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UYGULAYICI GÖZÜYLE UFRS UYGULAMALARINDA 
DENETÇININ DESTEKLEYICI/TAMAMLAYICI ROLÜ

Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU*

Öz
Bu çalışmada amaç, bağımsız denetim süreçlerinin içinde yer alan sü-

reç sahiplerinin UFRS kapsamında rolü ve etkilerini analiz etmektir. Bu 
çerçevede bağımsız denetimin kurumsal yönetim uygulamalarıyla ilişkisi 
ortaya konmuştur. Kurumsallaşma bağlamında da bağımsız denetim faa-
liyetlerinin işlevi, katkısı ile şeffaflaşmaya dönük etkinliği ele alınmıştır. 
Türkiye uygulamasında bağımsız denetimin genel denetim ortamındaki 
konumu değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Bağımsız Denetim, Gerçeğe Uygun Değer, Ra-
porlama Modeli, Kurumsal Yönetim

1. Giriş
Kurumsal yönetim kavramı, bir olgu olarak literatürde kurumların na-

sıl yönetildiği ve kontrol edildiği ile ilgili karar alma süreçlerini, hesap 
verebilirlik ve izleme temelinde şeffaflığın önemli bilgi aracı olarak ele 
almaktadır. Bundan dolayı kurumsal yönetim uygulamaları önemli bir bil-
gi kaynağı olarak önem kazanmaktadır. Kurumsal yönetim sürecinde iki 
temel unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki, yönetimin gözetim ve izleme 
performansı ile ilgili olgunluk düzeyini ifade eden kurumsallaşma derece-
sidir. İkincisi ise, yönetimin ve paydaşların faaliyetlerinin standartlara ve 
mevzuata uygunluğunu güvence altına alan hesap verebilirlik derecesidir 
(Navajyoti ve Das, 2009).

Kurumsal yönetim aynı zamanda hissedarlar ile vekilleri arasındaki 
ilişkilerin düzenlenmesinde ve problemlerin çözümünde (principal-agent 
problem) (Marianne, 2009) bir stratejik yönetim tekniğidir. Hissedarlar 
hisse değerlerindeki artıştan elde etmeyi bekledikleri getirilerin maksimi-
zasyonu ile ilgili iken, profesyonel yöneticiler (vekil) kişisel menfaatlerine 
ve şirketin büyümesine öncelik vermektedir. Ancak her hissedarın şirket 

* SMMM



116
KASIM - ARALIK 2013

ÇÖZÜMM
AL

İ
yönetimine katılmadığı ve temsil edilmediği dikkate alınırsa, ortak ve yö-
neticiler arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. 
Bağımsız denetim sisteminin kurumsallaştırılması belirtilen hissedar ile 
vekil arasındaki menfaat çatışmasının ortadan kaldırılmasına yönelik bir 
mekanizma olarak düşünülmüştür. Bağımsız denetim mekanizması özel-
likle çok ortaklı ve halka açık şirketlerin profesyonel yöneticilerinin hesap 
verebilirliğini artıran ve standartların oluşmasına yönelik öneriler suna-
rak sermaye piyasalarının kurumsallaşmasını desteklemektedir. Bağımsız 
denetçiler muhasebe standartlarının eksiksiz uygulanmasında ve finansal 
tablolara yönelik ortaya çıkabilecek manipülatif işlemlerin önlenmesinde 
önemli rol oynamaktadır.

Finansal tabloların bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi, özel-
likle profesyonel yöneticilerin hissedarlara ve paydaşlara karşı hesap ve-
rebilirliğini sağlamak üzere kullanılan önemli bir araçtır. Aynı zamanda, 
bağımsız denetçilerin denetlediği finansal tabloların gerçeği yansıttığına 
yönelik hissedarlara ve paydaşlara sunduğu raporlar, profesyonel yönetici-
lerin kurumsal yönetim ilkelerine göre faaliyet gösterip göstermediği ko-
nusunda bir gösterge niteliği taşımaktadır.  Bu açıdan değerlendirildiğinde 
bağımsız denetim standartları olan objektiflik, bağımsızlık ve bütünlük il-
keleri bağımsız denetçilerin bu görevi yerine getirirken kamuoyuna makul 
güvence sağlamaktadır. Bu sürecin etkinliği, bağımsız denetçilerin dene-
tim standartlarına uyumunun yanında, ilgili kurumların denetim komitele-
rinin işlevsel olmasına bağlıdır (Vitols, 1995). Denetim komiteleri sadece 
iyi kurumsal yönetişimin kurum içinde izlenmesinden sorumlu değil, aynı 
zamanda yönetimin tüm denetçileriyle (iç denetim ve bağımsız denetim) 
olan iletişiminde önemli bir köprü vazifesi üstlenmektedir.

Bağımsız denetimin etkinliğini görünür kılmak üzere iki temel standar-
da bu kapsamda yer vermek gereklidir. Bunlar sırasıyla denetimin icrası 
ve icranın sonuçlarının belirlenen standartlara göre sunumudur. Bu husus 
kurumsal yönetim uyumu yanında yatırımcıların korunması açısından da 
önemlidir.

Hopt (2002) kurumsallaşmanın geliştirilmesi için bu sürece aracıların 
(intermediaries) dahil olması gerektiğini belirtmektedir. Bu aracılığı yapa-
cak en uygun mekanizmanın bağımsız denetçiler olduğunu savunmakta-
dır. Ek olarak, Yönetim Kurulunun performansının değerlendirilmesinde 
ve izlenmesinde Bağımsız denetçilerin en önemli kontrol mekanizmasını 
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oluşturacağını ifade etmektedir. Bu yaklaşımda özellikle Sarbanes Oxley 
Yasası (2002) (Green, 2005) sonrası bağımsız denetçiler ile iç denetçilerin 
ayrıştırılması gerekliliği, gerekçeleriyle ile birlikte ortaya konmuştur. Bu 
süreçte iç denetim bir risk yönetim mekanizması olarak öne çıkarken, ba-
ğımsız denetim şirketlerin mali değerinin piyasa göre en iyi bir yaklaşımla 
tespit edilmesine yönelik bir teknik olmaktadır.

2. Gerçeğe Uygun Değerin Tespitine Yönelik Bir Yaklaşım Olarak   
 Bağımsız Denetim

UFRS uygulamaları açısından gerçeğe uygun değerin belirlenmesi ve 
ölçümünün yapılması bağımsız denetimin etkinliğini belirleyici rol oyna-
maktadır. Özellikle pratikte karmaşık finansal ürünlerin değerlemesinin 
ve uygun muhasebe kayıtlarının yapılmasında zorluklar yaşanmaktadır. 
Muhasebe standartları açısından değerleme ve maliyetleri belirleme işlem-
lerinde muhasebe kayıtlarının anlaşılabilirliği, kıyaslanabilirliği, tahmin 
edilebilirliği, uygun hesaplarda sunumu ve geçerliliği kritik önem taşımak-
tadır. Finansal tabloların güvenilirliğini doğrudan etkileyen bu konularda 
bağımsız denetçiler gerekli detay inceleme ve kontrol testlerini uygula-
yarak kanaat oluşturmaktadır. Literatürde gerçeğe uygun değer yaklaşımı 
bu yönüyle sadece muhasebe standartları açısından değil, aynı zamanda 
Finans Teorisi- Etkin Piyasalar Hipotezi (efficient markets hypothesis) 
(Malkiel, 2003, 59) ve sermaye piyasaları açısından da önemli bilgiler sağ-
lamaktadır. Finansal tabloların gerçeğe uygun değeri yansıtması kuralına, 
finans teorisinin de temel inceleme konularından birisi olan bilanço dışı 
işlemlerin değerlemesi ve muhasebeleştirilmesi örnek olarak verilebilir. 
Kirkpatrick (2009) piyasaların etkinliğinin azaldığı durumlarda gerçeğe 
uygun değeri belirlemenin zorluklarını ortaya koymaktadır. Özellikle ge-
lişmekte olan piyasalarda sermaye piyasalarının yeterli derinliğe ve göster-
gelere sahip olmaması nedeniyle gerçeğe uygun değerin belirsizlikler taşı-
yabileceğini vurgulamaktadır. Küresel finansal krizin temelinde de hatalı 
finansal araç fiyatlamaların etkileri geniş kitleleri etkilemiştir. UFRS uy-
gulamalarının bu yönüyle piyasaların istikrarı açısından da önemli kontrol 
mekanizması olarak ele alınması gerekmektedir. Bunun için standartlara 
ihtiyaç vardır. Bağımsız denetim için en önemli standartlar Raporlama ko-
nusunda getirilen kurallardır. Raporlamaların kapsaması gereken standart-



118
KASIM - ARALIK 2013

ÇÖZÜMM
AL

İ
lar bu konudaki modelleri ifade eder. Bu kapsamda Raporlama standartları 
konusundaki modeller, standartlarda yer alması gereken kuralları belirtir.  
Bu kurallar her bir ülkenin hukuk ve muhasebe standartlarına göre farklı 
biçimde tanımlanabilir. Ancak Raporlama modellerindeki bulunması gere-
ken unsurlar söz konusu ülke koşullarına göre düzenlenmelidir.

3. Bağımsız Denetim Raporlama Modeli
Bağımsız denetim raporlarının temel işlevleri aşağıdaki şekilde özetle-

nebilir (Mock ve ötekiler, 2012) : 
1. Makul güvence sağlamak 
2. Bağımsız görüş sunmak
3. Finansal tablolardaki hileleri ortaya koymak 
4. Finansal tabloları uluslar arası raporlama standartlarına uygun olarak 

sunmak 
5. Finansal tabloların hazırlanma ve sunum sürecinde görev alan yöne-

timin değerlendirmesi ve hesap verebilirliğini sağlamak
6. Finansal bilgiler dışında diğer finansal olmayan önemli bilgileri or-

taya koymaktır.
Denetim raporlarında yer alan bilgiler ile tüm kullanıcıların istekleri 

arasında son dönemde tartışmaya açılan önemli uyumsuzluklar söz konusu 
olmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere küresel düzeyde çalışmalar 
devam etmektedir ve ilgili otoriteler tarafından ( PCAOB- Public Company 
Accounting Oversight Board ve IAASB- International Auditing Accoun-
ting Standards Board) öneriler geliştirilmektedir. Center for Audit Quality 
(2011) bağımsız denetçilerin değişen rolü üzerine bir rapor hazırlamıştır. 
Söz konusu raporda paydaşların görüşleri analiz edilerek bağımsız denet-
çileri nasıl algıladıkları araştırılmıştır. Buna göre, bağımsız denetçilerin 
gerekli olduğu ve görevlerine devam etmeleri yönünde sonuç ortaya kon-
muştur.

Bununla birlikte Gray ve diğerleri (2011) tarafından yapılan bir çalış-
mada ise, bağımsız denetim raporlarının yeterliliği tartışılmaktadır. Burada 
bağımsız denetim raporlarında gelişmeye açık alanlar belirlenerek ihtiyaç-
lar açıklanmıştır. Özellikle raporların bulgularının açık olmadığı (clear), 
makul güvence sunmada yetersiz kaldığı ve örnekleme yöntemlerinin tam 
olarak anlaşılamadığı belirtilmiştir. Bir bağımsız denetim raporu hakkında 
kanaat oluşturmak için denetçi görüşünü (audit opinion) okumanın yeterli 



KASIM - ARALIK 2013
119

ÇÖZÜMM
AL

İ

olmadığı vurgulanarak tüm raporu (auditor report) okuduktan sonra durum 
analizi yapabildikleri belirtilmiştir. Porter ve diğerlerinin (2009) yaptık-
ları analizde de benzer sonuçlar tartışılmakta olup, yatırımcıların İngil-
tere ve Yeni Zelanda piyasalarında bağımsız denetim raporunda denetçi 
görüşünü %47 oranında okuma gereği duymadıkları belirlenmiştir. CFA 
Institute (2010) tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre yatırım-
cıların %94’ünün bağımsız denetim raporlarında daha fazla bilgi olması 
için istekte bulundukları, %60’ı denetim süreci hakkında açıklayıcı bilgi 
olması, %72’si denetçi bağımsızlığının açıklanmasını, %66’sı ise denetim 
raporlarında sunulan makul güvence düzeyinin açıklanmasını istediklerini 
belirtmektedir.

4. Denetim Raporlarında Yer Alan Iç Kontrole Yönelik Görüşler
Bağımsız denetçilerin iç kontrol sistemlerinin işlevselliğine yönelik 

yaptıkları yorumlar  şirketlerin risk yönetim süreçlerini etkinleştirmekte 
ve onların sürdürülebilir bir süreçte olmalarını belirleyici olabilmektedir. 
Bu durum finansal krizler dikkate alındığında, ekonominin sistemik risk-
lerinin yönetilmesi için önemli bir araç olmaktadır.  Scheneider ve Church 
(2008) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bankacılık sistemine kredi 
başvurularının değerlendirilmesinde bağımsız denetim raporunda yer alan 
iç kontrol bilgilerinin karar alma sürecinde belirleyici olduğu vurgulan-
maktadır.

Scheneider (2009)’a göre iç kontrol konusunda denetim raporundaki 
bilgilerin profesyonel olmayan yatırımcılar tarafından fazla dikkate alın-
madığı gözlenmiştir. Shelton ve Whittington (2008) tarafından yapılan bir 
çalışmada, eğer denetçi görüşü olumsuz olarak yer alıyorsa iç kontrol ko-
nusunda yapılan açıklamaların dikkate alındığı değerlendirilmektedir. Bu 
bilginin yatırımcılar tarafından ilgili kurumun risk düzeyini algılamasında 
etkili olduğu vurgulanmaktadır.

De Franco ve diğerleri (2005), Cheng ve diğerleri (2006) ile Beneish 
ve diğerleri (2007) tarafından piyasalarda iç kontrol zaafiyetinin nasıl al-
gılandığı (market reaction) analiz edilmiştir. De Franco ve diğerleri (2005) 
çalışmasında piyasanın iç kontrol sistemlerindeki zayıflığı negatif olarak 
değerlendirdiği tespit edilmiştir. Cheng ve diğerleri (2006) çalışmasında 
iç kontrol sistemindeki zayıflığın ve etkinsizliğin giderilmesine yönelik 
yer alan yönetici beyanı bir dönemi aşıyorsa, olumsuz algılandığını ortaya 
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koymuştur. Beneish ve diğerleri (2007) tarafından yapılan çalışmada ise, iç 
kontrol alanındaki bilgilerin yatırımcılar tarafından dikkate alınmadığını 
belirtmektedir. Ancak bunun temel nedeni bağımsız denetime yönelik gü-
vendir. Bu açıdan bağımsız denetim sistemi güvence fonksiyonunu yerine 
getirmektedir. Nitekim McConomy (1998) ile Clarkson (2000) çalışmala-
rında finansal tablolarda yer alan kazançların gerçeğe uygunluğuna yöne-
lik sağlanan güvence bilgisinin özellikle halka açılma sürecindeki şirketler 
açısından önemli bir gösterge olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, 
Bedard ve diğerleri (2010) finansal tablolardaki kazançlara ilişkin bilginin 
piyasa tarafından daha güvenilir olduğu yönünde bir algı oluşturmadığını 
savunmaktadır.

5. Türkiye Için Mevcut Durum Analizi ve Öneriler
Genel olarak bağımsız denetim yalnızca bir finansal denetim süreci de-

ğildir. Uluslararası uygulamalar açısından bağımsız denetim raporları şir-
ketlerin tüm finansal ve finansal olmayan risklerini kapsamaktadır. Türkiye 
uygulaması açısından bağımsız denetim bir finansal denetim mekanizması 
gibi algılanmaktadır. Türkiye’deki ilgili düzenlemeler bu yönde olmama-
sına rağmen bağımsız denetim sisteminin uygulanması vergi denetimi ile 
iç içe geçmiştir. Bu durum her bir denetim sürecinin iç içe geçmesine bağlı 
olarak literatürdeki “menfaat çatışması”nın (Conflict of interest) nedeni 
olabilmektedir. Bu durum temel amacı ortakların haklarının korunması 
için güvence hizmeti olan bağımsız denetçiliği de, vergiyle ilgili bir süre-
ce götürmüştür. Bu açıdan bağımsız denetim ile ilgili düzenlemelerde söz 
konusu algı alışkanlığını ortadan kaldıracak yeni kavram ve olgulara ihti-
yaç bulunmaktadır. Uluslararası standartlar ve Yeni Türk Ticaret Kanunu 
(YTTK) bu algı alışkanlığını ne yazık ki değiştirememiştir. Bunun temel 
nedeni, bağımsız denetim sürecinde yer alan süreç sahiplerinin yeniliklere 
yönelik kapalı olmasıdır. 

6. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Küresel iş ortamında uluslar arası rekabetin önemi artmıştır. Bu ortam-

da özellikle şirketlerde gözlemlenen dikey ve yatay birleşmelerle yeni bir 
süreç ortaya çıkmıştır. Bu süreçte kurumsal yönetim ve kurumsallaşmaya 
yönelik uygulamalar önem kazanmaktadır. Hatta bu uygulamalar kurumsal 
anlamda rekabet gücünün yeni bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu 
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göstergeler şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarıyla birlikte anlamlı 
hale gelmektedir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarının etkin bir 
şekilde uygulanması bağımsız denetim sistemine bağlıdır. Bu açıdan de-
ğerlendirildiğinde, bağımsız denetim sisteminin etkinliği sermaye piyasa-
larının gelişmesine en önemli katkı yapacak bir araç olmaktadır. Bununla 
birlikte, uluslar arası standartların bu sistem aracılığıyla uygulamaya geç-
mesi, ülkelerin kurumsallaşma derecesini de artırmaktadır. Yukarıda be-
lirtilen sonuçların ortaya çıkması süreç sahibi olan denetçilerin yapmış ol-
dukları faaliyetler konusunda önemli bir bilince sahip olmalarına bağlıdır.

Türkiye’de bağımsız denetim uygulamaları vergi denetimi ve iç denetim 
süreçleriyle iç içe geçmiş durumdadır. Uygulamada farklılıklar olsa bile, 
söz konusu denetim faaliyetlerinin bir birinden farklılaştığı ve hangi nok-
talarda önemli olduğu dikkate alınmamaktadır. YTTK ile birlikte iç dene-
tim sürecinin yasal bir temele oturtulması, söz konusu denetim faaliyetleri 
arasındaki çakışmayı ortadan kaldıracaktır. Ancak, uygulamada kurumsal 
temelde vergi denetimi ile bağımsız denetim arasındaki uygulayıcılar yö-
nünden var olan ilişki, Türkiye’nin uluslararası standartların uygulanması 
konusunda elini zayıflatan ve çözüm bekleyen önemli bir süreçtir.
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