla birlikte, ruhsatını 
henüz almamış olanlara yetkilendirme için ilave 1 yıl süre verilmiştir. 

Geçiş dönemi hükümleri kapsamına girenlerin “mesleki uygulamalı eğitim 
ve KAYİK harici sorumlu denetçi olabilme” hükümlerinden yararlanmalarıy-
la ilgili sürenin (31/12/2015), Kamu Gözetimi Kurulu tarafından toplamda 
3 yılı aşmamak kaydıyla uzatılabilmesine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda, 
28/11/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KGK Kararı çerçevesinde Ba-
ğımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının 
(ç) bendinde belirtilen; Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinde öngörülen şartların 31/12/2015 tarihine kadar aranmayacağına ilişkin 
hükmün, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının değişik (ç) 
bendi uyarınca 31/12/2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

2.4.2 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin 
Değerlendirilmesi

Bağımsız Denetim Yönetmeliğindeki değişikliklerin ve eklemelerin genel 
olarak KGK’nın mevcut uygulamalarında karşılaşılan aksaklıkları (yetkilen-
dirme, sınav ve kuruma yapılan bildirimler ile 660 sayılı KHK’ya idari para 
cezalarının eklenmesi) gidermek üzere yapıldığı görülmektedir.

Yönetmelik değişikliğinde en dikkat çekici hüküm denetçilik sınavının 
kamu kurumu ibaresi kullanılmayarak ve herhangi bir sınırlamaya gidilmeden 
başka kurum veya kuruluşlara yaptırılabilmesine imkân tanınmasıdır. Ancak, 
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sınav komisyonlarınca soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili 
olarak akademisyenler ile diğer kurumların uzmanlarından hizmet alınabil-
mesinin de önünün açılmasına yönelik eklenen hükümlerle KGK’nın sınavın 
yapılmasında karşılaştığı güçlükleri gidermeye çalıştığı ve sınavın yapılması-
na devam edeceği düşünülmektedir. 

Ayrıca, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi olan 26/12/2012 itibarıyla 15 yıl-
lık mesleki tecrübeye sahip olup 3568 sayılı Kanun uyarınca staj sürecini 
tamamlamış olanlar, 31/12/2015 (daha önceden 2014) tarihine kadar meslek 
mensubu olmaları halinde, geçiş dönemi hükümleri kapsamında değerlendiri-
leceklerdir. Dolayısıyla bu kişilere ilave 1 yıl süre verilmiştir. Bu düzenleme, 
hizmetleri staj süresinden sayılan kamu kurum çalışanlarından ve yaptığı iş 
stajdan sayılanlardan (1 inci derece imza yetkisini haiz olanlar) henüz mesleki 
mensubu olmayan kişilere yöneliktir. 

SONUÇ
Global rekabetle değişen iş dünyasının gündeminde; şirketlerin büyüme ve 

gelişme potansiyellerinin değerlendirilmesi, kurumsal yönetim, kamu güveni, 
kaliteli finansal bilgi ve şeffaflık kavramları öncelikli olmaya başlamıştır. Diğer 
taraftan, son küresel finansal krizde tekrarlanan çalkantılı olaylar güvenilir ve 
dolayısıyla yüksek kaliteli finansal raporlamaya olan ihtiyacı artırmış ve bunları 
sağlamak üzere denetimin kalitesi ile denetime olan güvenin arttırılmasına yöne-
lik olarak bu konudaki düzenlemelerin revizyonu gündeme gelmiştir.

Ekonomik hayattaki bu gelişmelere paralel olarak, Ülkemizde de 6102 sa-
yılı Yeni TTK ile ticari yaşamın kuralları yeniden ve çağdaş bir yaklaşımla 
tanımlanmış olup şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenilirlik açısından mura-
kıplık uygulamasından vazgeçilerek bağımsız denetime geçiş yapılması ve 
şirketlerin finansal tablolarını düzenlerken uluslararası standartlarla uyumlu 
TMS’leri uygulamaları öngörülmüştür. Şirketlerimizin ilke bazlı bu uygula-
malara geçişleri kurumsallaşmaları ve sermaye piyasalarına açılmaları için 
büyük önem arz etmektedir. Ancak, yürürlüğe girmeden hemen önce TTK’da 
yapılan değişiklikler ile sonrasında alınan kararlarla birlikte ülkemizde bağım-
sız denetim ve UFRS uygulaması sınırlı tutulmuş olmakla birlikte şirketler ke-
siminin bu uygulamaları tercihen yapmalarının kurumsallaşma ve finansman 
kaynaklarına kolay erişim açısından kaçınılmaz olduğu bilinmektedir. 

Diğer taraftan, AB müktesebatına uyum sağlamak üzere bağımsız deneti-
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min kapsamı zaman içinde tedrici bir şekilde genişletilmekte olup, 2013 yılın-
da belirlenen hadler 2014 ve 2015 yıllarında yapılan değişikliklerle bağımsız 
denetimin kapsamının zaman içerisinde kademeli bir şekilde genişletilmesine 
devam edilmiştir. En büyük şirketlerden başlamak üzere 2013 yılında 2 bin 
500, 2014 yılında 3 bin 500 civarında şirket bağımsız denetime tabi olmuş 
olup, 2015 yılında ise BKK’da yapılan son değişiklikle 5 bin civarında şirke-
tin bağımsız denetime tabi olacağı belirtilmektedir.

Sonuç olarak, hem şirketlere hem de kamuya birçok faydası olan kaliteli 
finansal raporlamanın ve bunlara güvenin artmasını sağlayan bağımsız dene-
timin, başta uluslararası piyasalara entegre olan şirketlerin sayısının artması 
beklendiğinden ve AB düzenlemelerine uyumun da sağlanması için, zaman 
içerisinde kapsamın genişleyeceği düşünülmektedir. Burada asıl önemli nok-
ta, kapsama yeni giren şirketler tarafından kaliteli finansal raporlamanın ve 
bağımsız denetimin bir zorunluluktan çok Yeni TTK’nın oluşturulma amacına 
da uygun olarak kurumsallaşmaya geçiş olarak görülmesi durumunda finansal 
raporlamanın ve bağımsız denetimin istenen asıl amacına ulaşabileceğidir.
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