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GİRİŞ

Bağımsız denetime duyulan ihtiyaç, Sanayi Devrimiyle birlikte dünyada ve

ülkemizde hızla büyüyen ve gelişen işletmelerin kamuya açılmak suretiyle sermaye

gereksinimlerini karşılamalarıyla artmaktadır. Potansiyel yatırımcılar hakkında karar

verecekleri işletmelerin finansal tablolarının doğru ve güvenilir bilgiler içermesini

istemektedirler. Bağımsız denetim bu ihtiyacı finansal tablolar ile genel kabul görmüş

muhasebe ilkeleri arasındaki uygunluk derecesini saptayarak karşılar. İşletmenin

ömrünün sahip veya ortaklarının ömrüyle sınırlı olmadığını, tasfiye ya da faaliyetine son

verme amacı gütmediğini ifade eden süreklilik ilkesi genel kabul görmüş muhasebe

ilkelerinden biridir. Süreklilik ilkesi, tahakkuk esaslı muhasebenin temel

kavramlarındandır; işletmenin finansal tablolarında kayıtlı tutarlardaki varlıklarını

gerçekleştireceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği beklentisiyle faaliyetine devam

edeceğini varsayar. Faaliyeti, sektörü ve büyüklüğü ne olursa olsun herhangi bir

işletmenin varlığının sona ermesi istenmeyen bir durumdur. Özellikle günümüzün

ekonomik kriz ortamında güvenilir bilgi ihtiyacı daha da artmış ve bağımsız denetçilere

işletmenin sürekliliğine ilişkin sorumluluklar yüklenmiştir. Elbette ki bağımsız denetçi

geleceğe ilişkin kararların verilmesinde makul güvence sağlayacaktır. Ancak denetimin

güvenilirliğini ve kalitesini ortaya koyacak yönde işletmenin sürekliliği varsayımını

değerlendirerek görüş bildirecektir.

Son yıllarda artan iflas ve iflas erteleme taleplerinde denetim raporlarının

erken tehlike sinyali olarak kullanılabilmesi için işletmenin sürekliliğinin denetçi

tarafından doğru değerlendirilmesi ve denetim raporlarında doğru

konumlandırılabilmesi gerekmektedir. Buradan hareketle çalışmanın konusu işletmenin

sürekliliği varsayımının bağımsız denetim sürecindeki yeri olarak seçilmiştir.

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır.

“Muhasebe ve Finansal Raporlamaya İlişkin Bilgiler” başlıklı ilk bölümde

çalışmanın merkezindeki süreklilik kavramının genel kabul görmüş muhasebe

ilkelerinden biri olması sebebiyle genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin ilgili

düzenlemeler ışığında açıklanması amaçlanmıştır.
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Konu incelenirken ikinci bölümde genel olarak denetimle ilgili temel

kavramlara değinilmiş böylelikle tümdengelim yöntemi ile konunun daha net ortaya

konması amaçlanmıştır.

“İşletmelerin Sürekliliği Varsayımının Bağımsız Denetim Sürecindeki Yeri”

başlıklı üçüncü bölümde süreklilik varsayımının muhasebe teorisindeki yeri, süreklilik

varsayımına ilişkin önemli derecede şüphe oluşturabilecek olay ve koşullar ile bağımsız

denetim sürecinde işletmenin sürekliliğini değerlendiren tarafların sorumluluklarına

ayrıntılı biçimde yer verilmiştir.

“İşletmelerin Sürekliliği Varsayımının Bağımsız Denetim Raporundaki Yeri”

başlıklı son bölümde ise, ülkemizde düzenlenmiş bazı denetim raporlarından örnekler

verilerek sürekliliğe ilişkin çeşitli olasılıklar karşısında şekillenen denetçi görüşlerinden

bahsedilmiştir.
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1.MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER

1.1 Muhasebenin Temel İşlevleri

Çoğu kişi muhasebeyi sadece mesleği muhasebeci olanların uğraştığı ve

içinde bulunduğu oldukça teknik bir alan olarak düşünür. Gerçekte işletme yönetimi ve

işletmenin çevresini oluşturan ortaklar, kredi verenler, müşteriler, işletmeye mal

satanlar, devlet, işçi sendikaları şu veya bu şekilde herkesin muhasebe ile yakınlığı

vardır. Çünkü, muhasebe yapılan faaliyetler ve buna bağlı olarak meydana gelen

değişmeleri saptar ve bu değişmelere ait verileri yeni kararların alınmasında ve

faaliyetlerin izlenmesinde tekrar kullanılabilir bilgiler haline getirir. Bu çerçevede

muhasebe şu şekilde tanımlanabilir:

Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve

para ile ifade edilebilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek,

analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar şeklinde sunan bir

bilgi sistemidir.1

Günümüzde muhasebe, bilgi sistemi yaklaşımıyla ele alındığında sadece

işletmenin borçları ve varlıkları ile bunlarda görülen değişmeleri yansıtan bir bilgi yığını

değil de aynı zamanda geçmişi, cari dönemi ve geleceği yansıtan üç boyutlu bir sistem

olarak görülmelidir. Yönetimdeki yeni anlayışlar,yeni yaklaşımlar,bilgi işlem ve iletişim

teknolojilerindeki gelişmeler,işletmelerin büyümeleri ve küreselleşmeleri gibi birçok

sebepten muhasebe bilgi sisteminin işlevini bu dar kapsamda değerlendirmek bir

eksikliktir. Son yıllarda işletme sorunlarının çözümünde sayısal bilgilere duyulan

gereksinimler artmış, söz konusu bilgilerin zamanında ve eksiksiz olarak elde edilip

değerlendirilmesi etkin bir işletme yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Belirli bir

büyüklüğe ulaşan her işletmede bu tür bilgilerin ana kaynağını muhasebe

oluşturmaktadır. 2

1 Fevzi Sürmeli (Ed.), Genel Muhasebe,Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,2006, s.9.
2 Durmuş Acar ve Nilüfer Tetik,Tek Düzen Hesap Planı ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Uygun
Genel Muhasebe, Ankara:Detay Yayıncılık, 2007,s.6.
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Karar verme sürecinde yaratılan bilgi kadar bilginin zamanlaması ve kalitesi de

önemli hale gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bilgi yaratılması kadar, yaratılan

bilginin kullanılması ve dolayısıyla karar alma sürecinde etkin bir şekilde yararlanılması

işlevlerini içeren muhasebenin önemi bir kat daha artmaktadır. 3

Bu denli önem arz eden muhasebe sürecinin aşamaları şu şekilde

sıralanabilir:

 Kaydetme: Mali işlemleri tarih, taraflar, konu, miktar ve tutar yönüyle

belgelendirmek ve daha sonra bu işlemlere ait bilgilerin sunulması ve

yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre muhasebe

defterlerine yazılması işlemidir.4 Muhasebe döngüsünün başlangıç ayağıdır.

Muhasebe hakkında az veya yanlış bilgi sahibi olanlar muhasebe ile kayıt

tutma sistemini birbirine karıştırmaktadırlar. Kayıt tutma, işletmedeki değer

hareketlerinin kaydedilmesi demektir. Diğer bir deyişle muhasebenin kayıt tutma

evresidir. Kayıt tutma muhasebenin sadece bir kısmı, özellikle en basit kısmıdır. 5

     Muhasebe, para ile ifade edilebilir mali nitelikte işlem ve olayları derleyip

kendi kuralları çerçevesinde kaydeder. Burada para ile ifade edilme kavramı

muhasebenin ayırıcı özelliklerinden biri ve kaydetme işlevinin kriteri olarak öne

çıkmaktadır. Şirketin finansal durumunu değiştirici bir olay (varlıklarında ve

kaynaklarında değişim) kaydedilmelidir.6 Şöyle ki, para ile ifade edilmeyen çok önemli

bir olay (şirket genel müdürünün istifası gibi) muhasebe işlemi oluşturmazken işletme

için önemli olmayan bir olay (ambardan 500 bin TL. lık malzeme çekilmesi gibi) ,

parayla ifade edildiği için, bir muhasebe işlemi olacaktır.7

 Sınıflandırma: Olayları ve işlemleri meydana geldikleri anda kayıtlara

geçirdikten sonra, işletme geniş ölçüde ayrıntılı bir yığın veri ile karşı karşıya kalır. Bu

3Nail Sanlı,”Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Yeni Vizyonu Ve Değişen Misyonu”, Mali Çözüm,No.56,
2001 ,s.13.
4 Sürmeli,s.9.
5Yüksel Koç Yalkın,Genel Muhasebe İlkeler Uygulamalar Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Ankara:Turhan
Kitabevi,2001,s.4.
6Jerry J.Weygandt,Donald E.Kieso,Paul D.Kimmel,Accounting Principles,John
Wiley&Sons,8.Edition,s.15.
7Orhan Sevilengül,Tekdüzen Muhasebe Sistemi İle Uyumlu Genel Muhasebe,Gazi
Kitabevi,Ankara,2000,s.10.
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verilerden işletmenin ve diğer ilgililerin yararlanabilmesi için, olay ve işlemler birbirleri

ile ilgili gruplar ve kategoriler halinde tasnif edilir. 8

Buna göre derlenen ve zaman sırasına göre kaydedilen bilgiler niteliklerine

göre sınıflandırılır. Örneğin; alınan senetler, bankaya yatırılan paralar veya yüklenilen

giderler, muhasebe tarafından ayrı kümeler halinde toplanır.9 Tahsildeki alacak

senetleri, teminata verilen alacak senetleri, portföydeki alacak senetleri olarak alacak

senetlerinin ayrıntılı bir şekilde sınıflandırılması da sınıflandırmaya bir örnektir.

 Özetleme: Kaydedilmiş, sınıflandırılmış ve hesaplama işlemleri

yapılmış çok sayıdaki bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması

işlemidir.10 Bu işlem çok sayıda bilgi kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Muhasebe

verilerinin kullanan kimselere faydalı olabilmesi için bunlar raporlar haline konur. Bu

raporlarda, raporların hazırlandığı tarihteki işletmenin finansal durumu ile bu duruma ne

biçimde ulaşıldığını gösteren bilgiler yer alır.

Bir dönem boyunca yapılan ve işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde

değişmeler yaratan binlerce işlemin özetlendiği bilanço,gelir tablosu,belirli bir mamule

ilişkin olarak hazırlanan maliyeti tabloları,satış raporları veya belirli bir üretim

bölümünün genel üretim giderlerini,hammadde ve işçiliklerini yansıtan üretim tabloları

özetlemeye iyi birer örnektir.11

         Muhasebe tanımının ilk üç öğesi olan kaydetme, sınıflandırma ve raporlar

biçiminde sunma işlemleri, muhasebe bilgi ve verilerinin ne şekilde yaratıldığını

göstermektedir. Muhasebe işlemlerinin bu ilk üç adımına, muhasebe verilerinin

yaratılması evresi de denilebilir.

 Analiz ve yorumlama: Muhasebe bilgi ve veri yaratma sürecinden

daha geniş kapsamlıdır. Mali işlemlere ait bilgilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması,

hesaplama işlemlerinin yapılması ve özetlenmesi yalnız başına yeterli değildir.

Muhasebenin temel amacı, yaratılan bilgi ve verilerin kullanılmasıdır.12 Bu bilgilerin,

işletmenin yönetimine ve işletmeyle ilgili kurumlara yararlı olabilmesi için analiz

edilmesi, yorumlanması ve ilgililere verilmesi gerekir. İşletmenin yapmış olduğu

8 Yalkın,s.2.
9 Sevilengül,s.10.
10 Sürmeli, s.9.
11Fevzi Sürmeli (Ed.), Muhasebe Bilgi Sistemi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,2006,s.62.
12 Yalkın,s.2.
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faaliyetlere ilişkin sonuçların ve işletmenin mali durumunun analiz edilmesi ve

yorumlanması; raporlar ve tablolar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğinin ve

faaliyetler ile sonuçları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 13

Muhasebenin tanımı içerisinde muhasebenin işlevlerini barındırmaktadır.

Aşağıdaki şekilde muhasebe tanımında yer alan muhasebe işlevleri (fonksiyonları) ve

bu işlevlerin yerine getirildikleri araçlar gösterilmiştir.

Muhasebe İşlevleri Araçlar

Kaydetme                                                                                Yevmiye Defteri

Sınıflandırma  Defter-i Kebir (Büyük Defter)

Özetleme                                                                                  Mali Tablolar

Analiz ve yorumlama                                                               Mali Analiz Teknikleri

Şekil 1:Muhasebenin İşlevleri ve Araçları

Kaynak: İbrahim Lazol,Genel Muhasebe,Ekin Kitabevi,Bursa,2003,s.4.

1.2 Bir Bilgi Sistemi Olarak Muhasebe

Muhasebe işletmelerde gerçekleşen mali nitelikte olayları kayıt altına alma,

sınıflandırma, özetleme ve raporlama işlevlerini yürütmektedir. Muhasebenin adı geçen

işlevlerinden başka bir temel işlevi daha bulunmaktadır. Bu işlev, isletme yöneticilerinin

doğru ve etkin karar alabilmesi için ihtiyaçları olan yararlı bilgilerin sağlanmasıdır. Bu

bilgileri sağlayacak sistem ise, verileri anlamlı mali bilgiye dönüştüren muhasebe bilgi

sistemidir.

Muhasebe bilgi sistemi, işletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları olan

sermaye ve borçlar üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ait verileri

13 Sürmeli, Genel Muhasebe ,s.9.
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toplayan, toplanan verileri süreçleyerek (işleyerek) bilgiye dönüştüren ve ortaya çıkan

bilgileri raporlayan bir bilgi sistemidir.14 Muhasebe döngüsünün her adımını kapsar.15

Muhasebe bilgi sisteminde veriler her sistemde olduğu gibi girdi-süreçleme-

çıktı akışını izler. Bu akışa uygun olarak veriler; önce sisteme belgelerle dahil

edilir,daha sonra bir kayıt ortamı içinde bilgi işlem faaliyetleri ile bilgilere dönüştürülür

ve bu bilgiler iç ve dış bilgi kullanıcılarına raporlar şeklinde iletilir.16

             Muhasebe bilgi sistemi bir işletmenin muhasebe bilgileri için bir tür dağıtım

sistemidir. Sistemde öngörülen unsurlar ise şunlardır:17

 İşletme organizasyonunun yasal raporlama düzeninin gereksinimi olan

bilgileri edinmek

 Güvenilir muhasebe bilgilerini gereksinimi olanlara temin etmek.

Ancak muhasebe bilgilerinin sadece güvenilir olması uluslararası standartlarda

belirtilen kaliteli bilgi tanımını açıklamaya yetmez. UFRS’ye göre muhasebe bilgi

sisteminin çıktıları olan finansal tabloların yüksek kalitede bilgi içermesi ancak;18

 Kullanıcılar için şeffaf ve dönemler arası karşılaştırılabilir olması

 UFRS’ye göre gerçekleştirilecek muhasebe uygulamaları açısından

uygun bir alt sağlaması

 Kullanıcılara olan faydasını aşmayan bir maliyetle elde edilebilecek

olması

hususları gerçekleştiğinde mümkündür.

Etkili ve verimli muhasebe bilgi sistemlerinin temelinde de bu prensipler yatar:19

14Sürmeli,Muhasebe Bilgi Sistemi,s.44.
15 Weygandt, Kieso ve Kimmel,s.292.
16 Sürmeli,Muhasebe Bilgi Sistemi, s.59.
17Ümit Gökdeniz,”İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemine Yaklaşım”,Muhasebe ve Finansman
Dergisi,No:27,2005,s.87.
18UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Uygulama Örneği,
http://www.denetimnet.net, (27.01.2009)
19 Weygandt, Kieso ve Kimmel,s.292.

http://www.denetimnet.net/
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 Uygun maliyet ilkesi: Bilginin değeri kullanıcı/biçimi, yerine,

zamanına, kullanım biçimine bağlıdır.20 Fakat bilginin faydası

maliyetinden daha ağır gelmelidir.

 Kullanışlılık ilkesi: Bilginin kullanışlı olabilmesi için anlaşılabilir,

uygun, gerçek, zamanında ve eksiksiz olması gerekir. Muhasebe

sistemlerini tasarlayanlar çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarına ve

bilgilerine uygun davranmalıdırlar.

 Esneklik ilkesi: muhasebe sistemi çeşitli kullanıcıların birbirlerine

uyum sağlayacakları şekilde bilgi ihtiyaçlarını değiştirmelidir.

Sistem, sonuçlanan değişiklikleri talepler ile buluşturacak

derecede esnek olmalıdır.

           Muhasebe bilgi sistemleri uygun maliyetli olduğunda kullanışlı çıktılar hazırlar ve

bu çıktılar gelecekte de kullanılabilecek esneklikte olur, böylece organizasyonel ve

bireysel amaçlara katkıda bulunulur.21

1.3 Finansal Raporlama ve Finansal Tablo Kavramı

Muhasebe bilgi sisteminin nihai ürünü olan mali tablolar bilgi kullanıcılarının

işletmelerden bilgi almak için kullandıkları en önemli araçlardan biridir. Bu araçlardan

bahsetmeden önce muhasebe bilgi sistemlerinin tasarlanmasında dikkate alınması

gereken ilkelerden birisi olan raporlama ilkesini açıklamakta fayda vardır. Burada

raporlama ilkesinden kasıt, finansal raporlamadır. Muhasebe bilgi sistemininin bir alt

sistemi gibi de düşünülebilecek olan raporlama sistemi finansal raporlama ve yönetim

raporlama sistemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Yönetim raporlama sistemi, işletme

yönetimine bir başka deyişle iç bilgi kullanıcılarına yönelik karar alma süreci için gerekli

olan sorumluluk raporları, bütçeler, sapma analizi ve özel amaçlı çeşitli raporlar üreten

bir alt sistemdir. Bu tür raporlama, işletmenin hangi bilgiyi, hangi formatta ,hangi

periyotta ve nasıl sunacağını belirleme esnekliğine sahip olması nedeniyle, ihtiyari

20Yönetim Bilgi Sistemleri,
http://www.yildiz.edu.tr/~palcan/word%20dokuman/yonetim%20bilgi%20sistemleri.ppt
(28.01.2009 )
21 Weygandt, Kieso ve Kimmel,s.292.

http://www.yildiz.edu.tr/~palcan/word dokuman/yonetim bilgi sistemleri.ppt
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(isteğe bağlı) raporlama veya iç raporlama olarak anılır.22 Aşağıda işletmelerde iç

raporlamanın izlediği bilgi akışı şekillendirilmiştir:

                         Şekil 2 : İç ve Dış Bilgi Akışı

Kaynak: James A.Hall,Accounting Information Systems,Cengage Learning EMEA,2008,s.3.

Şekil 2’de görüldüğü üzere işletmenin sınırları dışında da işletme ilgilileri

bulunmaktadır. Daha önce bahsedildiği gibi muhasebe çevresiyle sürekli etkileşim

içerisinde olan açık bir sistemdir. Açık sistemler çevresinden beslenen ve onları

besleyen dinamik yapılardır. Bu sistemden yararlananlar elbette ki karar alıcılardır.

Çünkü muhasebe bilgi sisteminden elde edilen bilgiler daha önce de değinildiği üzere

kararları şekillendiricidir. Bu nedenle muhasebe bilgi sisteminden edinilen raporların

herkes tarafından anlaşılabilecek şekilde açık ve net olması ilkelerle temellendirilecek

derecede önemsenmektedir.

   Finansal raporlama finansal tabloları da içine alan ve finansal tablolarda

sunulamayan finansal olmayan verileri içeren daha kapsamlı bir süreçtir. Ancak

22 Sürmeli, Muhasebe Bilgi Sistemleri,s.203.

Üst

yönetim

Orta
yönetim

Operasyonel
yönetim

Operasyonel personel

Paydaşlar

Tedarikçiler

Bütçe ve
Yönerge
Bilgileri

Performans
Bilgileri

Günlük
Bilgiler

Müşteriler
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finansal raporlamanın en önemli parçası finansal tablolardır. Yönetim kurulu faaliyet

raporu, yönetim kurulu başkanının açıklamaları, yönetim durum değerlendirmesi ve

analizleri ile benzeri dokümanlar finansal tablolar olarak düşünülemez. Fakat bu

dokümanlar finansal raporlamanın parçaları olarak ele alınabilir. Finansal tablolar,

finansal bilgi kullanıcılarına isletme hakkındaki finansal bilgileri sunmak için kullanılan

araçlardır. Bu bilgiler para birimi ile ifade edilen rakamsal değerlerdir. Bununla birlikte,

işletme ile ilgili bilgilerin tamamının bu tablolarda gösterilmesi mümkün olmadığı için,

muhasebe süreciyle ilişkili bulunan diğer bilgilerin de raporlanması gereklidir. Bu da

finansal tabloların yanı sıra muhasebe süreci ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili

olan araçları da kapsayan finansal raporlamayı gerektirmektedir. İşletme ile ilgili olarak

hazırlanan yıllık faaliyet raporlarında finansal tabloların yanı sıra analiz ve yorum

sonuçları, yönetim kurulu başkanının mektubu, yönetimin tahminleri, işletmenin

çevresel ve sosyal etkileri yer alabilir. Bu tür bilgiler bazı düzenleme ve kurallar

gereğince bazen zorunlu olarak, bazen de işletme yönetimi tarafından gönüllü olarak

açıklanabilir.23 Ülkemizde halka açılarak hisse senetleri borsada işlem görmeye

başlayan ortaklıkların en önemli yükümlülüklerinden birisi “kamuyu aydınlatma”dır.

Ortaklıklarca, hisse senetlerinin piyasa değerinde değişiklik yapabilecek veya

yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi olabilecek önemli olay ve gelişmeler

oluştuğunda veya bilgi edinildiğinde kamunun;

 Zamanında,

 Yeterli,

 Sürekli

aydınlatılması ilkeleri çerçevesinde, İMKB’na ve SPK’na sözkonusu özel durum

hakkında, en kısa sürede açıklama gönderilmesi gerekmektedir.24

23Mustafa Arı,”Finansal Raporlamaya Olan Güvenin Arttırılmasına Yönelik Yeni
Yaklaşımlar”,Yayınlanmamış Doktora Tezi,Marmara Üniversitesi SBE,2007,s.6.
24 Borsada İşlem Gören Şirketlerin Yükümlülükleri, http://www.imkb.gov.tr/halkaarz/bolum9.htm,
   (03.02.2009)

http://www.imkb.gov.tr/halkaarz/bolum9.htm
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Finansal tablo kavramı:Finansal tablo kavramını ortaya koymadan önce

muhasebenin tanımından bahsetmek gerekmektedir. Muhasebe, mali karaktere sahip

olayları para birimi ile ifade ederek sınıflayan, tarih sırası ile kaydeden, raporlayan ve

bu raporları yorumlayan mali sanattır. Bu tanıma göre, muhasebenin yerine getirdiği

raporlama işlevi finansal tablo kavramını doğurmaktadır.

İşletmede meydana gelen olayları belirli dönem aralıklarıyla işletme

sahiplerine, kredi verenlere ve diğer ilgililere aktarmak muhasebeden beklenen en

önemli görevlerden biridir.25 Muhasebe, işletmenin varlıkları ve bu varlıkların kaynakları

olan sermaye ve borçlar üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ait bilgileri

toplayan, toplanan verileri süreçleyerek (işleyerek) bilgiye dönüştüren ve ortaya çıkan

bilgileri raporlayan bir bilgi sistemi ise bu sistemin çıktıları finansal tablolar olarak

görülebilir.26

Finansal tablolar muhasebeden beklenen bilgi verme işlevini diğer bir deyişle

raporlama işlevini yerine getiren araçlardır. Muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve

toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini

sağlayan araçlar olarak da tanımlanabilir.27

İşletmenin finansal durumunu ve işlemlerini yansıtan bir ayna gibi

görülebilecek bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, nakit akış tablosu, kar

dağıtım tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu ve muhasebe politikaları ile açıklayıcı

dipnotlar TMS 1’e göre hazırlanması gereken finansal tablolardır.28

Bu finansal raporların dışında ülkelerin yasal düzenlemeleri veya gönüllü

olarak hazırlanan diğer raporlar UFRS’nin dışındadır. Bunlara örnek olarak yıllık

faaliyet raporları ve çevreyi korumaya yönelik raporlar gibi raporlar verilebilir.29

İşletmelerin parasal işlemlerinden hareketle bu sayılan raporların

düzenlenmesine finansal raporlama denir.30Şirketler devamlılıklarını sürdürebilmek,

25Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker,Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri,12.Baskı,Ankara:Gazi
Kitabevi, 2007,s.3.
26 Fevzi Sürmeli,Muhasebe Bilgi Sistemi,s.43.
27 Akdoğan ve Tenker,s.4.
28 TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu.Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu,2007,s.299.
29Necdet Sağlam,Salim Şengel ve Bünyamin Öztürk,Türkiye Muhasebe Standartları
Uygulaması,Ankara:Maliye ve Hukuk Yayınları,2007,s.46.
30Halis Kalmış,”Geleneksel Finansal Raporlama,Muhasebeden Beklentiler ve Sorunlar”,Girişimcilik ve
Kalkınma Dergisi,2007,Vol.1,No:2,http://girisim.comu.edu.tr/dergiall/eskisyilr/1in2/kalmis.pdf,(10.02.2009),
s.140.

http://girisim.comu.edu.tr/dergiall/eskisyilr/1in2/kalmis.pdf
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faaliyetlerini yürütebilmek için yeterli sermayeye sahip olmak zorundadırlar.

Günümüzde gerekli kaynakların temin edilme imkanları uluslararası boyutlarda ortaya

çıkmıştır. Yatırımcılar ellerindeki fonları şirketlere yatırmadan önce şirket hakkında

doğru, dürüst, güvenilir bilgiler talep ederler. Şirketler kendileri hakkında bilgileri

finansal tablolar aracılığıyla ifşa ederler. 31

Finansal tabloların amaçları, IAS 1 “Presentation of Financial Statements”

(Finansal Tabloların Sunuluşu) ve bu standardı aynen kabul etmiş olan TMSK’nın

yayınlamış olduğu TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardı’nda açıklanmakla

beraber ülkemizde özel sektör işletmelerinin muhasebe uygulamalarını etkileyen en

önemli yasal düzenlemelerden biri olan Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı ve 1994

yılından itibaren uygulanması zorunlu tutulan Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde

açıklanmıştır.

IAS 1’e göre:

Finansal tablolar işletmenin finansal durumunun ve finansal performansının

biçimlendirilmiş sunumudur. Genel amaçlı finansal tabloların hedefi geniş bir kullanıcı

kitlesinin ekonomik kararlar almalarına yardımcı olan, işletmenin finansal durumu,

finansal performansı ve nakit akışları hakkında bilgi vererek bu bilgileri tüm finansal

tablo kullanıcılarına sunmaktır. Ayrıca finansal tablolar yönetimin emrine verilen

kaynakların nasıl ve ne etkinlikte kullanıldığını gösterir. Bu amaca ulaşmak için finansal

tablolar işletmeye ilişkin varlıklar, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve giderler ile

karlar ve zararlar ve nakit akışları ile ilgili bilgileri sağlar. Bu bilgiler finansal tablo

dipnotlarıyla birlikte kullanıcılarına işletmenin gelecekteki nakit akışları ile nakit ve

nakde eşdeğer varlıkların oluşmasıyla ilgili tahminlerin gerçekleşme ve zamanlamasına

ilişkin hususları açıklar.32

IAS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nın kapsadığı hükümlerle büyük

ölçüde uyum Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre finansal tabloların

amaçları şu şekilde ifade edilmiştir:

31Mustafa Arı,”Kurumsal Yönetim ve Finansal Raporlamanın Güvenilirliği”,Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim 2008,s.43.
32 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) İle
Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları, TMSK Yayınları, 2006,s.298.
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 Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı

bilgiler sağlamak,

 Gelecekte nakit akışlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak,

 Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet

sonuçları hakkında bilgi sağlamak.33

1.4 Finansal Tablo Kullanıcıları ve İhtiyaçları

Finansal tablo kullanıcıları ve bunların bilgi ihtiyaçları aşağıdaki gibidir:34

a. Yatırımcılar: Sermayeyi sağlayarak sermaye riskini üstlenenler ve onların

fikir danıştığı kimseler yatırımların taşıdığı risklerle ve yatırımın getirisi ile ilgilenirler.

Yatırımcıların satın alma, elde tutma veya satma kararlarını vermelerine yardımcı

olacak bilgilere ihtiyaçları vardır. Bir işletmenin ortakları aynı zamanda bu işletmenin

kendilerine kar payı ödeme gücünü anlamalarını sağlayacak bilgilere de ihtiyaç

duyarlar.

b. Çalışanlar: Çalışanlar ve onları temsil eden gruplar işverenlerinin

devamlılığı ve karlılığı ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bunlar aynı zamanda çalıştıkları

işletmenin kendilerine ücretlerini, emekli olmaları halinde emeklilikle ilgili

yükümlülüklerini ödeme kabiliyetini ve işletmenin iş sağlama imkanlarını anlamalarına

sağlayacak bilgilerle de ilgilenirler.

c. Borç verenler: Borç verenler verdikleri borçları ve borçlara ait faizleri

zamanı geldiğinde tahsil edebilme imkanlarını belirlemek için bilgiye ihtiyaç duyarlar.

d. Satıcılar ve diğer ticari tedarikçiler: Satıcılar ve diğer ticari tedarikçiler

işletmenin kendilerine olan borçlarını zamanı geldiğinde ödeme gücünü belirlemelerini

sağlayacak bilgilerle ilgilenirler. Ticari kreditörler, kendileri için önemli bir müşteri

olmaması nedeniyle bir işletmenin devamlılığına ihtiyaç duymuyorlarsa, finansal borç

verenlere nazaran bir işletmenin kısa vadedeki performansı ile daha çok ilgilenirler.

e. Müşteriler: Müşteriler, özellikle uzun süredir iş yaptıkları ve kendi işleri için

devamlılığına ihtiyaç duydukları isletmenin devamlılığına ilişkin bilgilerle ilgilenirler.

33 Maliye Bakanlığı,1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete
Tarih:26.12.1992,Sayı:21447.
34 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, s.11.
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f. Hükümetler ve kamu işletmeleri: Hükümetler ve kamu işletmeleri

kaynakların tahsisi ile ilgilidirler. Dolayısıyla bunlar işletmenin faaliyetleri ile ilgilenirler.

İşletmenin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenleme yapmak, vergi politikasını belirlemek,

ulusal gelir ve diğer istatistiki hesapları yapmak için de bilgi gereksinimi vardır.

g. Kamu: Bir işletme genel olarak kamu diye adlandırılan toplumu

etkileyebilecek birçok şey yapabilir. Örneğin, bir işletme bulunduğu bölgenin ekonomik

yaşamına o bölge insanlarını çalıştırmak ve bölgesel satıcılardan mal veya hizmet

almak gibi birçok şekilde katkı yapabilir. Finansal tablolar isletmenin başarıları ile ilgili

geçmişteki trendler, en son gelişmeler ve isletmenin faaliyet konuları hakkında bilgi

sunarak kamuya yardımcı olabilir.

1.5 Finansal Tabloların Hazırlanması

1.5.1 Finansal Tabloların Hazırlanmasında Sorumluluk

İşletme yönetimi işletmenin finansal tablolarının hazırlanmasından ve

sunumundan sorumludur. Yayınlanan finansal tablolar yönetim tarafından kullanılan,

işletmenin finansal durumu, performansı ve finansal durumundaki değişiklikler

hakkında bilgilere dayanırlar.35

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunulmasında öncelikli sorumluluk işletme

yönetimine aittir. Bu muhasebe bilgi sisteminin GKMİ’ne uygun olarak hazırlanan

finansal tabloların faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını, yeterli ve etkili bir iç kontrol

sisteminin kurulmasını ve yapılandırılmasını göstermeyi kapsadığı anlamına

gelmektedir.36

ABD’de COSO tarafından 1987 yılında yayınlanan Hileli Finansal Raporlama

Konusunda Ulusal Komisyon Raporu’nda halka açık şirketlerin finansal raporlarının

hazırlanması ve sorumluluk dağılımları ayrıntılı bir şekilde açıklanarak bu konuda

model oluşturacak şekilde genel bir çerçeve ortaya konmuştur. Beş ana bölümden

oluşan raporun birinci bölümünde genel olarak finansal raporlama sistemi ve hileli

finansal raporlama açıklanmıştır. İzleyen 4 bölümde ise, sırasıyla bağımsız denetçilere,

SEC ve diğer düzenleyici otoritelere ve eğitimcilere tavsiyelerde bulunmuştur. Raporun

35 TMS 1,md.11
36 Zabihollah Rezaee,Financial Statement Fraud Prevention and Detection,John Wiley
Sons,Inc.,2002,s.193.
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Finansal Raporlama Sistemi ve Hileli Finansal Raporlama’ya genel bakış başlıklı birinci

bölümünde belirtildiği üzere halka açık şirketlerde finansal raporlama sisteminde 3 ana

grup vardır. Bu üç grup:

 Şirket

 Bağımsız denetçiler

 Gözetim Kurumları.

Şekil 3’de finansal raporlama sorumluluğunun dağılımı gösterilmektedir.37

37Nermin Çıtak,Hileli Mali Raporlamada Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama,1.Baskı,İstanbul:Türkmen
Kitabevi,2009,s.5.
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Şekil 3:Finansal Raporlama Sisteminde Sorumluluk

Kaynak:Nermin Çıtak,Hileli Mali Raporlamada Yaratıcı Muhasebe ve Bir
Uygulama,1.Baskı,İstanbul:Türkmen Kitabevi,2009,s.7.

Şekil 3’de gösterildiği üzere finansal raporların hangi standartlara göre

düzenleneceğini gözetim kurumları belirlemekte, raporlar şirket tarafından

düzenlenmekte ve finansal raporların işletmenin finansal durumunu ve belirlenmiş

Halka Açık Şirket

Bağımsız Kamu
Muhasebecileri

Finansal Raporlama Gözetimi

 Sermaye Piyasası Kurulu
 Finansal Kurumların Düzenleyici

Üst Organları
 Finansal Muhasebe Standartları

Kurulu
 Devlet Otoriteleri
 Borsa ve Aracı Kurum Birliği
 Muhasebe Meslek Örgütleri
 Mahkemeler

Finansal Raporlar

Finansal Raporların
Kullanıcıları
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standartlara uygun şekilde doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş bildirme

sorumluluğu ise denetçiye ait olmaktadır.

Finansal raporlamada en üst düzeyde sorumluluk ise yönetim kurulu ve

denetim komitesine verilmiştir. Finansal raporlama ve genel olarak şirketin iç kontrol

sisteminin oluşturulması ve bunların etkili ve verimli bir şekilde işletilmesi görevini

denetim komitesine devreden nihai sorumluluk denetim komitesiyle birlikte yönetim

kurulundadır. 38

1.5.2. Finansal Tabloların Hazırlanmasında Esas Alınacak Genel

Kabul Görmüş Muhasebe Temel Kavramları

Muhasebe literatürü incelendiğinde muhasebenin temel kavramları,

muhasebenin temel ilkeleri ve muhasebenin temel varsayımlarının tanımlanırken ve

gruplanırken kimi zaman bir arada kimi zaman ise birbirinden ayrı şekilde açıklandığı

görülmektedir. Bu konseptleri açıklamadan önce muhasebe kuramını açıklamak bu

konseptlerin oluşma sebeplerini anlamak açısından faydalı olacaktır.

Muhasebe düşünülüp yaratıldıktan sonra uygulamaya konulmuş bir kurama

dayanmaz. Aksine, mevcut uygulamanın dayandığı düşünce biçimini araştırarak,

uygulamanın neden öyle olduğunu ve neden başka türlü olmaması gerektiğini açığa

çıkarır. Böylece mevcut uygulamanın daha iyi anlaşılmasını sağlarken, onun

gelişmesini mümkün kılacak bilgi alanını da oluşturur.  Muhasebe, açık bir sistem

olarak, çevresi ile etkileşir. Ayrıca muhasebe sistemini oluşturan kuram ve uygulama

ikilisi de birbiri ile sürekli etkileşim içindedir.

Muhasebe kuramı, tümevarımcı yaklaşımla; finansal bilgilerin derlenip, işlenip

ilgi gruplarına sunulmasının şeklini belirler. Ancak, muhasebeye ilişkin konuların sürekli

olarak değişikliğe uğraması nedeniyle, ortaya çıkan yeni durumlar için kuralların

yaratılması gerekir. Bu durumda tümden gelim yaklaşımıyla amaç ve çevre koşulları

göz önünde tutularak tüm uygulama için ilkeler, ölçütler ve yöntemler oluşturur ve

bunlar bireysel olaylara uygulanmak üzere önerilir. 39

38 Çıtak,s.8.
39 Sevilengül,s.21.
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Muhasebe kuramı ve muhasebe uygulamasının sürekli etkileşim halinde

olması gerçeğinden hareketle; muhasebe uygulamaları, muhasebe kuramından

bağımsız değildir. Rapor sisteminin ve hesap planının; muhasebe kuramından belirtilen

kavramlara, ilkelere ve standartlara uygun olarak üretilmesi büyük önem taşımaktadır.40

Şekil 4:Muhasebe Kuramı ve Uygulamaları

Kaynak: Yüksel Koç Yalkın,”Muhasebe Standartları ve Türkiye Uygulaması”,Muhasebe Bilim Dünyası
Dergisi,Vol:4,No:2,Haziran 2002,s.1-8.

40 Yüksel Koç Yalkın,”Muhasebe Standartları ve Türkiye Uygulaması”,Muhasebe Bilim Dünyası
Dergisi,Cilt:4,Sayı:2,Haziran 2002,s.1-8.

Muhasebe

Muhasebe
Kuramı

Muhasebe
Uygulaması

Muhasebe
nin Temel

Kavramları

Finansal
(Mali)

Tablolar
İlkeleri

Muhasebe
Standartları

Rapor
Sistemi

Hesap Planı
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Muhasebeyi sabit ve değişmez ilkelere göre bazı yöntem ve usullerin mekanik

bir biçimde uygulanması gibi görenler muhasebe kuramı hakkında bilgi sahibi

olmadıkları için muhasebe disiplinini bu açıdan değerlendirirler.

Muhasebe disiplini ayrı ayrı olaylar karşısında değişmeyen ilkeler yerine genel

kabul görmüş muhasebe ilkelerine sahip bulunmaktadır. “Genel kabul görmüş

muhasebe ilkeleri” terimi 1932-1934 yıllarında New York’ta yeminli muhasebe

uzmanlarının raporlarında kullanılmaya başlanmıştır. “Genel kabul görmüş” deyimi bu

ilkelerin geniş ölçüde kullanıklarına işaret ederken, bunların uygulamada kesinlikle

izlenmesi gereken kurallar olmadığını da belirtmektedir.41

Muhasebece üretilen ve yönetimin başarımın ne olduğunu gösteren bilgiler,

aslında yöneticilerin kendi faaliyetlerinin sonucu olmakla beraber, aynı zamanda

muhasebecinin uyguladığı farklı kayıtlama ve hesaplama yöntemlerinin, değerleme

ölçülerinin etkisi altındadır. Aynı başarım, farklı muhasebecilerin farklı görüş nedeniyle

farklı kayıtlama ve hesaplama yöntemlerini ve değerleme ölçülerini benimsemeleri

sonucu farklı gösterilebilir.

Muhasebe uygulamalarına yol gösteren genel karar alma kurallarının, diğer bir

deyişle genel kabul görmüş ilkelerin var olması yukarıda söz konusu edilen bu farkların

en aza indirilmesini sağlar, ya da bu farkların nedenlerini açıklar. Bu kurallara genellikle

muhasebe ilkeleri denilmektedir.42

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin kabulü ve geliştirilmelerinde

amaçlar;

 Muhasebe uygulamalarındaki farklılıkları azaltmak

 Muhasebe yöntem ve usullerinde uyumlu bir uygulamaya yer vermek

 İşletme içi ve işletmelerarası karşılaştırmaya elverişli bilgilerin, verilerin,

tabloların ve raporların üretimine olanak sağlamaktır.

41 Yalkın,a.g.k,s.21.
42 Sürmeli,Genel Muhasebe,s.116.
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Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin dayanağı temel muhasebe

kavramlarıdır.43

Dünyadaki nesnelerin, durumların, hareketlerin ve tasavvurların dildeki

ifadesine kavram denir. Kavramın değeri, niteliği aynı dili konuşan kimselerce aşağı

yukarı aynıdır: ekmek, su, susuzluk, tembellik, delikanlı, dörtnala, tutumlu vb.44 Bugün

için muhasebeye, ekonomik faaliyetlerin dilidir denilebilir.45 İşte muhasebe kavramları

da bu dili konuşan kimselerin uygulamasına yön veren uluslar arası nitelikler taşıyan

kavramlardır.46 Bu kavramlar, muhasebe ilkelerinin dolayısıyla muhasebe

uygulamalarının temel dayanağını oluşturan, gözleme dayalı temel düşünceler, temel

çıkış noktalarıdır.47

1.5.2.1.Genel Kabul Görmüş Muhasebe Temel Kavramları’nın

   Yasal Düzenlemelere Göre Sınıflandırılması

Muhasebe uygulaması ile muhasebe kuramında otorite olanlar arasında genel

kabul görmüş muhasebe ilkelerinin dayanağını oluşturan belli sayıda muhasebe temel

kavramları bulunduğu hususunda bir görüş birliği vardır.48 Ancak muhasebe temel

kavramlarının muhasebe ilkelerine göre daha evrensel olmalarına karşın, bunların

sayıları ve bazen de tanımları konusunda yazarlar arasında farklı görüşler

bulunmaktadır. Bunlardan bir bölümü temel kavram, bir bölümü ise, temel varsayım

olarak nitelendirilmektedir.49 Bazen de muhasebe temel kavramları yerine, temel

standartları, temel ilkeleri veya varsayımları gibi deyimler de kullanılmaktadır.50

Bu durumda muhasebenin gelişimi hakkında temel kavramlar kapsamında

ülkemizdeki gelişimi incelemek günümüzdeki ve gelecekteki uygulamalara yön

vereceğinden faydalı olacaktır.

Ülkemizde gerek Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri’nde gerekse Tek Düzen

Muhasebe Sistemi “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde bu kavramlar

43 Yalkın,s.21.
44 Türk Dil Kurumu,Büyük Türkçe Sözlük,http://tdkterim.gov.tr,(20.04.2009).
45İ.Hüseyin Yıldız, “Dünya Muhasebe Kongresi’nin Ardından”,Akşam Gazetesi,22.11.2006,
http://www.tumgazeteler.com/?a=1812671, (26 .04.2009)
46 Yalkın,Genel Muhasebe,s.21.
47 Sevilengül,s.21.
48 Yalkın,Genel Muhasebe,s.23.
49 Sevilengül,s.21.
50 Yalkın,Genel Muhasebe,s.23.

http://tdkterim.gov.tr/
http://www.tumgazeteler.com/?a=1812671, (26
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açıklanmıştır. Ayrıca 1 no’ lu Türkiye Muhasebe Standardı’nda da bu kavramlardan

bazılarına temel varsayımlar olarak değinilmektedir.

Seri XI,1 No.lu "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve

Kurallar Hakkında Tebliğ" 60 maddeden oluşmakta olup, 4 bölüm ve ekleri

içermektedir. Tebliğde birinci bölümü “Mali  Tablolarda Muhasebe Politikalarının

Açıklanması  ve  Muhasebenin Temel Kavramları” ‘dır. Bu bölümde muhasebenin

temel kavramları:

 İşletmenin Sürekliliği Kavramı,

 Dönemsellik Kavramı,

 Tutarlılık Kavramı,

 İhtiyatlılık Kavramı,

 Tam Açıklama Kavramı,

 Önemlilik Kavramı,

 Sosyal Sorumluluk Kavramı,

 Tarafsızlık Kavramı,

 Özün Önceliği Kavramı,

 Para Ölçüsü Kavramı,

 Maliyet Kavramı

olarak sıralanmış ve muhasebe politikalarının seçilmesi ile uygulanmasında bu

kavramların esas alınması zorunluluğu getirilmiştir. Temel kavramlardan, işletmenin

sürekliliği, dönemsellik ve tutarlılık kavramları bu tebliğe göre aynı zamanda

muhasebenin temel varsayımlarını oluşturur. Mali tablo ve raporlarda aksi

belirtilmedikçe, temel varsayımların bu tablolarda esas alındığı kabul edilir. Söz konusu
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varsayımlardan herhangi birinin işletmeler açısından geçerliliğinin ortadan kalkması

durumunda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.51

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği de SPK sistemi gibi,

12 muhasebe kavramını içermektedir. Her iki sistemde de yer alan kavramların

kapsamları aynıdır. Ancak SPK sisteminde para ölçüsü, maliyet ve tarafsızlık adları ile

ifade edilen kavramlar Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde sırası ile parayla ölçülme,

maliyet esası ile tarafsızlık ve belgelendirme kavramları olarak yer almışlardır.52

1 no’lu Türkiye Muhasebe Standardı’nda bu kavramlardan işletmenin

sürekliliği ve tutarlılık kavramları ile tahakkuk esası, temel varsayımlar olarak

nitelendirilmektedir. 53

Aşağıdaki tablo temel kavramlar ile temel varsayımları yasal düzenlemelere

göre özetlemeye çalışmaktadır:

51 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (29.01.1989 tarih, 20064 sayılı T.C.Resmi Gazete)
52 Yalkın,Genel Muhasebe,s.24.
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Tablo 1: Yasal Düzenlemeler Kapsamında Muhasebenin Temel
Kavramları ve Varsayımları
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* K:Muhasebenin Temel Kavramı
** X:Kavram veya Varsayım olarak yer almamaktadır.
*** K/V: Hem kavram hem varsayımdır.
**** V: Muhasebenin Temel Varsayımı.

1.5.2.2. Genel Kabul Görmüş Muhasebe Temel Kavramları’nın Açıklanması

Sosyal Sorumluluk Kavramı: Bir işletmenin en önemli amacı nedir sorusuna

herhalde tek yanıt "kâr etmektir" olurdu düne kadar. Ancak günümüzde bilinçli

toplumlarda topluma hizmet amacını gözetmeksizin sadece kâr amacına yönelen

işletmelerin başarı şansı son derece düşüktür. Varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler

toplumun istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olmalı,54 sadece yöneticilere gerekli bilgileri

üreten değil bilakis işletmenin tüm ilgililerine işletmenin mali durumu ve sonucu

hakkında gerekli bilgileri veren55 bir muhasebe sistemine sahip olmalıdırlar. Çünkü

54Hulusi Özocak ve Melih Baş,”Muhasebede Sosyal Sorumluluk ve Çevre”,Mali Çözüm
Dergisi,Sayı:41,1997,http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/41MaliCozum/1141HulusiOzocakIMeli
hBas.doc,(23.04.2009).
55Sürmeli,Genel Muhasebe,s.117

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/41MaliCozum/1141HulusiOzocakIMelihBas.doc
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/41MaliCozum/1141HulusiOzocakIMelihBas.doc
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sosyal sorumluluk uygulamaları konusunda dünyada önde gelen şirketlere

bakıldığında, bu şirketlerin hissedarlarının daha fazla finansal getiri elde etme

yönündeki taleplerini karşıladıkları, uzun vadede ekonomik büyümeyi gerçekleştirdikleri

ve bu arada şeffaf finansal muhasebe uygulamalarına da sahip oldukları da

görülmektedir.56

Muhasebenin sosyal sorumluluğu, görevini yerine getirirken ilgili kişi ve

kuruluşlara karşı sorumluluğunun farkında olmasını, bu sorumluluğun muhasebe

organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve finansal tabloların

düzenlenmesinde ve sunulmasında, belli kişi ve grupların değil, toplumun tüm

kesiminin çıkarlarının gözetilmesini ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun,

tarafsız ve dürüst davranılması gereğini kapsamaktadır. Muhasebe uygulamalarının

kamuyu aydınlatma ilkesi doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile yapılması gerekir.

Muhasebe sosyal sorumluluk görevini yerine getirirken hukuki sorumluluktan

daha geniş kapsamlı bir sorumluluğu yerine getirerek, toplumsal çevrenin amaçlarına

ulaşmasında ihtiyaç duyulan bir araç görevini üstlenmektedir. Muhasebe işletmelere ait

finansal nitelikteki bilgileri üretip raporlasa da, finansal sonuçları itibariyle toplumun tüm

kesimini ilgilendiren etkiler oluşturur. Muhasebenin, bu sorumluluğu tam olarak yerine

getirebilmesi için dayandığı temel yol, gösterici kurumsal sorumluluk anlayışıdır.

İşletmelerin sosyal sorumluluklarını, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda

yerine getirebileceği açıktır. Muhasebenin sosyal sorumluluk kavramı ve kurumsal

yönetim ilkeleri aynı sonuca hizmet etmektedir. Bu bağlamda, AICPA da (American

Instute of Certified Public Accountants-Amerika Sertifikalı Kamu Muhasebecileri

Enstitüsü) mesleki davranış ilke ve kuralları ile (bağımsız ve tarafsız olma, kamu çıkarı

gözetme, dürüst bir şekilde mesleki sorumlulukları yerine getirme, muhasebe

bilgilerinin üretim sürecindeki kaynaklara göre özenli çalışma, müşterini bilgilerinin

saklanması v.b.) sosyal sorumlulukların çerçevesini çizmektedir.57

56 Banu Başar ve Mehmet Başar,”Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Türkiye’deki Durumu”,Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Vol:6,Sayı:2,2006,
www.anadolu.edu.tr/arastirma/hakemli_dergiler/sosyal_bilimler/pdf/2006-
2/sos_bil.13.pdf,(20.04.2009),s.214.
57Baki Yılmaz ve Alper Tunga Alkan,”Muhasebenin Sosyal Sorumluluk Kavramı Açısından Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışının Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma”,Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,No:16,2006,
www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/2006/16/BYILMAZ-ATALKAN.PDF, ,(20.04.2009),s.732.

http://www.anadolu.edu.tr/arastirma/hakemli_dergiler/sosyal_bilimler/pdf/2006-2/sos_bil.13.pdf
http://www.anadolu.edu.tr/arastirma/hakemli_dergiler/sosyal_bilimler/pdf/2006-2/sos_bil.13.pdf
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/2006/16/BYILMAZ-ATALKAN.PDF
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Ayrıca 1 No’lu Finansal Tabloların Sunuluşuna ilişkin Türkiye Muhasebe

Standardının 12. Maddesinde “kullanıcıların işletme, ekonomik faaliyetler ve

muhasebeyle ilgili yeterli bilgiye sahip oldukları ve bilgileri makul bir süreklilikle

izlemeye arzulu olduklarının varsayıldığı” vurgulanmaktadır. Bu nedenle,

değerlendirme de bu özelliklerdeki kullanıcıların ekonomik kararlar alırlarken nasıl

etkileneceklerinin de dikkate alınması gerekir” ifadesi yer almaktadır. Buna göre söz

konusu standart ile finansal tablo kullanıcılarının karar almalarında kullanılacak doğru

ve güvenilir bilginin üretimi amaçlanmaktadır.58 Örneğin, işleri iyi gitmeyen bir işletmede

durumun tarafsız bir biçimde ortaya konmasına, ilgililer tarafından zamanında gerekli

önlemlerin alınmasına ve başta ortaklar ile çalışanlar olmak üzere ilgili kişi ve grupların

zarara uğramalarının önlenmesine imkan sağlar. Bunun için muhasebe, ahlaki ve

mesleki, sorumluluk duygusunu işlemlerin yürütülmesinde rehber, değerlemelerde ölçüt

olarak almalı ve sorumluluğun ilk denetleyicisi kendisi olmalıdır.

Bu kavram göz ardı edildiğinde bundan sonraki kavram ve ilkeler etkinliğini ve

anlamını yitirir.59 Yaklaşık son otuz yıldır sosyal farkındalığın artmasıyla kavram yeni bir

muhasebe uzmanlık dalı haline gelmiştir. Sosyal sorumluluk muhasebesi veya sosyal

muhasebe olarak adlandırılan bu yeni muhasebe sahası, işletmeyle ilgili verilen

kararların ekonomik etkililiğini ölçmez aynı zamanda önceden ölçülemeyen sosyal

etkilerini de ölçmektedir. Böylelikle, yönetim sadece karlılığı artırıcı etkisi olan değil

sosyal refah katılımından da sorumlu olmaktadır.60

Kişilik Kavramı: Muhasebede, işletmenin sahiplerinden ayrı, kendine öz bir

kişiliği olduğu varsayılır. Muhasebe kişiliği ile tüzel kişilik karıştırılmamalıdır. Bazı

durumlarda çakışan bu terimler gerçekte farklı anlamlar taşırlar.

Muhasebede kişilik varlıkların üzerinde kontrole sahip olan, taahhütlere girişen

ve bunları yerine getiren, ekonomik faaliyeti yöneten ekonomik birim kişiliğidir. Böyle bir

kişi kar amacı güden veya gütmeyen bir uğraşa sahip bir şahıs,adi bir ortaklık, bir

şirket, bir işletmeler topluluğu hatta bir departman olabilir. Bir departmanın hukuki

açıdan tüzel kişiliği olmamakla beraber, bir muhasebe kişisi olması olanaklıdır.

58 Başar,s.219.
59 Sevilengül,s.22.
60 Accounting Book, http://www.scribd.com/doc/14885429/Accounting-Book,(20.04.2009),s.12.

http://www.scribd.com/doc/14885429/Accounting-Book
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Muhasebe kişiliğinin tanınması faaliyet alanının ve dolayısıyla finansal raporlara dahil

edilecek hususların belirlenmesini sağlar.

Muhasebenin işlevlerini yerine getirmesindeki etkinlik alanını belirleyen ve

sınırlayan kavram kişilik kavramıdır.

Kişilik kavramı, işletmenin tanımından çıkartılan işletmenin varlıklara sahip

olması ile birlikte ele alınınca çift taraflı muhasebe

esasına(VARLIKLAR=SERMAYE+BORÇLAR) temel olur.61

İşletmenin Sürekliliği Kavramı: Bu kavram, kuruluş sözleşmesinde aksine

bir kayıt olmadığı sürece işletmenin sonsuz ömre sahip olduğunun varsayılmasını

anlatır.62 Bu kavram tezimizin ana konusunu temsil ettiğinden ileriki bölümlerde detaylı

biçimde incelenecektir.

Dönemsellik Kavramı: Muhasebenin tanımında yer alan, ilgili taraflara

kararlarında kullanabilecekleri bilgi üretme fonksiyonunu yerine getirmesi için

yöneticinin başarım biçim ve gücünün bir sonucu olan mali durum ile sonuç ve sonucu

oluşturan unsurların belirlenebilmesi gerekir. İşletmenin salt sürekliliği varsayımına

bağlı kalmak muhasebenin bu fonksiyonunu yerine getirmesini engeller. Bu nedenle

sürekli ömre sahip olduğu varsayılan işletmenin yönetici tarafından gerçekleştirilen

faaliyetlerinin belirli aralarla kesildiği varsayılarak başarımın ne olduğunun saptanması

gereği dönemsellik kavramının sonucudur.

Bu kavram gereğince, işletmenin sınırsız kabul edilen ömrü, belli dönemlere

bölünür ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır.

Örneğin, yöneticinin belli bir döneme ait sonucunun ölçülebilmesi için sadece aynı

döneme ait gelirle giderin karşılaştırılması dönemsellik kavramının bir gereğidir.

Parayla Ölçülme Kavramı: Bu kavram varlıklarda ve kaynaklarda meydana

gelen değişmelerin ortak bir ölçü olarak para birimiyle ölçülmesini ifade eder. Bu

nedenle bu kavram Parayla Ölçülme Kavramı olarak ifade edilmektedir.

Para aslında statik bir değere sahip değildir;paranın satın alma gücünde

düşme veya yükselmeden bahsedilebilir. Bu bakımdan ölçme işlevini her zaman için

61 Sürmeli,Genel Muhasebe,s.118.
62 Sevilengül,s.23.
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paranın hakkıyla yerine getireceği söylenemez. Bu açıdan kavramın para ile ölçme

yerine Para İle İfade şeklinde isimlendirildiği de görülmektedir.

Bu kavram muhasebenin tanımından başlamak üzere tüm muhasebe

sürecinde etkilidir. Bilindiği gibi muhasebe, varlık ve kaynaklar üzerinde parayla ifade

edilebilen değişikliklerle ilgilenir.

Tarihi Maliyet Kavramı: Varlıkların ve yükümlülüklerin muhasebe kayıtları ve

mali tablolarda gösterilebilmesi için para ile ifade edilmesi gerekmektedir. Ancak para

ile elde edilen büyüklüğün değerlemesinde elde etme maliyeti veya maliyet değeri esas

alınacağı gibi, yerine koyma maliyeti, piyasa değeri gibi değerler de olabilir.

Günümüzde varlıkların ve yükümlülüklerin değerlemesinde maliyet değeri

esas alınmaktadır. Finansal tabloları hazırlayanlar ve kullananlar, geleneksel olarak

tarihi maliyet kavramına bağlı olarak muhasebede ölçme ve raporlama için en yararlı

esasın maliyet olduğunu kabul etmişlerdir. Çünkü;

 Maliyet değeri belgelere dayandırılarak kolayca ve nesnel olarak elde

edilebilir. Bu nedenlerle diğer değerleme yöntemlerine göre daha güvenilir

olduğundan bir üstünlüğe sahiptir.

 Maliyet, tahmin veya yargı konusu değil kesin ve kanıtlanabilir bir

değerdir. Bir kez belirlendikten sonra o varlık işletmenin varlıkları arasında

kaldığı sürece maliyeti de sabit kalır. Kesinlik ve kanıtlanabilirlik özellikleri

muhasebe verilerini kullananlar için oldukça önemlidir.

 Süreklilik kavramı işletmenin hemen likidite edilemeyeceğini

benimsediğinden tasfiye değeri yerine varlıkların edinme maliyetleri,

üzerinden ele alınmasını gerektirir.

Dolayısıyla tarihi maliyet kavramı, para ve alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi

mümkün veya uygun olmayan unsurlar hariç bütün aktifler ile gider kalemlerinin elde

edilme maliyetleri ile muhasebeleştirilmelerinin gerekliliğini ifade eden bir kavram

olmaktadır.63

63 Sürmeli,Genel Muhasebe,s.119-120.
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İhtiyatlılık Kavramı: İhtiyatlılık ilkesi; karar alma ve uygulamada, belirsizlik

ortamında öngörüde bulunmak için gereken düzeyde temkinli ve tedbirli olmayı ifade

eder. Muhasebe politikalarının, karşılaşılabilecek risk ve belirsizlikleri göz önünde

bulunduran ve bunların yapılarına ve kapsamlarına göre ihtiyatlılıkla

muhasebeleştirilmesini sağlayan bir temele dayandırılması gerekir. Buna göre,

muhtemel giderler, zararlar ve borçlar için gerekli karşılık ayrılırken, muhtemel gelir ve

karlar için herhangi bir muhasebe kaydı yapılmaz. İhtiyatlılık ilkesine dayanarak

yapılacak bir değerlendirme ile gizli yedek akçe veya ilave karşılık ayrılması

mümkündür. Ancak, bu durum, varlıkların veya gelirlerin olduğundan az,

yükümlülüklerin veya giderlerin olduğundan çok görünmesine yol açacağından

tarafsızlık ilkesi bakımından ayrıca değerlendirilmelidir. Gerekli karşılık, ilgili mevzuat

hükümlerine göre ayrılması gereken asgari miktarı ifade etmekle birlikte, yalnızca

ihtiyatlılık ilkesi, gereğinden fazla karşılık ayrılmasının gerekçesini oluşturmaz.64

Basu ihtiyatlılığın muhasebe uygulamasını en az 500 yıldan beri

etkiledigini belirtmiş, Sterling (1970), ise ihtiyatlılığı muhasebede değerlemedeki en

etkili kavram olarak değerlendirmiştir. Son yıllarda ihtiyatlılıkla ilgili olarak yapılan

deneysel araştırmalar, sadece ‘muhasebe uygulaması ihtiyatlıdır’ ifadesi yerine

‘muhasebe uygulaması son 30 yılda giderek daha da ihtiyatlı bir hale gelmiştir.’

ifadesinin daha açıklayıcı bir yorum olduğunu ileri sürmektedir. Yakın geçmişte

yaşanan Enron, WorldCom, gibi skandallar da ihtiyatlılığın artan önemini

vurgulamaktadır. 65

Tam Açıklama Kavramı: Bu kavram, mali tablolardan yararlanacak kişi ve

kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır

olmasını anlatır.

Bu kavram gereğince raporlar üzerinde inceleme yapacak olanlara gerekli tüm

bilgiler raporlarla birlikte verilmelidir. Örneğin, raporda sadece borç miktarının yazılı

olması, işletmenin mali durumu hakkında yorum yapılabilmesi için yeterli değildir. Bu

borçların vadelerinin de bilinmesi gerekir. Borç miktarı aynı olduğu halde, borcun büyük

bir kısmı uzun vadeli olduğunda mali durumu çok iyi olarak nitelendirilen bir işletmenin,

64 BDDK,Muhasebe Uygulama Yönetmeliği,madde 13.
65 Nihan Kaban,”Muhasebenin İhtiyatlılık Kavramının Karşılıklar ve Yedekler Açısından Karşılaştırmalı Bir
İncelemesi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Dokuz Eylül Üniversitesi SBE,2007),s.5.
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aksi takdirde yani borçlarının büyük bir kısmının kısa vadelerle ödenecek olması

halinde mali açıdan bir darboğazla karşım karşıya olduğu düşünülebilir.

Bu kavram gereğince, yapılan muhasebeleştirmenin, işlemleri tam açıklayıcı

şekilde olmasına çalışılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda da muhasebe

raporlarına dipnotlarla gerekli açıklamalar yapılmalıdır.66

Tutarlılık Kavramı: Tutarlılık kavramı; muhasebe uygulamaları için seçilen

muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması

gereğini ifade eder. İşletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin

yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı,

benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve

mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür.

Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, isletmeler, uyguladıkları muhasebe

politikalarını değiştirebilirler. Ancak bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali

tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur.67

Tarafsızlık ve Belgelendirme: Sosyal sorumluluk kavramının gereği gibi

yerine getirilebilmesi için muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usulüne

uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gerekir. Bu kavram;

örneğin; bir mal alınışında ambar memurunun ifadesi yerine, satıcının faturasına ve

ambar fişine dayanılarak muhasebeleştirme yapılması gereğini anlatır. Bu kavram

gereğince muhasebe kayıtlarının dayanağı beyan, tahmin gibi öznel öğeler olmak

yerine, fatura, makbuz, senet, bordro gibi nesnel belgeler olmalıdır. Bu kavram

muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve önyargısız

davranılmasını da anlatır.68

Önemlilik Kavramı: Üretilen bilginin muhasebe raporlarına aktarılmasında

belli özetlemeler yapılarak, raporların kullanıcıları tarafından kolayca anlaşılması ve

yorumlanması sağlanmalıdır. Ancak bu özetlemeler sırasında sayısal sonuç küçük

olmakla birlikte onu doğuran olay önemli ise bu rakam diğer rakamlarla birleştirilmemeli

66 Sevilengül,s.26.
67 Maliye Bakanlığı,1 Seri No’lu Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği.
68 Sevilengül,s.25.
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ve ayrıca gösterilmelidir. Bir bilgi, verilmediği takdirde mali tablo yorumlanamıyorsa o

bilgi önemlidir.69

Özün Önceliği Kavramı: Özün önceliği kavramı gereğince işlemlerin

muhasebeye yansıtılmasında onların biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme

için ifade ettiği gerçek göz önünde tutulur. Genel olarak, işlemlerin biçimleriyle özleri

arasında bir paralellik olmakla birlikte bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkarır. Böyle

durumlarda özün önceliği esastır. 70

69 Sevilengül,s.26-27.
70 Sürmeli,s.123.
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2. DENETİM KAVRAMINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

2.1 Denetimin Tanımı

Dilimize muhasebe denetimi olarak çevrilebilen denetim kavramının Anglo-

Sakson ülkelerindeki karşılığı “Auditing” dir. Auditing kavramının kökeni, Latince “işitme

veya dinleme” anlamına gelen “Audire” fiiline dayanmaktadır. Bunun anlamı, eski

tarihlere dayanan toplumlarda seçilmiş uzmanların, görevli kişilerin yaptıkları işleri

dinleyerek, doğruları bulmaya çalışmalarıdır.71

Muhasebe denetiminin çeşitli tanımları yapılabilir. Denetimin tüm işlevlerini bir

araya getiren tanımı yapmak oldukça zordur. Ancak genel olarak kabul görmüş

muhasebe denetimi tanımı aşağıdaki gibidir:

“ Muhasebe denetimi, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin önceden

belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir rapor

düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve

değerlendirme sürecidir.”72

Diğer bir tanımda ise; Denetim; bir örgütün ekonomik faaliyetlerine 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.73

Denetim kavramının tanımında dikkat çeken özellikler aşağıdaki gibi

özetlenebilir.

• Denetim, ekonomik bir birim veya döneme ait bilgilere uygulanır.

• Denetim bir karşılaştırma sürecidir.

• Denetim kanıt toplama ve değerlendirme esasına dayanır.

• Denetim, konusunda uzman ve bağımsız kişilerce yürütülür.

71 Nejat Bozkurt,Muhasebe Denetimi,4.Baskı,İstanbul:Alfa Kitabevi,2006,s.17.
72 Bozkurt,s.23.
73 Celal Kepekçi ,Bağımsız Denetim, Ankara :Avcıol Basım Yayın,2004,s.1.
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• Her denetim çalışmasının sonucunda bir rapor düzenlenir.

Denetim kavramının hangi ölçütlere göre yapılması gerektiği ve uygunluk

derecesinin saptanması da bir diğer önemli özelliktir.74

2.2 Konusuna ve Amacına Göre Denetim Türleri

Denetimin Konusuna göre ve Amacına göre Denetim üçe ayrılır:

• Mali Tablolar Denetimi (Finansal Denetim)

• Uygunluk Denetimi (Usül Denetimi)

• Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi)

Tablo 2: Denetim Türleri ve Kabul Edilen Denetim Kriterleri

Denetim Türleri Kriter

Mali Tablolar Denetimi Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

Uygunluk Denetimi Yasalar, Mevzuat ve İşletme Politikaları

Faaliyet Denetimi İşletmenin Hedefleri, Performans ve

Verimlilik Kriterleri

Kaynak: Münevver Yılancı ve Birol Yıldız,”YMM-Bağımsız Denetçi ve Tasdik-Mali Tablo
Denetimi Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri”,Muhasebe ve Denetime Bakış, Ekim

2001,s.69.

74 Nejat Bozkurt,s.23-25.
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2.2.1 Mali Tablolar Denetimi

Finansal Tablolar işletme dışına işletme ile ilgili finansal bilgi sunmanın temel

araçlarıdır. Ayrıca işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını para birimi

olarak gösterirler. Ancak işletme ile ilgili bilgilerin tümünün bu temel finansal tablolarla

sunulması mümkün olmayabilir. Muhasebenin ilk faaliyeti sonucunda, özetlenmiş

bilgilere dayanarak elde edilen bu tabloların yanı sıra muhasebe süreci ile doğrudan ya

da dolaylı olarak ilişkili olan bilgilerin de raporlanması gerekir. Bu da finansal tabloların

yanında muhasebe süreci ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bilgilerin iletilmesi ile

ilgili olan araçları da içeren finansal raporlamayı ifade eder.75

Finansal denetimle, bilanço, gelir ve nakit akım tabloları incelenmekte,

hesapların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı

tespit edilmektedir76

Mali tablo denetimi muhasebe denetiminin başlangıç noktasıdır. Bu bağlamda

şekil şartlarına uygunluk denetimi ön plana çıkar cari dönemle önceki dönem verileri

kıyaslanır. Değişimler tüm çıkar gruplarının kullanımına açık bir biçimde irdelenir.77

Bu tür denetime “bağımsız denetim” veya “Dış denetim” isimleri de

verilmektedir.78

2.2.2 Uygunluk Denetimi

Finansal tablo denetimlerine de ışık tutan bu denetim türünde, işletme

çalışanlarının kendileri için işletme içi veya dışı üst makamlarca konulmuş her türlü

kurala uyup uymadıkları denetlenir. Uygunluk ölçütleri genellikle; ana sözleşme

hükümleri, yönetim tarafından belirlenen veya kabul edilen iş ve işlem prosedürleri,

yönergeler, özel/genel amaçlı kararlar, teknik düzenlemeler, yasal düzenlemeler ve

işletme politikalarıdır.79

75 Melih Erdoğan, Denetim, Ankara:Maliye ve Hukuk Yayınları ,2. Baskı, 2005, s.4.
76 Alwin A. Arens,Randal J.Elder ve Mark S.Beasley,Auditing and Assurance Services, Prentice Hall
Business Publishing,2007,s.14.
77 Faruk Güçlü,Muhasebe Denetimi,Ankara: Detay Yayıncılık,2005,s.5
78 Bozkurt,s.27.
79 Mevlüt Özer, Denetim,Ankara :Özkan Matbaacılık, 1997, s.70-73
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Uygunluk denetiminin amacı, belli bir otorite tarafından konulmuş olan

kurallara, uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine yöneliktir80

Uygunluk denetimi sonunda hazırlanan raporlar üst yönetime sunulur.81

Bu denetim türünde, belirlenmemiş kriterler farklı kaynaklar tarafından

oluşturulur. Uygunluk denetimi örgüt dışındaki denetçiler tarafından da yapılabilir.

Örneğin, işletmelerin sosyal sigorta bildirimlerin doğruluğu ve sosyal sigorta

mevzuatına uygunluğu, Sosyal Güvenlik Kurumu denetçileri tarafından araştırılarak

belirlenir. Bu denetimde kriter Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatıdır.82

2.2.3 Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, muhasebeden çok işletmenin yönetsel faaliyetlerini, iç

kontrol sistemlerini, iş akışlarını ve finansal olmayan her türlü konuyu araştıran, işletme

politikası ve stratejileri ışığında yönetimin başarısını, performansını, etkenlik, etkinlik ve

verimlilik açısından değerlendiren bir denetimdir.83

Faaliyet denetimi, başarım denetimi veya yönetim denetimi olarak da

anılmaktadır.84 Bu denetim türünde işletme faaliyetleri, işletmenin hedefleri,

performans, verimlilik, karlılık gibi objektif ölçütlerle değerlendirilmeye çalışılır.

Böylece, işletmenin önceden saptanmış hedeflere ulaşıp ulaşmadığını bir

başka anlatımla yönetimin başarı düzeyini (performansını)araştırmak amaçlanmaktadır.

Bu denetim çalışmaları özellikle işletmelerin kendi iç denetçileri tarafından yürütülür.

Gerektiği durumlarda bağımsız denetçilerden de yararlanılabilir.

Faaliyet denetimi finansal bilgilerin denetimi ile sınırlı değildir. İşletmenin diğer

fonksiyonlarını da içermektedir. Denetçi şirketin örgütsel yapısını, üretim yöntemlerini,

80 Bozkurt,s.28.
81 Güçlü,s.5
82 Kepekçi,s.3
83 Maliye Hesap Uzmanları Derneği , Denetim İlke ve Esasları, 2. Baskı,İstanbul:Yıldız Ofset,1999, s.8
84 Erdoğan,s.5.
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personel politika ve uygulamalarını ve gereksinme duyulan diğer faaliyet alanlarını

inceleyebilir.85

Faaliyet denetimi tüm işletme faaliyetlerin denetimini kapsayacağı gibi kısmi

denetim de içerebilir. Denetçi işletmenin tüm para ve mal sirkülasyonu, hizmet

satışlarını tek ya da rastgele örneklem yoluyla inceleyebilir.86

2.3 Denetçi ve Türleri

Denetçi genel anlamda, “denetim faaliyetini sürdüren, mesleki bilgi ve birikime

sahip, bağımsız davranan, gerekli ahlaki nitelikleri taşıyan ve çalışmalarında gerekli

özeni gösteren kimse” olarak tanımlanabilir. 87

Bir başka tanımda denetçi, “denetim faaliyetini yürüten, mesleki bilgi ve

deneyime sahip, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikler taşıyan uzman kişi”

olarak tanımlanmıştır.88

Bir başka tanımda ise denetçi, denetim faaliyetlerini meslek edinmiş, mesleki

bilgi ve deneyime sahip bağımsız davranabilen, yüksek etik değerler taşıyan kişidir.

Bu tanımdan hareketle bir denetçide bulunması gereken temel özellikler;

 Denetçiliği meslek edinmesi

 Mesleki bilgi ve deneyim sahibi olması

 Bağımsız davranabilmesi

 Yüksek etik değerleri taşıması

 Sır saklaması ( Denetçilerin gördükleri özel durumları gizlemeleri yasal

zorunluluktur) gereklidir.

Denetçilerin görev yaptığı alanlara göre de sınıflandırılması olanaklıdır.

86 Güçlü,s.5.
87 Yavuz Çiftçi ve Birgül Çiftçi, “Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği (Türkiye’deki Düzenlemeler ve
Uluslararası Düzenlemelerle Karşılaştırılması)”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:10,(Eylül
2003),s.81
88 Seval Kardeş, Denetimin Etkinliğin Arttırılmasında Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı ve
Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Ankara:Sermaye Piyasası Kurulu Yayını,
1996,s.8
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Denetim elemanlarını:

 Merkezi Denetim Elemanı: Ülke düzeyinde denetim yapma yetkisine sahip

denetim elemanları örneğin mülkiye ve maliye müfettişleri

 Yerel Denetim Elemanı: İl ve bölge, ya da sektör düzeyinde denetim yapma

yetkisine sahip kişi olarak ikiye ayırmak mümkündür. Örneğin Vergi

Denetmenleri gibi.89

Denetçiler yaptıkları denetim çalışmalarının içeriğine ve konumlarına göre

genelde üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar, “Bağımsız Denetçiler”,”İç Denetçiler” ve “Kamu

Denetçileri” dir.

2.3.1 Bağımsız Denetçiler

Bağımsız denetçiler, denetimini yaptıkları işletmeyle işçi- işveren ilişkisi

olmayan, işletmelere denetim ve diğer hizmetleri sunan kişilerdir.

 Bağımsız denetçilere çeşitli ülkelerde, Dış denetçi, Diplomalı Kamu Muhasibi,

Fermanlı Muhasip, İktisat Murakıpı, Hesap Uzmanı adları verilmektedir. Ülkemizde bu

kapsama girebilen denetçiler, “Yeminli Mali Müşavir” ve “Bağımsız Dış Denetçi” olarak

adlandırılmaktadır. Bağımsız denetçiler işletme yönetimi ile işletme ilgilileri arasında bir

köprü görevi üstlendiklerinden toplumda çok önemli bir yere ve sorumluluğa

sahiptirler.90

Karar alıcılar araştırma sırasında çeşitli yöntemlere başvururlar ve bir girişimin

iktisadi acıdan değeri olup olmadığı saptarlar. Açıklanan bilgilerin güvenilir olup

olmadığının araştırılmasında başvurulan genel bir yöntem, bu bilgilerin bağımsız bir kişi

tarafından denetlenerek doğrulanmasıdır. Bütünlüğü, doğruluğu ve tarafsızlığı

denetlenip doğrulanmış bilgi artık, karar işlemi için güvenilir bilgi olarak kabul edilir.91

Bağımsız denetçiler mali tablolarını inceledikleri işletmelerden ücret alırlar.

Ancak denetim sonucunda raporları hazırlarken işletmeden bağımsız bir biçimde

89 Güçlü, s.8.
90 Bozkurt, s.31.
91 Ersin Güredin, Denetim,10. Baskı İstanbul:Beta Yayınevi,10. Baskı,2000,s.11.
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çalışırlar. Bağımsız denetim, denetlenen müşteri isletmenin mali tablolarının doğruluğu

ve dürüstlüğü hakkında bir kanaat oluşturma sürecidir.92

Bağımsız denetçi açısından bakıldığında, finansal tablolarda hile, usulsüzlük

veya hatadan kaynaklanabilecek önemli yanlışlıkların bulunmadığına dair makul ölçüde

güvence sağlama bağımsız denetçinin sorumluluğundadır. Bazı konularda ise takdir

hakkının kullanılması, örnekleme yönteminin izlenmesi, iç kontrol sisteminin yapısından

kaynaklanan kısıtlamalar ve bağımsız denetçiye sunulan kanıtların çoğunun ikna edici

nitelikte olması durumlarında bağımsız denetçi, finansal tablolardaki önemli

yanlışlıkların ortaya çıkarılmasına dair kesin bir güvenceye sahip olamayabilir. Bu

nedenle bağımsız denetçi, makul ölçüde güvence sağlayabilmek için, isletme yönetimi

tarafından kontrollerin asılması olasılığını ve hataları tespit etme konusunda etkin olan

bağımsız denetim tekniklerinin hile ve usulsüzlükten kaynaklanan riskleri ortaya

çıkarmak açısından uygun olmayabileceğini göz önünde bulundurarak, bağımsız

denetim süresince mesleki şüphecilik tutumu içerisinde çalışmalarını yürütmek

zorundadır.93

Bağımsız denetçilerin asıl görevleri, işletmelerin mali tablolarını denetlemektir.

Bunun yanında yaptıkları çeşitli hizmetler de vardır.

  İşletmelere vergi konularında danışmanlık yapmak,

 Çeşitli konularda yönetim danışmanlığı yapmak,

 Muhasebe sistemleri kurmak veya mevcut durumu incelemek ve  önerilerde

bulunmak,

 İç kontrol yapısını oluşturmak,

 İşletmede iç denetim işlevinin oluşumuna yardımcı olmak,

 İşletmeler adına çeşitli kurumlarda temsil görevini yürütmek,

 Kamu kurumlarının işletmelerden istediği belge ve bilgilerinin onaylanması

işlevini yerine getirmek,

92Şaban Uzay,”Türkiye’de Denetçi Bağımsızlığı”, 1. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Yakınsama
Yolunda, İstanbul: MÖDAV Yayınları, 3-5 Kasım 2004, s.447.
93SPK “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”Seri:X,No:22,Kısım
6,madde 7.
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 İşletmelere iş gören bulunmasına yardımcı olmak.94

2.3.2 İç Denetçiler

İşletmenin sürekli çalışanı olarak, işletme bünyesinde denetim faaliyetlerini

yürüten kişilere iç denetçi adı verilmektedir. İç denetçilerin temel amacı, işletme tepe

yönetiminin istekleri doğrultusunda denetim hizmeti vermektir.95

Bağlı olarak çalıştığı kamu ya da özel kurumun faaliyetlerini ya da çalışanların

eylemlerini mal ve hizmet sirkülâsyonunu denetleyen kurum denetim elemanlarıdır.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (I.I.A) dört temel etik kural belirlemiştir. İç

denetçiler bu dört kurala uymak durumundadırlar. Kurallar;

 Dürüstlük

 Tarafsızlık

 Mesleki ehliyet

 Sır saklama96

İç denetçiler uygulamalarında teknik yetenek ve organizasyonun her

seviyesindeki çalışanlar ile iletişim kurabilmek gibi yüksek standartlara sahip

olmalıdırlar. İhtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi ve denetim bulgularına ilişkin

düzenleyici faaliyetlerin uygulanmasından emin olmak için iç denetçiler denetlenenler

ile iyi ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek zorundadırlar. Bu durumda da denetçinin çeşitli

dengeleri bir arada gözeten iletişim yeteneğine ihtiyaç duyulmaktadır. Denetçi

denetlenen ilişkilerinin geliştirilmesi için iç denetçilerin görevlerini yerine getirirken

bağımsızlık ve objektifliklerini dikkate alarak katılımcı bir yaklaşım sergilemeleri

gerekmektedir.97

94 Bozkurt,s.32.
95A.g.k,s.33.
96 Güçlü,s.9
97 Ali Rıza Eşkazan,” İç Denetim Departman Yönetiminde Etkinlik 2” Türkiye İç Denetim Enstitüsü İç
Denetim Dergisi, No:10, Kış 2004,s.33.
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İç denetçilerin önemli bazı görevleri aşağıda sıralanmıştır.

 İşletme varlıklarının yeterince korunup korunmadığını araştırmak

 Muhasebe belge ve bilgilerinin güvenilir olup olmadığını belirleme

 İşletme tepe yönetimi tarafından belirlenmiş olan politika ve prosedürlere

   uyulma derecesini izleme

 İşletme faaliyetlerinin etken ve etkin olup olmadığı konusunda görüş

    oluşturma

 Bağımsız denetçilerle işbirliğine girme

İç denetçilerin görevlerinden de anlaşılacağı üzere işletmelerde uygunluk ve

faaliyet denetimi yaparlar.98

2.3.3 Kamu Denetçileri

Kamudan maaş alan, kamu adına denetim yetkisi kullanan denetim

elemanlarıdır.99

Kamu kurumuna bağlı olarak çalışıp, kamu yararına denetim yapan kişilere,

kamu denetçisi adı verilmektedir. Kamu denetçileri, oluşturulmuş olan yasa,yönetmelik

ve genel politikalara göre denetim faaliyetinde bulunurlar.Kamu denetçileri, kendi

kurumlarında yaptıkları çalışmalarda iç denetim, özel sektör kuruluşlarında yaptıkları

çalışmalarda kamu denetimi görevini yerine getirirler. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de

de görev yapan çok sayıda kamu denetim örgütü bulunmaktadır.

98 Bozkurt,s.33
99 Güçlü,s.9
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Kamu denetçilerinin bağlı bulundukları kurumların bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 Devlet Denetleme Kurulu

 Sayıştay

 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

 Maliye Bakanlığına bağlı, Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler

Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri Kurulları

 Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu,

 Sermaye Piyasası Denetleme Kurulu

 Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu100

2.4. MUHASEBE – DENETİM İLİŞKİSİ

Bağımsız Denetimin önemli bir kısmının muhasebe ile ilgili bilgilerden

oluşması ve denetçilerin muhasebe konusunda uzman olmaları gerekliliği, işletme ile

ilgili karar alıcılar tarafından muhasebe ve denetim kavramlarının birbirine

karıştırılmasına sebep olmaktadır. Muhasebe ve denetim kavramlarının, iç içe geçmiş

birbirini tamamlayan kavramlar olmasına rağmen, farklı işlevleri ve farklı uzmanlık

alanları olduğu unutulmamalıdır.

İşletmelerin yıllık mali raporlarında açıkladıkları bilgiler ile bağımsız denetim

arasındaki ilişkinin varlığı farklı teorilerle açıklanmıştır. Bu teorilerden bazıları açıklanan

bilgiler ile bağımsız denetim arasında pozitif bir ilişki olduğunu, bazıları ise bu ilişkinin

birbirini etkilemeyen iki farklı süreç olduğunu savunmaktadır101

Finansal tabloların hazırlandığı muhasebe sürecinin amaçları ve yöntemleri ile

bu tabloların güvenilirliklerinin araştırıldığı denetim sürecinin amaçları ve yöntemleri

arasında önemli farklılıklar vardır.

100 Bozkurt,s.33-34.
101 Hasan Kaval,Muhasebe Denetimi, Ankara:Gazi Kitabevi,2006,s.14.
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Muhasebe metodolojisi bir ekonomik birime (işletmeye) etki yapan olayların ve

işlemlerin saptanmasını esas alır. Bu saptama yapıldıktan sonar söz konusu kıymet

hareketleri ölçülerek muhasebe kayıtlarına aktarılır(kayıtlanır),sınıflandırılır ve özetlenir.

Bu sürecin sonunda muhasebe raporları düzenlenerek ilgililere dağıtılır. Muhasebenin

amacı geçerli finansal bilgileri karar alıcılara yarayacak bir biçimde düzenleyerek

sunmaktır. Bu açıdan muhasebe yaratıcı niteliği olan bir süreçtir.

Finansal tabloları denetlemenin metodolojisi, muhasebe sürecini gözden

geçirerek kritik bir gözle incelemek ve finansal tabloların dürüstlüğü hakkında bir

yargıya ulaşmaktır.

Bu amaçla denetçi çeşitli teknikleri kullanarak kanıt toplar ve bunları

değerlendirir. Denetim, muhasebe sürecinde hazırlanmış finansal tablolar hakkında

bildirilen bir görüş ile sona erer. Görüldüğü gibi burada yeni bir bilgi yaratılmamakta,

ancak muhasebe raporlarının değeri arttırılmaktadır. Denilebilir ki; muhasebe bir yazı

yazma faaliyeti iken, denetim editörlük faaliyetlerini yansıtmaktadır.102

102 Ersin Güredin,Denetim ve Güvence Hizmetleri,11.Basım,İstanbul:Arıkan Yayınevi,2007,s.23-24.
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Tablo 3: Muhasebe-Denetim İlişkileri

MUHASEBE DENETİM

Olayların ve işlemlerin Analizi Yönetiminin Hazırladığı Finansal

Tabloların Elde Edilmesi

Kıymet hareketleri ile ilgili bilgilerin

muhasebe kayıtlarına aktarılması ve

özetlenmesi

Bu tablolardaki bildirimler ile ilgili

kanıt toplama ve bu konuları

değerlendirme

Finansal bildirimlerde bulunulması Genel Kabul görmüş muhasebe

ilkeleri açısından bildirimlerin

dürüstlüğünün saptanması

Genel Kabul görmüş muhasebe

ilkeleri ışığında finansal tabloların

hazırlanması

Bulgularla ilgili bir denetim raporunun

hazırlanması

Finansal tablolar ve denetim

raporunun yıllık faaliyet raporu ile

ortaklara sunulması (dağıtılması)

Denetim raporunun müşteriye takdim

edilmesi

Kaynak:Ersin Güredin,Denetim ve Güvence Hizmetleri,11.basım,İstanbul:Arıkan
Yayınevi,2007,s.24.

Denetim de muhasebe bilgisi, kaydedilen verilerin muhasebe dönemi boyunca

meydana gelen ekonomik olayları uygun bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını belirlemek

için kullanılmaktadır. Zira muhasebe kuralları muhasebe verilerinin uygun olarak

kaydedilip kaydedilmediğini değerleme kriterleridir.
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Bu bilgilerle ilgili her denetçinin bu kurallara bütünüyle hâkim olması

gerekmektedir. Muhasebeyi anlamak için, denetçi denetim kanıtlarının toplanması ve

yorumlanmasında özel bir bilgi ve yeteneğe sahip olmalıdır. Bu özel bilgi ve yetenek

denetçiyi muhasebeciden ayırmaktadır. Uygun denetim yöntemlerini, test edilecek

bilgilerin türünü ve sayısını belirlemek, sonuçları değerlemek denetçiye özgü

problemlerdir.103

103 Ayça Zeynep Süer, Muhasebe Mesleğinde Enron Vak’ası ve Getirdikleri, İstanbul:
İstanbul SMMMO Yayınları,2004,s.43.
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3. İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ KAVRAMININ BAĞIMSIZ
DENETİM SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1 İşletmenin Sürekliliği Kavramının Muhasebe Teorisindeki Yeri

İşletmenin sürekliliği kavramı bir varsayım olarak bilindiğine göre öncelikle

varsayımın ne olduğunu açıklamak gerekir. Varsayımın sözlükteki tanımı; deneylerle

henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce,

faraziye, hipotezdir.104 İşletmenin sürekliliği varsayımı da us bilimsel sonuçlar çıkarmak

üzere dayanak olarak öne sürülen bir önermedir.  Bu varsayımın muhasebe ve

dolayısıyla denetim alanına yansıyan us bilimsel sonuçları bu tezin konusu

oluşturmaktadır.

İşletmeler toplumsal ihtiyaçları karşılamak için mal ve hizmet üreten iktisadi

birimleridir. İktisadi birimin sürekli veya geçici oluşu, kendisine ve başkasına mal ve

hizmet üretmesi, sahibinin tek ya da çok olması, liberal, sosyalist veya karma bir

ekonomik düzende işlemesi, sahibinin kişi özel sektör tüzel kişisi veya devlet oluşu

iktisadi birimin işletme sayılabilmesine engel değildir. Esas olan, iktisadi birimin fayda

yaratması, bir diğer ifadeyle, insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetin

üretilmesidir.

İşletmeler yararlı mal ve hizmet üretir. Mal ve hizmetlerin yararlı olması onların

insan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve bu yararın elde edilebilmesi belirli bir çabanın

harcanmasına bağlıdır. İşletmelerin kuruluş nedeni insanların ihtiyaç duyduğu mal ve

hizmeti üretmektir. İşletmeciler söz konusu ihtiyaçları karşılayarak kendilerine kar ve ya

başka biçimde yarar sağlamayı amaçlarlar. Böylece tüm işletmelerin kuruluş nedeni

aynı olmasına karşın kişilerin ve kurumların işletme kurma nedenleri farklı

olabilmektedir. İşletmeler yalnızca kar gayesi güden kişiler tarafından kurulmazlar.

Yerel yönetimler vakıf kuruluşları ve devlet gibi işletme kurucularının işletme kurma

nedenleri farklıdır. Burada işletmenin devamlılığı için kazanç elde etmesi gerekse de

kar sağlamak ikinci plandadır.

104Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük,http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=327882,
(22.04.2009)

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=327882
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İşletme yönetimi açısından amaç işletmenin kuruluş ve var oluş nedenidir.

İşletme amaçları işletmenin gelecekte ulaşmak istediği yeri gösterir. İşletmelerin

kuruluş amaçları şunlardır:

 Uzun dönemde kar elde etmek: Çalışmaların bir ölçütü olan ve işletme

amaçlarının gerçekleşme düzeyini gösteren kar, özel işletmeler için temel amaçtır.

İşletme bilimi açısından kar işletmenin belli bir çalışma döneminde elde ettiği

gelirlerden aynı dönemde yapılan tüm giderler çıkarıldıktan sonra kalan olumlu farktır.

GKMİ uyarınca bir hesap döneminin karını

[(Net satışlar + Diğer gelirler) – (Satışların maliyeti+faaliyet giderleri+diğer

giderler)]=KÂR

şeklinde ifade ederiz. Ticari karda denilen bu kardan ödenmesi gereken vergi

düşüldükten sonra bulunan kara dağıtımdan önceki kar denilir. Üretilen bir mal veya

hizmetin fırsat maliyeti üretimden vazgeçilen mal veya hizmetin miktarı veya değeridir.

Kazanç açısından önemli olan mal veya hizmet üretiminden yola çıkılarak ulaşılan net

kardır.

 Topluma hizmet sunmak: İnsanlar bir işletmeyi 3 nedenle tercih

ederler; sattıkları mal veya hizmetin kalitesi, fiyatı ve hizmet sunum biçimi. İşletmelerin

topluma verdiği hizmet toplumsal hizmet ve tüketicilere hizmet başlıkları altında

incelenebilir. Topluma hizmeti dolaylı hizmet ve dolaysız hizmet şeklinde sınıflandırmak

mümkündür. Dolaylı hizmet özel işletmelerin asıl amaçları kar olmasına rağmen üretim

faaliyetleri esnasında yerine getirdikleri kimi toplumsal hizmetlerdir. Dolaysız hizmet ise

daha çok sosyal amaçlı kuruluşlar ile kamu iletmeleri tarafından gerçekleştirilir.

 Ömrünü sürekli kılmak: Bir işletme ömrünü sürdüremedikçe diğer hiç

biri amacını gerçekleştiremez.   Bu nedenle bir işletmenin en başta gelen amacı

varlığını sürdürmesidir. İşletmenin varlığını sürdürmesi belli bir karlılık düzeyinde

çalışmasına kısaca faaliyet giderlerinin faaliyet gelirlerinden daha az olmasına bağlıdır.

Bu işletmenin optimum kuruluş yerinde optimum büyüklükte olması ile sağlanabilir.

İşletmeler genel olarak kısa bir dönemde faaliyet göstermek amacıyla

kurulmaz. İhtiyaç duyulan mal ve hizmeti üretip yeterli düzeyde gelir elde ederek uzun
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dönemde kar etmek böylece piyasada kalıcı olmak isterler. Uzun ömürlü olmak işletme

için güvenli bir gelir kaynağı anlamına gelirken kalifiye personelin gelecek endişesi

duymadan güven içinde çalışabilecekleri bir iş ortamı oluşturulmuş olur. 105

Görüldüğü üzere işletmelerin kuruluş amaçlarından bir tanesi hatta en

önemlisi işletmenin sürekliliğini esas almalarıdır. Bu esasa göre, işletmelerin ömrü

genellikle sınırlı değildir. Bir işletmenin yaşamının aksine kanıt olmadıkça sonsuz

olduğu, sonsuz olmasa bile en azından mevcut planlarını, taahhütlerini ve kontratlarını

yerine getiremeye yetecek kadar bir süre varlığını sürdüreceği varsayılır.

İşletmenin sürekliliği kavramı finansal muhasebe dünyasının temel köşe

taşlarından biridir. Temelde işletmenin sürekliliği, bilançonun firma değerini, işletmenin

görünür geleceğin ötesinde aktif kalacağını varsayarak göstermesidir. 106 Bunun anlamı

işletmenin tasfiye ve ticarete son verme amaçları gütmemesidir. 107

Süreklilik kavramı, muhasebe kişisinin amaçlarını ve en azından mevcut

taahhütlerini yerine getirmeye yetecek kadar uzun bir süre faaliyette bulunacağını

varsayar. Bir görüşe göre taahhütler değişik zaman aralıklarında olduğundan, tüm

mevcut taahhütleri gelecekte tamamlamak için geçen süre içersinde yeni taahhütlerde

bulunulacaktır. Bu da işletmenin yaşamını sınırlamasına mani olacaktır.

Bu varsayım altında ekonomik yaşam sürdürebilmesi işletmenin uzun ömürlü

varlıklar elde etmesini, uzun vadeli borçlar yüklenmesini, uzun vadeli planlar

yapmasını, ileriye dönük araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmasını, uzun

süreli etkiye sahip reklam yapmasını gerektirir. 108

İşletmenin sürekliliği varsayımı finansal tabloları doğrudan etkiler. Finansal

tablolar genellikle işletmenin faaliyetlerine ön görülebilir gelecekte devam edeceği

varsayımına uygun olarak hazırlanır. Bunun anlamı işletmenin tasfiye veya ticarete son

verme amacı olmamasıdır. İşletmenin sürekliliği ilkesi varlıkların tarihi maliyetle

ölçülmesinin sebeplerinden biridir. Özellikle işletmenin işleyen teşebbüs niteliğini

kaybettiği durumlarda söz konusu işletmenin varlıklarının tarihi maliyetten farklı bir

105İşletmelerin Kuruluş Nedenleri Amaç ve Sorumlulukları www.bozkir.selcuk.edu.tr/ders/isletme.doc -
(20.04.2009)
106 Duncan Williamson,The Going Concern Principle:when and how to assess value of a company and/or
its assets,2001, http://business.fortunecity.com/discount/29/goingconc.htm ,(26.03.2009),s.1.
107 Iain Gray ve Stuart Manson,The Audit Process,London:Thomson Learning,2008,s.663
108 Sürmeli,Genel Muhasebe,s.119.

http://business.fortunecity.com/discount/29/goingconc.htm
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değerle değerlenmesi gerekir. Çünkü bu varsayım ortadan kalktığı takdirde işletmenin

hemen tasfiye edileceği varsayımı ile varlıkların tasfiye değerleri üzerinden izlenmesi

gerekli hale gelir. Ancak bir işletmenin hemen tasfiye edileceğini varsaymanın doğru

olmadığı açıktır. Aksi takdirde, işletmelerin uzun vadeli yatırımlara girişmeleri, uzun

vadeli bağlantılar yapmaları, uzun vadeli kredi almaları düşünülemezdi. Esasen

günümüzde işletmeler insan ömürlerini çoktan aşan zaman boyutlarını sürdürmekte

hatta kendilerini kurup genişleten insanlardan bağımsız olarak yaşamaktadırlar.

İşletmenin sonsuz ömre sahip olduğunun varsayılmasının pratik etkisi

işletmedeki bazı olayların değerlendirilmesinde ortaya çıkar. Örneğin, böyle bir

kabulden hareket edilemezse, yararı gelecek yıllarda da görülecek bir piyasa

araştırmasının giderlerini doğrudan zarar yazmak gerekir. Böyle bir sonucun gerçeği

yansıtmadığı ortadadır. İşletmenin sürekliliği kavramının sonucu olarak tasfiye değeri

dışında birçok değerleme ölçüsü uygulama alanı bulmuştur.

Bu kavramın göz ardı edilmesi halinde; gelir ve giderleri karşılaştırarak karı

belirleme görevi yerini, varlıkları tasfiye değeri ile değerleyip edinme değeri ile

karşılaştırarak karı belirleme görevine bırakır. 109

Finansal tabloların büyük bir kısmı süreklilik ilkesine göre hazırlanır ve

kullanıcılar şirketin kısa dönemden sonra da ayakta kalacağını varsayarlar. Diğer bir

deyişle kullanıcılar bunu çantada keklik olarak görürler. Ancak şirket başarısızlığa

uğrarsa kullanıcılar bu potansiyel başarısızlık hakkında neden uyarılmadıklarını

sorabilirler.110 İşte bu aşamada finansal bilgi kullanıcılarına doğru ve güvenilir bilgi

sağlayabilmek amacıyla işletme yönetimi ve bağımsız denetçilere işletmenin sürekliliği

varsayımı hakkında değerlendirme yapma sorumlulukları yüklenmiştir.

109 Sevilengül,s.23.
110 Gray ve Manson, s. 663.
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3.2 İşletmenin Sürekliliği Kavramına İlişkin Önemli Derecede

Şüphe Oluşturabilecek Olay ve Koşullar

İşletmenin sürekliliğine ilişkin şüphe yaratabilecek olaylara ilişkin bazı örnekler

ISA 570’de sıralanmıştır. Ancak bunlardan bir ya da birden fazlasının mevcudiyeti her

zaman önemli bir belirsizlik olduğu anlamına gelmez.111

3.2.1 Finansal Durumla İlgili Önemli Derecede Şüphe Göstergeleri

Gerek işletme yönetimini gerekse bağımsız denetçileri sürekliliğin

değerlendirilmesi sırasında uyanık tutacak finansal göstergeleri genel olarak finansal

başarısızlık kavramı içerisinde incelemek işletmenin sürekliliği kavramının iflas,tasfiye

ve başarısızlık konularıyla ilişkisini ortaya koymada oldukça faydalı olacaktır.

Teorik olarak işletmelerin ömrü sınırsız olarak kabul edilirken, bazı işletmelerin

kurulusunun ilk yıllarında veya daha sonraki yıllarda finansal başarısızlık yaşadığı ve

bazılarının da varlıklarını sona erdirmek durumunda kaldığı gözlenmektedir.

Temel amacı kar elde etmek olan işletmeler uzun yıllar boyunca başarılı bir

şekilde faaliyetlerini sürdürürken, bazı işletmelerin ise amaçlarını gerçekleştiremeyerek

finansal başarısızlık yaşadığı görülmektedir. İşletmelerde yaşanan söz konusu finansal

başarısızlıklar çeşitli biçimlerde ortaya çıkar ve gerekli çözümler üretilemezse, iflasa

kadar giden bir dizi olumsuzlukları içerisinde barındırırlar.

Finansal başarısızlık ise işletmenin yükümlülüklerini karşılayamaması diğer bir

ifade ile borçlarını ödeyememesi durumudur. Finansal başarısızlık durumunda

işletmenin teknik likiditesini kaybetmesi veya iflasının gündeme gelmesi söz konusudur.

İşletmenin süresi gelen borçlarını ödeyememesi teknik likiditesini kaybettiği anlamına

gelir. Süresi gelen borçların ödenememesi işletmeyi daha ağır koşullarla finansman

bulma yoluna itecektir. Zira borçlarını ödeyemeyen işletmenin risk düzeyi artacaktır. Bu

durumun aşılamaması halinde borçlar kontrolsüz bir şekilde artarak, işletmenin iflasını

gündeme getirebilecektir.

Finansal başarısızlık kavramının iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi teknik

likidite kaybıdır. Yani işletme borçlarını ödemede güçlük içerisindedir. İkincisi ise iflastır.

111 SPK, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ,Bölüm 24,md.4.
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İflas isletmelerde yaşanan finansal sıkıntıların atlatılamaması halinde varılacak

son noktadır.

İşletme teknik likiditesini kaybettiği zaman, işletmenin varlıklarının değeri, hala

toplam borçlarının üzerindedir ancak işletme finansal krizle yüz yüzedir. Bu süreçte

işletmenin nakit sıkıntısı karşılanabilirse, finansal sıkıntı atlatılabilecektir.112

İşletmelerde yaşanan finansal sıkıntıların aşılamaması durumunda, iflasla

yüzleşebilecektir. İflas işletmenin toplam yükümlülüklerinin toplam varlıklarını aşması

şeklinde tanımlanır.113

İşletmeler finansal başarısızlık durumlarında, iflasa kadar varan süreçte bir dizi

olumsuzluklar yaşar. İşletmelerin iflasının, teknik likiditenin kaybından daha büyük

sorunlar ortaya çıkaracağı olasıdır. Dolayısıyla ortaya çıkan durumun niteliğine binaen

işletmelerin alabileceği önlemler farklılık arz edecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun 324.

Maddesinde ve İcra ve İflas Kanunu’nun 179. Maddesinde bir işletmenin borçlarını

ödeyemeyecek duruma düşmesi iflas olarak tanımlanmıştır. İşletmenin sahip olduğu

varlıklarının borçlarını karşılayamaması durumunda karşılaşılan iflas kavramı finansal

başarısızlığın en son evresini oluşturmaktadır. Finansal başarısızlık bir işletmenin

teknik likiditesini kaybetmesiyle yaşanabileceği gibi finansal sıkıntıların

aşılamamasında varılacak son nokta olan iflas biçiminde de yaşanabilir. İflas kavramı

finansal başarısızlığın özel bir türüdür ve gerekli önlemler alınmazsa ulaşılacak en son

durumdur.

Tablo 4’de literatürde finansal başarısızlık öngörü çalışmalarında kullanılan

tanımlara yer verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere finansal başarısızlık kavramına

ilişkin olarak üzerinde anlaşılan bir tanım mevcut değildir. Her araştırmacının çözmek

istediği soruna ilişkin olarak uygun bir tanım benimsediği söylenebilir. Finansal

başarısızlık tanımlamalarında ortak olan bir nokta ödeyebilme gücünün azalması hatta

ortadan kalkmış olması olmaktadır.

112 J.Lawrance Gitman,Basic Managerial Finance,Harper Collins Publishers,Newyork,1992,s.616.
113J.Fred Westom ve F.Eugene Brigham,Managerial Finance,7.Baskı,Newyork:Holt,Rinehart and
Wiston,1974,s.578.
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Tablo 4: Finansal Başarısızlığın Literatürdeki Çeşitli Tanımları

Yazar Kullanılan
Kavram

Kullanılan Tanım

Altman İflas Yasal olarak iflas etmiş ve kayyum atanmış
veya Amerika Ulusal İflas Yasası altında

yeniden yapılanması onaylanmış işletmeler

Beaver Başarısızlık Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe, iflas
etme, tahvil faizinin ödenmemesi, karşılıksız

çek yazılması veya imtiyazlı hisse senetlerine
kar payının ödenmemesi

Blum Başarısızlık Vadesi gelmiş borçların ödenememesi, iflas
sürecine başlamış olmak, borçlar konusunda

kredi verenlerle borçların bir kısmının
silinmesi konusunda anlaşması

Deakin Başarısızlık İflas etmiş, ya da alacaklıların isteği üzerine
tasfiye edilmiş işletme

Edminster Başarısızlık Hem Beaver hem de Blum’un tanımları
kullanılmıştır.

Elam İflas İflas yasası hükümlerine göre iflas edilmiş
sayılan işletmeler

Taffler Başarısızlık İflas, tasfiye, alacaklıların isteği üzerine
tasfiye ve mahkeme kararıyla faaliyete sın

verme olarak tanımlanmıştır.

Kaynak: Ramazan Aktaş, Mali Başarısızlık Tahmin Modelleri, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İkinci Baskı, Ankara,1997,s.8.
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Aşağıda ISA 570’de yer alan finansal başarısızlık göstergeleri

açıklanmaktadır:

a) Net borç veya kısa vadeli net borç pozisyonu: Net borç kavramı net

işletme sermayesi olarak tanımlanabilir. Net işletme sermayesi dönen varlıklar ile kısa

vadeli borçlar arasındaki olumlu farkı anlatmaktadır.114 Net çalışma sermayesi, kısa

vadeli borçları ödedikten sonra işletmenin normal çalışma olanaklarını karşılama için

gerekli varlık ve kaynak tutarını belirttiğinden, bu tutarda oluşan değişmelerin izlenmesi

işletme ilgilileri için büyük önem taşımaktadır.

Dönen varlıkların, kısa vadeli borçlar dışındaki kaynaklarla finanse edilmesi

halinde, işletme normal faaliyetlerini yürütmede rahat olacak ve kısa vadeli borçların

baskısı altına girmemiş olacaktır. Çünkü dönen varlıklar bir faaliyet dönemi içinde

devamlı olarak paraya çevrileceği için, bir döngü içinde faaliyetler akıp gidecektir.

Ancak dönen varlıkların finansmanında kısa vadeli borçlardan yararlanılması

halinde, bu döngüye kısa vadeli alacaklılar da katılacaklardır. Bu durumda, dönen

varlıkların devrinden elde edilen fonun bir kısmı, kısa vadeli borçların ödenmesinde

kullanılacaktır. Dönen varlıkların kısa vadeli borçlarla finanse edilmeyen kısmı yani net

çalışma sermayesi ile işletme çalışanlarına, faaliyetlerine devam edebilecek, satış

hacmini artırarak varlıklarını yeterince kullanabilecektir. Bu nedenle, net çalışma

sermayesi tutarının ve bunu artıran ve azaltan olayların yakından izlenmesi, işletme

ilgilileri için büyük önem taşımaktadır.115

Her işletme kendi bünyesine uygun olarak, normal çalışmalarını sürdürebilmek

için, yeterli bir çalışma sermayesine sahip olmalıdır. Ayrıca söz konusu çalışma

sermayesinin, kısa vadeli borçların üzerinde olması ve çalışma sermayesinin kısa

vadeli borçların üzerinde kalan kısmının (net çalışma sermayesi) yeterli olması,

işletmenin geleceği ve itibarı için büyük önem taşımaktadır.116

b) Vadeli borçların ödenmesi: Gerçekçi yenileme ya da ödenme

ihtimalleri olmayan ve ödeme tarihleri yaklaşan vadesi belirli borçlanmalar; ya da duran

varlıkların finansmanı için aşırı derecede borçlanmaya gidilmesi şüphe uyandıran

durumlardır.

114 Akdoğan,s.343
115 A.g.k.,s.344.
116A.g.k.,s.346.
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c) Alacaklılar ve diğer borç verenlerin sağladığı finansal desteğin
çekileceğine dair belirtiler: Müşteri veya garantörün kredi kurumu ile arasındaki

anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya yerine getirmedeki

gecikmelerden doğan tehlikeye kredi riski denir.117 Kredi kurumlarınca, finansal tablolar

aracılığı ile analizi yapılan işletme sonuçları, sağlanan kredinin geri dönme olasılığı

konusunda önemli bilgiler verir.118 Kredi taksit ödemelerindeki gecikmeler, kredilerin

yeniden yapılandırılması ya da borçlunun iflası gibi geri dönüşü etkileyen olaylar

bankanın nakit akışını bozabileceğinden kredi riski bir banka için kritik önem

taşımaktadır. Kredi riskini artıran faktörler; işletmenin çok yeni olması ve tanınmaması,

ticari faaliyetlerini sürekli zararla kapatması, borç yükünün öz kaynaklara göre yüksek

olması, nitelikli teminata sahip olmaması, işletmenin ortaklarının ve yöneticilerinin etik

kurallara uymamaları olarak sayılabilir.119

ç) Cari veya proforma finansal tablolarda gösterilen faaliyetle ilgili nakit
çıkışları: İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, dış finansman

kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan işletmenin; borçlarını geri ödeyebilmesi, faaliyetlerini

sürdürebilmesi, kar payı ödemelerini yapabilmesi ve yeni yatırımlara başlayabilmesinin

mümkün olup olmadığı hususlarında temel bir gösterge teşkil etmek üzere sunulur.120

Bir faaliyet dönemi içerisinde ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine

ilişkin nakit akışları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları ve finansal faaliyetlere

ilişkin nakit akışları olarak gösteren nakit akım tablosunun faaliyetlere ilişkin nakit

akışları şöyle gösterilir:

117 Basel Committee on Banking Supervision “Core Principles for Effective Banking Supervision”,Basel,
1997, www.bis.org/publ/bcbs30a.pdf,(22.04.2008),s.4.
118 Akdoğan,s.36
119 Melek Acar Boyacıoğlu,Bankalarda Derecelendirme(Rating) ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerine
Amprik Bir Çalışma,İstanbul:İktisadi Araştırmalar Vakfı,2005,s.30.
120 TMSK, s. 356.

http://www.bis.org/publ/bcbs30a.pdf
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A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

1.Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+)

a)Satışlardan sağlanan nakit girişleri (+)

b)Gelirlerden sağlanan nakit girişleri(+)

2. Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)

a)Satılan mal ve hızmet maliyetleri ve stok değişimlerine

ilişkin nakit çıkışları(+)

b) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+)

Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net Nakit Akışı(1-2)

3. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri +

4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-)

5.Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)

6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki

Değişikliklere İlişkin Nakit Akışları (+) (-)

a) Varlık Artışları (-)

b) Varlık Azalışları (+)

c) Yabancı Kaynak Artışları (+)

d) Yabancı Kaynak Azalışları (-)

7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları (-)

a) Önceki Dönem Karından Ödenen (+)

b) Geçici Vergiler(+) dir:

Şekil 5: İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışları

Kaynak: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) İle Uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartları, TMSK Yayınları, 2006,s.368.
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İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin örnekler standartta

aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden (satışlardan) elde edilen nakit girişleri

 Royalti, ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri,

 Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları,

 Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit

çıkışları,

 Sigorta şirketlerinin aldığı veya ödediği primler, tazminatlar, yıllık ödemeler ve

poliçeyle ilgili diğer yükümlülükler nedeniyle oluşan nakit giriş ve çıkışları,

 Finansman veya yatırım faaliyeti ile doğrudan ilgili olmadığı sürece kurum

kazancı üzerinden hesaplanan diğer vergiler ile ilgili nakit çıkışları veya söz

konusu vergiler kapsamında alınan vergi iadeleri ile ilgili nakit girişleri,

 Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve

çıkışları. 121

d) Önemli finansal oranlardaki olumsuzluk: Oranlar, mali tablolarda yer

alan kalemler arasındaki ilişkilerdir. Mali tablolar analiz edilirken tablolardaki mutlak

rakamlardan ziyade, birbiriyle ilişkili kalemlerin oranlanmasıyla anlamlı bilgiler elde

edilebilir ve bu nedenle oranlar, mali analizde çok yaygın olarak kullanılır.122 Ancak

oran analizinde anlamsız oran kullanmaktan kaçınılmalıdır. Amaç çok sayıda oran

hesaplamak değil anlamlı ve analiz amacına uygun oranlar hesaplamak olmalıdır. Aynı

amaca hizmet eden birden fazla oran hesaplamak mali analisti yorumda hataya sevk

edebilir.123

121 TMS 7,md.14.
122 Ümit Gücenme Gençoğlu, Mali Tablolar Analizi,Bursa:Marmara Kitabevi Yayınları,1999,s.98.
123 İbrahim Lazol ve Adem Çabuk,Mali Tablolar Analizi,Ankara:Nobel Yayın Dağıtım,2008,s.175.
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Finansal oranların önemli olarak nitelendirilmesindeki değişkenler şunlar

olabilir:124

• Literatürde kullanılma yaygınlığı,

• Öngörülen amaçları yerine getirme.

e) Önemli tutarlardaki faaliyet zararı ya da nakit girişi sağlayan varlıkların
değerinde önemli derecedeki düşüş

f) Kar paylarının ödenme durumu: İşletmelerin, dönem sonunda elde

ettikleri karın tamamını veya bir bölümünü pay sahiplerine dağıtmasına “kar payı

dağıtımı” denir. Dağıtılan kar paylarına “temettü”, “dividant” veya “kar payı” denir.

Kar paylarının dağıtımıyla ilgili iki görüş vardır. Görüşlerden bir tanesi kar payı

dağıtımlarının etkilediği ve yatırımcılarının geleceğin belirsizliği ve paranın zaman

değeri dolayısıyla hemen ödenmesini istediğine, diğeri ise kar payı dağıtımlarının

işletmenin piyasa değerini etkilemediği görüşüne dayanır.125 Bu durumda görüşlerden

birincisine göre kar payı dağıtımlarının zamanında yapılmaması veya kar payı

ödemelerinin sona ermesi işletmenin piyasa değerini düşürerek işletmenin sürekliliğine

gölge düşüreceği söylenebilir.

g) Borç verenlere zamanında ödeme yapılamaması ve kredi
anlaşmalarının şartlarına uyulamaması: Lehine kredi tespit edilen bütün gerçek ve

tüzel kişilerden kredinin kullandırımından önce ve tüm kredilerini kapsayacak şekilde

alınan imzalı belgelere “Genel Kredi Sözleşmesi veya Taahhütnamesi” denir. “Genel

Kredi Sözleşmesi veya Taahhütnamesi”’nin içerdiği şu hususlara uyulmaması süreklilik

konusunda önemli şüphe doğurabilir:

 Kredinin toplam limiti,

 Bankanın krediye uygulayacağı faiz tahakkuk dönemi,

 Krediye tahakkuk ettirilecek faiz, komisyon, gider vergisi ve temerrüt faizi,

124 M.Yılmaz İçerli ve G.Cenk Akkaya,”Finansal Açıdan Başarılı Olan İşletmelerle Başarısız Olan İşletmeler
Arasında Finansal Oranlar Yardımıyla Farklılıkların Tespiti”,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakülte Dergisi,2006,Vol.20,No.1,s.417.
125Mehmet Erkan,Kar Payı Dağıtım Politikası,Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders
Notları,www2.aku.edu.tr/~mehmeterkan/sayfalar/kpayi.ppt,(20.04.2009)
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 Banka açıkça fesih ihbarında bulunmadığı sürece hesap veya hesapların

kesilmesi halinde dahi, sözleşmenin yürürlükte kalacağı,

 Banka alacağını kefalet veya maddi teminat ile sağlamlaştırma gereğini

duyduğu takdirde bu isteğin derhal yerine getirileceği, bu durumda yapılacak

masraf, sigorta ve muhafaza ücretlerinin müşteri tarafından ödeneceği,

 Krediye teminat olarak kefalet alınması halinde kefil veya kefillerin

sözleşmedeki özel madde üzerine “müşterek borçlu ve müteselsil kefil” sıfatıyla

imzaları .126

Kredinin vadesi geldiğinde anapara ve faizinin kısmen veya tamamen borçlu

tarafından ödenmeme durumuna sorunlu kredi denir. Bir kredinin sorunlu kredi olarak

adlandırılması için vadesinin gelmiş olması gerekir. Ancak bazı durumlarda vadesi

gelmeden önce o kredinin vadesi geldiğinde ödenmeyeceği çok açık biçimde belli

olabilir. Bir kredinin sorunlu kredi olarak adlandırılması için aşağıdaki durumların biri ile

karşılaşılması gerekir.

• Nakit kredilerde; kredinin vadesi gelmesine karşın anaparanın ödenmemesi.

• Faiz devresi gelmiş olmasına karşın faizlerinin ödenmemesi.

• Gayri nakit kredilerde; akreditiflerde vadesi gelmiş olmasına karşın veya

teminat mektuplarında mektubun karşı tarafça tazmin edilmesi sonrasında bedelin

kredi borçlusu tarafından ödenmemesi.

• Kredi tebliğ mercii tarafından verilen kredi limitinin üzerine çıkılması127

h) Satıcılarla yapılan işlemlerde, vadeli satıştan peşin ödemeli satışa
geçilmesi: Mal veya hizmet satışlarında satış tutarının tahsilinin satış tarihinden

sonraki bir tarihe ertelenmesi durumu kredili satış olarak tanımlanmaktadır. Mal veya

hizmetin peşin satış fiyatı ile kredili satış fiyatı arasında faiz farkı vardır.128 İşletme bu

126Türkiye Bankalar Birliği,Ticari Krediler,
www.tbb.org.tr/turkce/temel_bankacilik/Ticari%20Krediler.doc,(10.04.2009),s.6.
127Çağlayan Dündar,”Sorunlu Krediler ve Karşılıklar Kararnamesi”,Uzman Gözüyle Bankacılık
Dergisi,Vol.6,No.24,(2000),s.5.
128Yakup Selvi,Fatih Yılmaz ve Kerem Sarıoğlu,Kredili Satışların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasının
UFRS ve VUK Açısından Karşılaştırılması,2007, http://www.muhasebetr.com/muhasebe/049/,(20.04.2009)

http://www.tbb.org.tr/turkce/temel_bankacilik/Ticari Krediler.doc
http://www.muhasebetr.com/muhasebe/049/
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yükümlülüğe katlanamayacak bir finansal durumda ise peşin ödemeli işlemleri tercih

edebilir.

ı) Önemli yeni ürünlerin geliştirilmesi veya önemli faaliyet alanlarında
gerekli yatırımların yapılabilmesi için gerekli finansmanın temin edilememesi.

Müşteri istek ve ihtiyaçlarının hızla değiştiği, global rekabetin gittikçe

yoğunlaştığı, ürün yasam sürelerinin kısaldığı ve teknolojik gelişmelerin arttığı

günümüz koşullarında rekabetten kopmamak için firmalar sürekli olarak yeni ürün

geliştirmek durumundadırlar.129

Tüketici tercihlerinin sürekli değiştiği bir ortamda, bir ürünün sürekli satılması

imkansızdır. Ayrıca gelişen teknoloji ve yoğun rekabet koşulları altında, yeni ürün

üretmemek işletme açısından son derece riskli bir tutumdur. İşletmelerin yaşamlarını

sürdürüp, planladıkları kar miktarlarını gerçekleştirebilmeleri ancak pazara yeni ürünler

sürerek veya ürünlerinde değişiklik yaparak olabilir.130 Ayakta kalmak ve süreklilik için

• Gerekli kültürü oluşturarak

• Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerini

– Evrensel kurallara uygun,

– Netice alacak, değer yaratacak şekilde,

– Kendi bünyesine uydurarak sürdürmek

21. Asırda ayakta kalmak isteyen endüstrilerin tek seçeneği olarak

gözükmektedir. Bu nedenledir ki ürün geliştirme konusunda yürütülen çalışmalar

firmaların gündeminde önemli bir yer tutar.131

129 L.William Moore ve Edgar A.Pessemier,Product Planning Management,Singapore:McGraw Hill
International Editions,1993,s.15.
130C.Lamb ve J.F.Hair,Principles of Marketing,Sixth Edition,Cincinnati:South Western Pub
Co.,1992,s.248.
131 Deniz Bayhan,Yeni Ürün Geliştirme Süreci,Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri İçin Kapasite Oluşturma
Projesi,2008,Eskişehir, www.esinkap.net/egitim_sunumlari/YUG_eskisehir_1408.ppt,(20.04.2009)

http://www.esinkap.net/egitim_sunumlari/YUG_eskisehir_1408.ppt
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3.2.2 Faaliyetlerle İlgili Önemli Derecede Şüphe Göstergeleri

a) Yönetim kademesindeki önemli pozisyonların boşalarak yerlerinin
doldurulamaması: Bir işletmenin en önemli zenginlik kaynağı o işletmede çalışan

bilgili, nitelikli, tecrübeli ve isine bağlılığı yüksek olan insanlardır. İşletmeleri başarıya

götüren ve onlara rekabet üstünlüğü kazandıran insanlar, işletmenin görünmez

varlıklarını temsil etmektedir. İşletmelerin başarısının belirleyicisi sahip oldukları insan

kaynaklarıdır. İşletmelerde nitelikli insanların sayısı arttıkça ve bu insanların sahip

oldukları bilgi, beceri ve yeteneklerinden yararlanıldıkça işletme başarılı olmakta ve

diğer işletmelere göre rekabet üstünlüğünü elde edebilmektedir.132

İşletmenin kişiliği kavramı, işletmenin sahip ya da sahiplerinden,

yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerinden ayrı bir kişiliğe sahip olmasını

ifade eder.133 Bu nedenle yönetim kademesindeki önemli bir pozisyonun boşalarak

yerinin doldurulamaması işletmenin sürekliliğini tehlikeye sokabilir.

Sabancı Holding ele alınacak olursa, 2004 yılında Sakıp Sabancı’nın ölümüyle

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. yönetim kurulu başkanlığına Güler Sabancı getirildi.

Güler Sabancı ardı ardına ölümlerin geldiği çok kritik bir dönemde şirketin başına

gelmesine rağmen kendisinin Sakıp Sabancı olmadığı sadece onun işini devraldığını

belirtmesiyle bu önemli pozisyonu doldurmasıyla şirketin gelirleri 2007'de yüzde 23

artarak 14,8 milyar dolara ulaşmıştır.134

             b) Büyük bir pazarın, zincirin, lisansın ya da başlıca tedarikçilerden
birinin kaybı: Küresel krizin en çok etkilediği sektörlerden madencilik sektörünün ABD

pazarındaki kaybı %60’a çıkmıştır, ancak ABD’de yaşanan Pazar kaybını Çin’e yapılan

blok mermer ihracatı ile şimdilik aşmışlardır. Ancak bu pazar kaybı, alternatif bir pazar

bulunamasaydı, maden ve mermer ihracatçılarını süreklilik tehlikesine sokacaktı.135

İster büyük olsun ister küçük olsun otomobil tedarikçileri küresel kriz

ortamında düşen satışlara karşın araç üretme konusunda baskı içindeler. Amerika’da

General Motors’un ana tedarikçisi olduğu American Axle ve Lear isimli iki firmadan

132Derya Şerbetçi,21.yy İşletmelerinin Gerçek Zenginlik Kaynağı:İnsan Sermayesi, Dumlupınar Üniversitesi
SBE Dergisi,Vol.5,No.8,2003,http://sbe.dpu.edu.tr/8/155.pdf,(20.04.2009)
133 Sevilengül,s.22.
134Sedef Seçkin Büyük,”Geleceğin Sabancısı Doğuyor”,[Elektronic Version],Capital
Dergisi,2009,http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=5410,(01.06.2009)
135 ABD’de kaybettiler, Çin ile kurtardılar,2008, http://www.tumgazeteler.com/?a=4249905,(20.04.2009)

http://sbe.dpu.edu.tr/8/155.pdf
http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=5410
http://www.tumgazeteler.com/?a=4249905
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American Axle denetim firmasından sürekliliğe ilişkin rapor almış ve Lear da bu beklenti

içinde olduğunu belirtmiştir. Ana tedarikçinin içinde bulunduğu zor durumda iki firma da

süreklilik şüphesiyle karşılaşmıştır.136

c) Çalışma zorlukları ya da önemli malzemelerin azlığı

3.2.3 Önemli Derecede Şüphe Oluşturabilecek Diğer Koşullar

a) Sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemelere veya diğer yasal
gerekliliklere uyulmaması: Sermaye yeterliliği, bankacılık düzenlemelerinde

kullanılan araçların başında gelmektedir. Bu düzenlemelerin temelinde bankanın

üstlendiği risklere göre sahip olması gereken asgari sermaye oranının belirlenmesi

yatmaktadır. Sermaye yeterliliği, bankanın karşılaşabileceği risklerin gerçekleşmesi

sonucunda, banka müşterilerinin kayıplarının telafi edilmesi anlamında güvence

sağlamaktadır.137

Basel 2 bankalarda risk yönetimini ve sermaye yeterliliği ölçümlerini etkin hale

getirmek, piyasa disiplinini geliştirerek daha sağlam bir bankacılık sistemi oluşturmak

için geliştirilmiş standartlar bütünüdür. Basel 1 standartları ile belirlenen kriterlerin mali

piyasaların gelişmesi ve işlemlerin karmaşıklaşması sonucu yetersiz kaldığı görülmüş

ve yeni standartlara (Basel 2) gerek duyulmuştur. Basel 2 standartlarının üç yapısal

bloktan oluşmaktadır: Asgari sermaye gereği, sermaye yeterliliğinin denetimi ve piyasa

disiplini.138

b)İşletme aleyhine açılmış, sonuçlanmamış ve kaybedildiği takdirde
karşılanamayacak tutarda tazminatlara neden olacak davalar

c) İşletmeyi olumsuz yönde etkilemesi beklenen yasa ve hükümet
politikalarındaki değişiklikler139

136 Sharon Silke Carty,”Visteon puts off filing SEC on going concern fears;Auto supplier trying to work out
deals on debt”,Usatoday,2009,[Proquest],(20.04.2009)
137Volkan Evcil,Sermaye Yeterliliği Düzenlemelerinin Geçmişi-Geleceği,
www.merakmerkezi.com/msmerak.asp?id=14187, (20.04.2009)
138Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı,http://www.bddk.org.tr/turkce/basel/basel/10_Soruda_Basel-
II.pdf,(10.03.2009)
139SPK “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” Seri:
X,No:22.,Bölüm24,md.7.

http://www.merakmerkezi.com/msmerak.asp?id=14187
http://www.bddk.org.tr/turkce/basel/basel/10_Soruda_Basel-II.pdf
http://www.bddk.org.tr/turkce/basel/basel/10_Soruda_Basel-II.pdf
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3.3  İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesinde Taraflar

Genel amaçlı finansal tabloların hazırlanmasındaki ana varsayımlardan biri

olan süreklilik varsayımı olağanüstü bir hal olmadığı durumlarda çoğu kişinin zaten öyle

varsaydığı ve çok fazla dikkat göstermediği bir varsayımdır.140 Ancak günümüz

ekonomik koşulları yıllık raporlama ile ilgili olan herkese önemli derecede zorluklar

yüklemiştir.141 İşletmenin sürekliliği kavramının değerlendirmesinde temel olarak iki

taraf söz konusudur:

 İşletmenin yönetimi

 İşletmenin denetçileri

Buna ek olarak aşağıdaki faktörlerin işletmenin sürekliliğinin

değerlendirilmesine yol açtığı durumlarda, değerlendirmenin yapılmasına ayrıca ana

borç verenler, finansörler, bankalar da katılabilirler. Bu faktörler:

 Cari yılda meydana gelen önemli faaliyet zararları

 Süregelen ticari krediler

 Olası davalar

 Önemli müşterilerin kaybedilmesi olasılığı

 Olası patent satışı ve cari oranın kredi anlaşma limitine yakın oluşu142

3.3.1 İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesinde Yönetimin Rolü

 İşletmenin sürekliliği varsayımının finansal tabloların hazırlanmasında temel

ilkelerden biri olması143 ve bazı finansal raporlama sistemlerinin, yönetimin işletmenin

sürekliliğini öngörüldüğü şekilde değerlendirmesini ve işletmenin sürekliliği ile ilgili

140 Craig Fischer,”Probing The Validity Of The Going Concern”,Chartered Accountants Journal, 2009,Vol.
88, No.2 Business Source Complete veri tabanı, (12.04.2009).
141 Financial Reporting Council,An Update For Directors of Listed Companies:Going Concern and Liquidity
Risk,http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/FRC%20an%20update%20for%20directors%20of
%20listed%20companies%20Nov%20084.pdf ,(20.05.2009)Kasım 2008,s.1.
142 Williamson,s.1.
143 Sermaye Piyasası Kurulu,Seri:X,No:22,Bölüm 24,md.4.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=bsi
http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/FRC an update for directors of listed companies Nov 084.pdf
http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/FRC an update for directors of listed companies Nov 084.pdf
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standartların göz önünde bulundurulmasını ve ilgili açıklamaların yapılmasını kesin bir

gereklilik olarak ifade etmesi144 nedeniyle, işletme yönetiminin, işletmenin sürekliliğine

ilişkin değerlendirmeyi her durumda yapması zorunludur. Uluslararası Muhasebe

Standardı 1 “Finansal Raporların Sunumu” firma yönetimin firma sürekliliğini

değerlendirme sorumluluklarını aşağıdaki gibi ortaya koyar:

"Finansal raporların hazırlanması sırasında işletme yönetimi işletmenin

sürekliliği hakkında değerlendirme yapmalıdır. Firma tasfiye edilme veya ticareti

durdurma kararı almamışsa veya bunları yapmaktan başka gerçekçi bir alternatifi

kalmadıysa, finansal raporlar işletme sürekliliği bazında hazırlanmalıdır. Yönetim somut

belirsizliklerden haberdarsa ve bunlar işletme sürekliliği konusunda şüpheler

doğuracaksa, bu belirsizlikler açığa vurulmalıdır. Şayet raporlar firma sürekliliği baz

alınarak hazırlanmadıysa, bu husus raporda nedenleri ile birlikte belirtilmelidir.

İşletmenin sürekliliği varsayımının gerçekçiliğinin değerlendirilmesinde,

yönetim öngörülebilir gelecekle (limitli olmamakla birlikte en az 12 ay) ilgili tüm bilgileri

dikkate alır.145

IFAC, Uluslararası Denetim Standartları (ISA) yayınında işletmenin sürekliliği

kavramını kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Bu yayında, IFAC, işletme yönetimi ve

denetçilerinin rollerini tartışmaktadır.

Diğer finansal raporlama sistemlerinde, yönetim kademesinin, işletmenin

sürekliliğini sürdürme kabiliyetini değerlendirmesi açık bir gereklilik olarak yer

almayabilir. Buna karşılık, işletmenin sürekliliği varsayımı, mali tabloların

hazırlanmasında temel bir ilke olduğu için, finansal raporlama sisteminde işletmenin

sürekliliğinin değerlendirmesinin yönetim tarafından yapılması, açık bir sorumluluk

olarak belirtilmemişse de, bu değerlendirmenin yapılmış olması yönetimin

sorumluluğudur.146

144 ISA 570:Going Concern,International Federation of Accountants,2007,madde 4.
145 TMS 1:Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı.
146 ISA 570,madde 5.
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3.3.1.1 İşletme Yönetiminin Süreklilik Değerlendirmesini Etkileyen

Faktörler

Firma yönetiminin firma sürekliliğini değerlendirmesi, belirsiz olay ve koşulların

gelecekteki olası sonuçları hakkında herhangi bir zamanda karar vermesi anlamına

gelir. Aşağıdaki faktörler bu konuyla ilgilidir:147

 İşletmenin karlılık durumu: OECD’nin kabul ettiği başlıca karlılık

göstergelerinden biri faaliyet karlılığıdır. İşletmenin faaliyet karının net satışlara

bölünmesi ile elde edilir.148 Geçmişinde karlı faaliyetlerde bulunan ve mali kaynaklarına

rahatça erişilebilen bir işletmede,yönetim kademesi,değerlendirmeyi ayrıntılı bir analiz

olmadan gerçekleştirebilir. 149

 Bir olay veya koşulun sonucu ile bağlantılı olan belirsizliğin derecesi:
Genel olarak bir olayın veya durumun sonucuyla ilgili belirsizliğin derecesi de o kadar

artar. Bu nedenle, işletme yönetiminin açık bir değerlendirmesini zorunlu kılan finansal

raporlama ilkelerinin birçoğu, işletme yönetiminin dikkate almak durumunda olduğu

mevcut bilgilere dair bir dönem belirlenmesini gerektirir. Gelecekle ilgili herhangi bir

kanaat, o kanaate varıldığı zamanda mevcut bulunan bilgiye dayanır. Bilanço

tarihinden sonra meydana gelen olaylar, daha önce makul olarak yapılan

değerlendirme sonucunda ulaşılan kanaat ile çelişebilir.150 IAS 10 Bilanço Tarihinden

Sonra Meydana Gelen Olaylar’a göre bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için

onaylanma tarihi arasında işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade

eder.151

IAS 10 standardı 5 temel konuyu ele almaktadır;

1. Düzeltme gerektiren olaylar: Bir olayın meydana gelmesine neden olan

koşullar raporlama dönemi sonunda mevcut ise, o zaman söz konusu olay düzeltme

gerektiren bir olaydır. Düzeltme gerektiren olayları yansıtmak için finansal tablolarda

147 Williamson,s.2.
148 Mehmet Akif Durak ve Rezan Ökten,Royalti Ödemelerinin  Transfer Fiyatlandırması Açısından
İncelenmesi,2007,http://www.verginet.net/UserFiles/File/Transfer%20Fiyatlandirmasi/Makaleler/Royalti%2
0%C3%96demelerinin%20Transfer%20Fiyatland%C4%B1rmas%C4%B1%20A%C3%A7%C4%B1s%C4
%B1ndan%20%C4%B0ncelenmesi_%20.pdf,(10.04.2009),s.3.
149 ISA 570,madde 6.
150 SPK,kısım 24 madde 3.
151 Örten,s.115.

http://www.verginet.net/UserFiles/File/Transfer Fiyatlandirmasi/Makaleler/Royalti %C3%96demelerinin Transfer Fiyatland%C4%B1rmas%C4%B1 A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan %C4%B0ncelenmesi_ .pdf
http://www.verginet.net/UserFiles/File/Transfer Fiyatlandirmasi/Makaleler/Royalti %C3%96demelerinin Transfer Fiyatland%C4%B1rmas%C4%B1 A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan %C4%B0ncelenmesi_ .pdf
http://www.verginet.net/UserFiles/File/Transfer Fiyatlandirmasi/Makaleler/Royalti %C3%96demelerinin Transfer Fiyatland%C4%B1rmas%C4%B1 A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan %C4%B0ncelenmesi_ .pdf
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muhasebeleştirilen tutarların düzeltilmesi gerekmektedir. Aşağıda düzeltme gerektiren

olaylara ilişkin bir takım örnekler verilmektedir;

• Davalar

Bir aile bozuk gıda satması nedeniyle neredeyse bebeklerini kaybedecekleri

gerekçesiyle XYZ A.Ş.’yi Ağustos 2007 tarihinde mahkemeye verir. Hâkim yıl

sonundan (31 Aralık 2007) kısa bir süre sonra XYZ A.Ş.’nin 2 milyon YTL tazminat

ödemesi yönündeki kararını açıklar. Bu olayla ilgili koşullar raporlama dönemi sonu

itibariyle var olduğu için bu, 31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolarda düzeltme

yapılmasını gerektiren bir olaydır. XYZ A.Ş. , finansal tablolarına 2 milyon YTL’lik bir

borç ve gider yansıtmak zorundadır.

• Müşterinin iflası

Bay X, Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirilen alımlar için ABC Ltd.’e 1 milyon

TL borçlanır. Ülke çapında yaşanan bir ekonomik krizin ardından Bay X Şubat ayında

iflasa gider. Alacak, bilânço tarihi itibariyle (31 Aralık 2007) geri kazanılamayacak bir

alacak olduğu için bu, düzeltme gerektiren bir olaydır. 1 milyon YTL tutarındaki alacak

31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolarda silinmek zorundadır.

• Stokların net gerçekleşebilir değerlerinin altında satılması

Toy Ltd, yıl sonu olan Kasım ayından önce yılbaşı nedeniyle talep olacağı

düşüncesiyle 1.000 adet oyuncak araba satın alır. Ancak, Toy Ltd oyuncak arabaları

tanesi sadece 100 YTL’ye yani satın alma fiyatının 50 TL altına satabilmiştir. Oyuncak

arabaların değeri raporlama döneminin sonu itibariyle 100 TL olduğu için bu düzeltme

gerektiren bir olaydır. 50.000 YTL 30 Kasım 2007 tarihli finansal tablolarda değer

düşüklüğü olarak kaydedilmelidir.

• Varlıkların satışı ile ilgili gelirlerin veya satın alınması ile ilgili maliyetlerin

belirli hale gelmesi

Örnek Ltd, Aralık 2007 tarihinde bir depo satar. Satış, fiyatı Ocak ayında

kesinleştirilerek 1 milyon TL olarak belirlenir, diğer bir ifadeyle belirlenen fiyat tahmin

edilen fiyatın 0.2 milyon TL altındadır. Deponun değeri raporlama döneminin sonu

itibariyle (31 Aralık 2007) 1 milyon TL olduğu için, bu düzeltme gerektiren bir olaydır.
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Deponun satış karı ve alacak,31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolarda düzeltilmek

zorundadır.

• İkramiyelerin belirli hale gelmesi

A Ltd’in denetlenmiş yıllık satış rakamlarına göre hesaplanan bir ikramiye

planı bulunmaktadır. Yönetim, denetim tamamlandığında 1 milyon TL tutarındaki

ikramiyeyi onaylar. Bu, yapılması beklenen ödemeden 0.3 milyon TL daha yüksektir.

Satışlar raporlama dönemimin sonundan önce (31 Aralık 2007) mevcut olduğu için bu,

düzeltme gerektiren bir olaydır. Finansal tablolar onaylanan 1 milyon TL’lik ödemeyi

yansıtmak zorundadır.

• Hile veya hatalar

B Ltd, yıl sonundan kısa bir süre sonra depodaki isçilerinden birinin 250.000

TL tutarında değerli stok kalemlerinden çaldığını keşfetmiştir. Bu, düzeltme gerektiren

bir olaydır çünkü dolandırıcılık eylemi bilanço tarihi itibariyle mevcuttu. Çalınan

kalemler finansal tablolarda kayıtlardan düşülmek zorundadır.

2. Düzeltme gerektirmeyen olaylar: Bir olayın meydana gelmesine neden

olan koşulların raporlama dönemi sonundan sonra ortaya çıkması durumunda, ilgili

olay düzeltme gerektirmeyen bir olaydır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar için finansal

tablolarda muhasebeleştirilmiş olan tutarların düzeltilmesine gerek yoktur. Aşağıda

düzeltme gerektiren olaylara ilişkin bir takım örnekler verilmektedir;

• Bağlı ortaklık satışı

Bağlı ortaklığın raporlama döneminin bitiminden sonraki satışı düzeltme

gerektirmeyen bir olaydır çünkü elden çıkarma işlemi yıl sonundan sonra

gerçekleşmiştir.
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• Duran varlık satışı

ABC Ltd kömür yakan enerji santralini yıl sonundan bir ay sonra rakibi olan bir

elektrik şirketine satmıştır. Bir duran varlığın raporlama döneminin bitiminden sonra

elden çıkarılması düzeltme gerektirmeyen bir olaydır çünkü elden çıkarma işlemi yıl

sonundan sonra gerçekleşmiştir.

• Yeniden yapılandırma

XYZ Ltd’in yönetimi yıl sonundan hemen iki hafta sonra üç iş bölümünü bir

bölümde birleştirmeye yönelik kararını açıklamıştır. Şirketin Aralık yıl sonu finansal

tablolarının yayınlanmak için onaylanması bir ay içerisinde gerçekleşecektir.

Raporlama döneminin bitiminden sonra açıklanan yeniden yapılandırma işlemi,

düzeltme gerektirmeyen bir olaydır çünkü yeniden yapılandırma planı raporlama

döneminin sonunda mevcut değildi.

• Yeni hisse senedi ihracı

Z Ltd 2007 yılı finansal sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra, şirket için

gerekli olan finansmanı yaratabilmek için 10 TL bedelle 10.000 adet yeni adi hisse

senedi ihraç edeceğini açıklamıştır. Raporlama döneminin bitiminden sonraki adi hisse

senedi işlemleri düzeltme gerektirmeyen bir olaydır çünkü işlemler raporlama

döneminin bitiminden sonra gerçekleşmiştir.

• Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar

Raporlama döneminin bitiminden sonra döviz kurunda meydana gelen

dalgalanmalar düzeltme gerektirmeyen olaylardır, çünkü döviz kurunda raporlama

döneminin bitiminden sonra değişiklik meydana gelmiştir.

Aşağıda düzeltme gerektirmeyen olaylara ilişkin diğer başka örneklere yer

verilmektedir:

• bilanço tarihinden sonra bir üretim tesisine zarar veren bir yangın

• yönetimin bilanço tarihinden sonra faaliyetlerini durdurmaya yönelik planını

açıklaması
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• bilanço tarihinden sonra meydana gelen şarta bağlı bir yükümlülük

• bilanço tarihinden sonra vergi mevzuatında meydana gelen bir değişiklik

3. Temettüler:

Raporlama döneminden sonra açıklanan temettü, düzeltme gerektirmeyen bir

olaydır. Temettüler onaylandığında açıklanır ve artık ondan sonra ödenip,

ödenmeyeceği konusu işletmenin isteğine bağlı değildir. Açıklanan bir temettü,

düzeltme gerektirmeyen önemli bir olaydır ve bu nedenle finansal tablo dipnotlarında

açıklanır. Örneğin;

12 Ocak 2007 tarihinde, ABC Ltd, 1 YTL’lik her bir hisse başına 2 YTL temettü

ödeneceğini açıkladı. Bu, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle net varlıklarda 2.000 YTL ve

yine 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ilişkin karlarda 2.000 YTL’lik bir azalışa

neden olacaktır.

4. Yayınlanmak için onay tarihi:

Farklı şirketler ve ülkelerde finansal tablolarının onaylanmasına ilişkin farklı

süreçler mevcuttur. Finansal tablolar yönetim tarafından onaylandığında yayınlanmak

için onaylanmış olur. Bazı işletmeler finansal tabloların onaylanması için söz konusu

tablolarını hissedarlarına veya bir üst kurula sunarlar. Yine de finansal tablolar yönetim

tarafından hissedarlara veya üst kurula sunulmak üzere onaylandığında yayınlanmak

için onaylanmış olacaktır. Bu organların finansal tabloları yayınlanmak için onaylama

yetkisi yoktur. Finansal tabloların yayınlanmak için onaylandığı tarih ile birlikte kim

tarafından onaylandığı açıklanmak zorundadır. Finansal tablolar yayınlanmak için

onaylandıktan sonra üst kurul gibi organların onları düzeltme yetkisi varsa, bu durumun

da ayrıca açıklanması gerekmektedir. 152

152UMS 10: Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar:Uygulama Örneği,
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DenetcininNotDefteri/UMS%2010%20Raporlama%20D%
C3%B6neminden%20Sonraki%20Olaylar.pdf,(20.04.2009)

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DenetcininNotDefteri/UMS 10 Raporlama D%C3%B6neminden Sonraki Olaylar.pdf
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DenetcininNotDefteri/UMS 10 Raporlama D%C3%B6neminden Sonraki Olaylar.pdf
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5. İşletmenin sürekliliği: İşletme yönetimince bilanço tarihinden sonra

işletmenin tasfiye edilmesi veya ticari faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesi

veya bu şekilde hareket edilmesi dışında herhangi gerçekçi bir alternatifin

bulunmaması halinde; finansal tabloların hazırlanmasında işletmenin sürekliliği

varsayımı dikkate alınır.

Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan bozulmalar, işletmenin sürekliliği

varsayımının geçerliliğini koruyup korumadığının yeniden gözden geçirilmesini

gerektirebilir. İşletmenin sürekliliği varsayımının geçerliliğini yitirmesi halinde;

işletmenin sürekliliği varsayımı çerçevesinde finansal tablolara alınan tutarların

düzeltilmesi yerine, muhasebe esaslarında temel bir değişikliğe gidilerek finansal

tabloların hazırlanmasında bu varsayım dikkate alınmaz.

Finansal tabloların hazırlanmasında işletmenin sürekliliği kavramının dikkate

alınmadığı veya işletme yönetiminin işletmenin sürekliliğinden şüphe edilmesini

gerektiren olay ve şartlara ilişkin önemli belirsizliklerden haberdar olduğu durumlarda;

dipnotlarda, “Finansal Tabloların Sunumu” standartı uygun olarak açıklama yapması

şarttır. 153

 İşletmenin ve içinde bulunduğu sektörün yapısı:

İşletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığı yaptığı işin doğası, ve dış etkenlerden

ne derece etkilendiği gelecekteki olayların sonuçları hakkında verilen hükmü etkiler.

Karmaşıklık; karar verme ortamının çok geniş ve kapsamlı, heterojen ve karar

ortamındaki unsurların birbiriyle ilişkili, iç içe geçişik olmasını ifade eder. Sistemdeki

etmenlerin sayısı, sistem içerisindeki ilişkilerin yoğunluğu, öğelerin etkileşimi ne kadar

fazla ise sistem de o derece karmaşıktır denebilir.154

153Remzi Örten,Hasan Kaval ve Aydın Karapınar,Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama
Standartları,2.Baskı,Ankara:Gazi Kitabevi ,s.122.
154 Paul A. Kirschener,Pieter J. Beers, Henny P.A.Boshuizen,Van den Bossche,Decision Support and
Complexity in Decision Making,Conference Paper,5.JURE Konferansı,Hollanda,
2002,s.19,http://www.ou.nl/Docs/Expertise/OTEC/Publicaties/pieter-jelle%20beers/Pieter-
Jelle%20Beers%20Paper%20JURE%202002.pdf ,(10.04.2009)

http://www.ou.nl/Docs/Expertise/OTEC/Publicaties/pieter-jelle beers/Pieter-Jelle Beers Paper JURE 2002.pdf
http://www.ou.nl/Docs/Expertise/OTEC/Publicaties/pieter-jelle beers/Pieter-Jelle Beers Paper JURE 2002.pdf
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Genel olarak organizasyonu etkileyen çevresel etkenler az sayıda ve

birbirlerine benzer özellikte ise basit çevre; çok sayıda ve birbirlerinden farklı

özelliklerde ise karmaşık çevre söz konusudur. 155

Karmaşıklık ile belirsizlik arasında fark vardır: Belirsizlik bilgi noksanlığından

kaynaklanmaktadır; oysa karmaşıklığın temelinde ise eldeki bilgilerin ve kararı

etkileyen etmenlerin çok karışık bir örgü oluşturmasından dolayı, insan kapasitesini

zorlaması ve/veya aşması yatmaktadır.156 Dolayısıyla başarılı bir yönetim karar verme

sürecinde karmaşıklığı, belirsizliğe nispeten daha kolay yönetecektir.

3.3.1.2 Önemli Derecede Şüphe Oluşturan Olayları Hafifletici Faktörler

Bu tür olay ya da durumların önemi çoğunlukla diğer faktörlerin yardımıyla

azaltılabilir. Bu kapsamda, bir işletmenin normal kredi geri ödemelerini yapamayacak

olmasının etkisi, işletme yönetiminin; varlıkların satılması, kredi geri ödemelerinin

yeniden programlanması, ilave sermaye temin edilmesi gibi alternatif yöntemler ile

yeterli nakit akışını temin etmek suretiyle işletmenin sürekliliğini sağlamaya yönelik

uygulamalarla dengelenebilir. Benzer bir şekilde, ana tedarikçinin kaybı, uygun bir

alternatif tedarik kaynağının bulunmasıyla telafi edilebilir.157

3.3.2 İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesinde Bağımsız

          Denetçinin Rolü

3.3.2.1 Denetçinin Sorumluluğunun Kapsamı

Bağımsız denetçi,

 bağımsız denetim tekniklerini planlarken,

 bağımsız denetim tekniklerini uygularken,

 sonuçlarını değerlendirirken,

155 Kurtuluş Yılmaz Genç ve Taner Acuner,Durumsal Değişkenler-Organizasyon Yapısı İlişkisinin Türkiye
Çay Sektöründe Araştırılması,3.Ulusal Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi,Eskişehir,2004, s.730,
http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/17-01.pdf , (10.04.2009)
156 M.Murat Yaşlıoğlu,”Karar Verme Sürecinde Eğilimler ve Bir Araştırma”,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi,İstanbul Üniversitesi SBE,2007),s.14.
157 Sermaye Piyasası Kurulu,Seri:X,No:22,Bölüm 24,md.4.

http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/17-01.pdf
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kısacası bağımsız denetimin her aşamasında, 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 bulundurur.

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 gerektirir.

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 edilemez. 158

IFAC’ın denetçinin sorumluluk kapsamıyla ilgili aldığı pozisyon tutucudur:

IFAC denetçinin firma sürekliliği değerlendirmesinde önemli bir rol almasına izin verir.

Ancak, denetçinin firma sürekliliğinin geçerli olup olmadığı konusunu ortaya çıkarmak

için bir dedektif gibi her detayı incelemesini gerekli bulmaz.159 Zaten denetim raporunda

denetçinin görüşünü yansıtan sonuç hiçbir zaman mali tabloları kullananlar tarafından

%100 güvenilirlik anlamında algılanamaz. Denetçi garanti veren kişi konumunda

değildir. Denetçinin her zaman yanılma ve yanıltma olasılığı vardır. 160

3.3.2.2 Denetçinin Planlama Aşamasında Dikkat Etmesi Gereken

Hususlar

Denetçi, denetimi planlarken, işletmenin devamlılığını sürdürebilmesine ilişkin

önemli derecede şüphe doğurabilecek olaylar veya koşullar olup olmadığını

158Sermaye Piyasası Kurulu,Seri:X,No:22,Bölüm 24,md.5.
159 Williamson,s.2.

160 Bozkurt,s.33.
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değerlendirmelidir.161 Denetimin planlama süreci aşamalarında süreklilik

değerlendirmesi şu şekilde yapılabilir:

3.3.2.2.1 Müşteri İşletme ve Faaliyeti Hakkında Bilgi Edinme: Genel

ekonomik durum ve sektörün durumu hakkında bilgi sağlanması, işletmenin finansal

yapısı hakkında bilgi sağlaması, personel yapısı hakkında bilgi sağlaması ve analitik

inceleme prosedürlerinin uygulanması gibi faaliyetlerde bulunulur. Bu incelemeler

sırasında daha önce yönetimin değerlendirmesi sırasında önemli şüphe doğurabilecek

olaylar veya koşullarla karşılaşırsa risk düzeyi belirlenmesinde bunları kullanabilir.

Örneğin işyerinin faaliyette bulunduğu yerlerin denetçi tarafından gezilmesi, başlangıç

aşamasında önemli bilgiler sağlar. Fabrika bölgesi gezilirken işletmenin üretim süreci

öğrenilir, üretilen mamuller yakından tanınır.162 Ancak fabrikada hammadde sorunuyla

karşı karşıya olunduğunu gözlemleyen denetçi bu faktörün önemli şüphe oluşturup

oluşturmayacağını değerlendirir.

3.3.2.2.2 İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi

COSO İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve Raporu’nda yer alan tanıma göre iç

kontrol, genelde işletmenin yönetim kurulu, üst yönetimi ve diğer personel tarafından

yürütülen faaliyetlerin etkiliğini ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenilirliği ve ilgili

yasalara ve düzenlemelere uygunluk hususlarında amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı

konusunda makul güvence sağlamak amacıyla tasarlanmış bir süreçtir. 163 Genel Kabul

Görmüş Denetim Standartlarının Çalışma Alanı Standartları Bölümünde yer alan 2

no’lu standart, denetçiden çalışmalarına bir dayanak noktası olması amacıyla

denetlenen işletmenin iç kontrol yapısını incelemesini ve değerlendirmesini

istemektedir.164

3.3.2.2.3. Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi: Önemlilik, muhasebe

bilgilerinde bulunan herhangi bir hata veya düzensizliğin mali tablo kullanıcılarının

verecekleri kararlarda etkileme olasılığıdır.165 Diğer bir deyişle, bir olay suyun akışını

değiştiriyorsa o önemlidir. 166 İşletmenin sürekliliği varsayımı hakkında şüphe

161ISA 570,md.11.

162 Bozkurt,s.94.
163Nuran Cömert, İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim, Deloitte Academy Eğitim Notları,
İstanbul,2008,s.8.
164 Bozkurt,s.129.
165 Ataman,Hacırüstemoğlu,Bozkurt,s.57.
166 Bozkurt,s.97.
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oluşturabilecek olay ve koşullar, suyun akışını değiştirmeyecek suyun kesilmesine yol

açacak olay ve koşullardır. Bu nedenle denetçi planlama aşamasında bu tarz bir olay

veya durumla karşılaşıldığı takdirde, düşük tutarda önemlilik düzeyi belirleyecek ve

toplaması gereken kanıt sayısı artacaktır. Ancak önemlilik düzeyinin gerekirse sonraki

aşamalarda gerekirse değiştirileceği unutulmamalıdır.167

3.3.2.3 Denetim Risk Modeli Yapısı ile İşletmenin Sürekliliği Arasındaki İlişki

Denetçi, denetim sırasında, işletmenin devamlılığını sürdürebilmesine ilişkin

önemli derecede şüphe doğurabilecek olay ve koşullarla ilgili kanıtlara karşı dikkatli

olmalıdır. Denetçi, bu olay ve koşulların denetim riski bileşenlerini etkileyip

etkilemediğini dikkate almalıdır. 168

Denetim riski, mali tablolarda önemli yanlışlık olduğu halde, denetçinin mali

tabloların doğru olarak sunulduğu sonucuna varması ve mali tablolar hakkında olumlu

görüş bildirmesi olasılığıdır.169 Denetim riski bileşenleri açısından işletmenin sürekliliği

hakkında şüphe oluşturabilecek olay ve koşulları değerlendirmek gerekirse;

3.3.2.3.1 Denetçinin İşletme Risklerini Belirlemesi

Doğal Risk: İç kontrol sistemini oluşturan politika ve prosedürlerin olmadığı

varsayıldığında, belli yapısal ve çevresel özellikleri nedeniyle hesap kalanlarının önemli

yanlışlıklardan etkilenebilirliğidir.170

İşletmenin mali yapısında süren ve önlenemeyen düzensizlikler, denetçinin

doğal risk düzeyini yüksek tutmasına neden olmaktadır. Örneğin işletmenin sürekli

olarak net işletme sermayesi noksanlığı sıkıntısı çekmesi işletmenin sürekliliği

hakkında önemli şüphe doğurabilecek koşullardan biri olup, denetçinin doğal riski

arttırmasına sebep olur. 171 Personeldeki sürekli değişim de işletmenin sürekliliği

hakkında önemli şüphe doğurabilecek doğal riskin artmasıyla ilgili verilebilecek bir diğer

örnektir.

Kontrol Riski: Kontrol riski bir hesap veya işlem akımında meydana

gelebilecek önemli bir yanlışlığın işletmenin iç kontrol sistemi tarafından zamanında

167A,g,k,,s.98.
168 ISA 570,md.12.
169 Seval Kardeş Selimoğlu ve Şaban Uzay, Muhasebe Denetimi, Ankara: Gazi Kitabevi,2008,s.87.
170 Kepekçi, s.42.
171 Bozkurt, s.108.
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önlenememesi ya da ortaya çıkarılamamasıdır. Bu risk doğrudan işletmenin iç kontrol

sisteminin etkinliğinin fonksiyonudur. Örneğin bir işletmede nakit, stok veya menkul

değerlere ulaşımın herkese açık olması o işletmenin iç kontrol zafiyetidir.172

Ortaya Çıkartma Riski: Denetçinin, mali tablolarda bulunan önemli bir hatayı

bulmada başarısız olması olasılığıdır. Doğal ve kontrol riskinin tersine ortaya çıkartma

riski denetçinin çalışmaların etkisiyle değiştirilebilen bir risk unsurudur. Dolayısıyla risk

düzeyinin belirlenmesi denetçinin iradesi dâhilindedir. 173

Denetim riskinin bileşenleri tanımlandıktan sonra denetim risk modeli ortaya koyulabilir.
Denetim risk modeli aşağıdaki şekilde formüle edilebilir:174

Kabul Edilebilir Denetim Riski=Doğal Risk*Kontrol Riski*Ortaya Çıkartma Riski

KDR=DR*KR*OR

Denetim risk düzeyini oluşturan 3 farklı risk unsuru arasında yakın ilişki

bulunmaktadır. Doğal risk ile kontrol riskinin belirlenen düzeyleri, denetçinin

belirleyeceği ortaya çıkartma riskinin düzeyini etkilemektedir. Bir hesapla ilgili işletme

iddiası için belirlenen kontrol ve doğal risk düzeyi, ortaya çıkartma riskinin düzeyini

azalmasına veya artmasına neden olmaktadır. Doğal riskin veya kontrol riskinin düşük

düzeylerde belirlenmesi durumunda, denetçi ortaya çıkartma riskini arttırabilmektedir.

Veya bu durumun tersi olabilmektedir. Dolayısıyla iki grup risk unsuru arasında tersine

işleyen bir ilişki vardır. 175

  Denetçinin düşük denetim riski istemesi, mali tablolarda belirlenememiş

önemli hataların olmaması konusunda daha fazla güvenilirlik istemesi anlamına

gelmektedir. Bu sınırı belirlemede en önemli ölçüt işletmeden denetçiye gelebilecek

tehlikelerdir. Bu tehlike ‘İşletme Riski’ olarak ortaya çıkmaktadır. İşletme riski, denetim

172 Güredin, s.228.
173Bozkurt, s.109.
174Donald H.Taylor, G. William Glezen, Auditing Integrated Concepts and Procedures, Sixth Edition,
Wiley,1994,s.309.
175 Bozkurt, s.110.



73

sonunda olumlu görüş verildikten sonra işletmenin durumu nedeniyle denetçinin karşı

karşıya kalabileceği olumsuz durumlardır.

İşletme riskini azaltmanın yolu kabul edilebilir denetim riskinin duruma göre

ayarlanmasından geçmektedir. Denetim riskinin düzeyi azaltıldıkça, işletme riski de o

oranda düşmektedir. Ancak buna karşın, denetim maliyeti ve harcanan zaman

artmaktadır. Denetçiye düşen en uygun noktayı bulabilmek için bazı ölçütleri

değerlendirip denetim riskini belirlemektir.176

İşletme riskine sebep olacak faktörler işletmenin sürekliliği varsayımı hakkında

önemli şüphe doğmasına sebep olacak olaylardır. Yönetimin sürekliliğe ilişkin

değerlendirmesi kısmında bu koşul ve olaylara değinilmişti. Ancak denetçinin bu

koşullara ve olaylara işletme riski açısından nasıl yaklaşması gerektiği aşağıda

incelenecektir.

3.3.2.3.2 Denetçinin İşletme Risklerini Değerlendirmesi

İşletmenin geleceği ile ilgili olarak varolan belirsizlikler denetçinin işini

zorlaştırmaktadır. İşletmenin iflas etme olasılığı, beklenen kredinin alınamaması veya

mahkemede bir bir davanın kaybedilme olasılıkları denetçinin kaliteli denetim

yapmasına karşın karşılaşabileceği tehlikelerdir. Denetçi bu işletme risklerini ortadan

kaldırabilmek için denetim riskini düşük tutmakta ve olabildiğince fazla kanıt toplama

yolunu seçmektedir. Bu gibi konularda karar verebilmek için, işletme ile ilgili olarak

aşağıda sıralanan bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir:177

 İşletmenin Likidite Durumu: İşletme sürekli olarak çalışma sermayesi

noksanı ile faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalıyorsa, gelecekte bir borç ödeme

güçlüğü içine düşmesi kaçınılmazdır. Bu da denetçi için dikkate alınması gereken bir

tehlikedir.

 Önceki Yılların Kar-Zarar Durumu: İşletmenin kar düzeyi hızlı bir

biçimde azalıyorsa veya zararları artıyorsa, gelecekte önemli sorunların doğma olasılığı

yüksektir. Denetçinin bu dalgalanmaların nedenlerini anlamaya çalışıp, riskini

belirlemesi gerekmektedir.

176 Bozkurt, s.113.
177 A.g.k., s.114.
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 Finansal Büyüme Politikası: işletmenin kaynak sağlamada kullandığı

yol denetçi için önem taşımaktadır. İşletme faaliyetlerini sürdürmede ve büyümede

sürekli borçlanma yolunu seçmişse, denetçinin işletme riski artmaktadır. Örneğin,

maddi duran varlıkların alınmasında, öz kaynak ve yabancı kaynak dengesinin

incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca borçlanmanın kısa veya uzun vadeli olup olmadığı

önemlidir. Uzun vadeli yatırımlarda, kısa vadeli borç kullanma, işletmeyi altından

kalkamayacağı nakit ödemeleri ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Bunun sonucu

olarak işletme iflasa kadar gidebilmektedir.

 İşletmenin Faaliyet Konusu: bazı sektörlerde faaliyet gösteren

işletmeler, diğerlerine göre daha fazla risk taşımaktadırlar. Örneğin tüm koşullar aynı

olsa dahi, aracı kurumların, hizmet işletmelerine göre iflas etme riskleri daha fazladır.

Ekonomik koşullara göre bazı sektörlerde düzensizlik olma olasılığı daha fazladır.

Örneğin, denetçi için bir tekstil işletmesinin denetimi, bir ilaç şirketinin denetiminden

daha fazla riskli olabilmektedir. Denetçi, işletmelerin faaliyet konularına göre denetim

riskini ayarlamak zorundadır.

 Yönetimin Yeteneği: İşletmenin yetenekli yönetim kadrosuna sahip

olması, finansal zorlukların aşılmasında bir üstünlük aracıdır. Tersine işletmenin

yeteneksiz yönetim kadroları ile çalışması, sürekli sorun yaşama olasılığını

arttırmaktadır. Denetçi için yönetimin yetenekli insanlardan oluşması güvenilirlik

göstergesidir. Bu da riskin azalması anlamına gelmektedir.

3.3.2.3.3 Denetçinin Planlama Aşamasındaki Diğer Sorumlulukları

 İşletmenin sürekliliğine ilişkin belirlenen sorunlara çözüm olanağı

sağlayacağı gerekçesiyle, denetçi, yönetim ile uygun zamanlı görüşmeler yapar ve

yönetimin planlarını yeniden değerlendirir.

 Denetçi, yönetimin işletmenin sürekliliğiyle ilgili yönetimin ön

değerlendirme yapıp yapmadığını göz önünde bulundurur. Buna ilişkin iki seçenek

karşısına çıkabilir:

a) Yönetim kademesinin işletmenin sürekliliğine ilişkin ön değerlendirme

yapmış olması: Denetçi, yönetimin işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli şüphe
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doğurabilecek olayları tanımlayıp tanımlamadığına karar verir ve yönetimin planlarını

bu şekilde yönlendirir.178

b) Yönetim kademesinin işletmenin sürekliliğine ilişkin ön değerlendirme

yapmamış olması: Denetçi, işletmenin sürekliliği varsayımını amaçladıkları şekilde

kullanabilmelerine ilişkin esasları ve yönetimin işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli

şüphe doğurabilecek koşulların varlığını yönetim ile tartışır. Özellikle, denetçi

işletmenin sürekliliği varsayımı ile ilgili olay ve koşulları belirlemişse yönetimden,

değerlendirmeye başlamasını talep edebilir.179

3.3.2.4 Yönetimin İşletmenin Sürekliliğine İlişkin Değerlendirmelerinin Gözden

Geçirilmesi

Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin işletmenin sürekliliğine dair yaptığı

değerlendirmeyi gözden geçirir.

 İşletme yönetiminin, işletmenin sürekliliğini devam ettirebilmesi amacıyla

mevcut tüm bilgilere ilişkin bir dönem belirleyerek yaptığı değerlendirme, bağımsız

denetçinin işletmenin sürekliliği varsayımı hakkındaki incelemesinin önemli bir

parçasıdır.

Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin değerlendirmesini gözden geçirirken,

işletme yönetiminin değerlendirme yaparken izlediği süreci, değerlendirmeye esas

varsayımları ve işletme yönetiminin geleceğe dair planlarını dikkate alır. Bağımsız

denetçi, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılması sonucunda edindiği tüm bilgilerin

bu değerlendirmede dikkate alınıp alınmadığını gözden geçirir.

Geçmişinde karlı faaliyetleri ve finansal kaynaklara kolay erişimi olan

işletmelerde işletme yönetimi, değerlendirmeyi detaylı analiz etmeden de yapabileceği

gibi, bağımsız denetçi de değerlendirmenin uygunluğuna dair kanaate, detaylı

bağımsız denetim teknikleri uygulamadan da ulaşabilir. Ancak, işletmenin sürekliliği

üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak olaylar veya durumlar belirlendiğinde, bağımsız

denetçi, ilave bağımsız denetim tekniklerini uygulamak zorundadır.

178 ISA 570,md.14.
179 ISA 570,md.15.
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IFRS, yöneticilerin işletme sürekliliğini değerlendirirken uymak zorunda

oldukları zaman dilimi hakkında spesifik gereklilikler içermektedir. IAS 1.26’ya gore,

yönetim, değerlendirme sırasında en az gelecek bir yıl için varolan tüm bilgileri dikkate

almak zorundadır.180

Yöneticiler, bütçe ve tahminlerinin minimum olarak bir sonraki bilanço tarihini

kapsayacak şekilde hazırlanması ve bundan uzun süreler için firma geleceği

beklentilerinin orta ve uzun dönem planlara dahil etmelidirler.181

Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin finansal raporlama standartları uyarınca

yaptığı değerlendirmeyi gözden geçirirken, işletme yönetimi tarafından kullanılan

dönemi esas alır. İşletme yönetiminin işletmenin sürekliliğine dair yaptığı değerlendirme

bilânço tarihinden itibaren 12 aydan daha kısa bir dönemi kapsıyorsa, bağımsız denetçi

işletme yönetiminden değerlendirme dönemini bilânço tarihinden sonraki en az 12 aylık

süre için yapmasını talep eder.182

3.3.2.5 Yönetimin Değerlendirmesinden Sonraki Dönemde Denetçinin

             Sorumlulukları

Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin değerlendirdiği dönem sonrasına ilişkin

ve işletme yönetiminin haberdar olduğu, işletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler

uyandıracak olay ve durumlar ile işletmenin faaliyet riskleri olup olmadığını hakkında

bilgi toplar.

Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin işletmenin sürekliliği hakkındaki

değerlendirmesinden sonraki dönemde; gerçekleşebilecek planlanmış ya da

planlanmamış ve işletme yönetiminin finansal tabloları hazırlarken kullandığı işletmenin

sürekliliği varsayımının uygunluğunu şüpheli hale getirebilecek tüm olay ve durumların

gerçekleşme olasılığını dikkate alır. Bağımsız denetçi, bu gibi bilinen olay ve

durumlardan, bilanço tarihinden sonraki işlemlere ilişkin yöntemler de dahil olmak

üzere, bağımsız denetimin planlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında haberdar

olabilir.

180 FRC,s.29.
181 FRC, md.36.
182 SPK, md.7.
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 Bir olay ya da durumun sonucuyla ilgili belirsizlik derecesi, olay ya da durum

ne kadar uzak bir gelecek ile ilgiliyse o kadar artacağından, bu gibi durum ve olayları

gözden geçirirken, bağımsız denetçinin herhangi bir işlem yapmadan önce işletmenin

sürekliliğine dair muhtemel sorunların önemli olduğundan emin olması gerekir. Bu

kapsamda, bağımsız denetçi, işletme yönetiminden olay ya da durumun işletmenin

sürekliliğine dair yaptıkları değerlendirme üzerindeki muhtemel önemini belirlemelerini

istemek durumunda kalabilir.

Bağımsız denetçinin, işletme yönetimi tarafından değerlendirilen dönem

sonrası için işletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak olay ve

durumlara ilişkin belirtileri test etmek amacıyla işletme yönetiminin konuya ilişkin

değerlendirmesini soruşturmak dışında, başka bağımsız denetim teknikleri tasarlama

sorumluluğu yoktur.183

3.3.2.6 İşletmenin Sürekliliğine İlişkin Önemli Olay ve Koşullar Altında Kullanılan

            Denetim Teknikleri

İşletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüphe uyandıracak olay ve durumlar

belirlendiğinde bağımsız denetçi:184

a) İşletme yönetiminin işletmenin sürekliliği varsayımına dayalı gelecekle ilgili

hareket planını inceler

b) Gerekli görülen bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak işletme

yönetiminin planlarının ve riski azaltan diğer faktörlerin etkisini de dikkate alarak,

önemlilik arz eden bir belirsizlik olup olmadığını teyit etmek için yeterli ve uygun

bağımsız denetim kanıtı toplar

c) İşletme yönetiminin gelecekle ilgili planlarına dair yazılı teyitler alır.

İşletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüphe uyandırabilecek olay veya durumlar,

bağımsız denetim çalışması sürecinde risklerin belirlenmesi aşamasında ya da ek

bağımsız denetim teknikleri uygulanırken belirlenebilir. Olay veya durumları gözden

183 SPK, md.8.
184 SPK, md.9.
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geçirme süreci bağımsız denetim ilerledikçe devam eder. Bağımsız denetçi olay veya

durumların işletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüphe uyandırabileceğine inandığında,

bazı bağımsız denetim teknikleri daha fazla önem kazanabilir. Bağımsız denetçi

işletme yönetiminin ileriye yönelik planlarına dair bilgi edinir ve bu bilgileri değerlendirir.

Bu kapsama işletme yönetiminin varlıkları tasfiye etme, kredi alma, giderleri azaltma

veya erteleme ya da sermayeyi artırma planları da dahildir. Bağımsız denetçi, ayrıca

işletme yönetiminin değerlendirmesini yaptığı tarihten beri herhangi bir ilave bilginin

ortaya çıkıp çıkmadığını da dikkate alır. Bağımsız denetçi işletme yönetiminin

planlarının uygulanabilir olduğuna ve sonuçlarının durumu iyileştireceğine dair yeterli

ve uygun bağımsız denetim kanıtı temin eder.

 Bu kapsamdaki bağımsız denetim teknikleri aşağıda belirtilen hususları içerir:

a) Nakit akımı, kar ve ilgili diğer tahminlerin işletme yönetimiyle birlikte analiz

edilmesi ve tartışılması: Nakit akımı analizinin gelecekteki olay ve durum sonuçlarının

gözden geçirilmesinde önemli bir faktör olduğu durumlarda, bağımsız denetçi aşağıda

belirtilen unsurları göz önünde bulundurur:

 İşletmenin bilgi sisteminin bu gibi bilgileri oluşturmadaki güvenilirliği ve

 Tahminlerin dayandığı varsayımlar için yeterli kanıt olup olmadığı.

b) İşletmenin en son ara dönem finansal tablolarının işletme yönetimiyle

birlikte analiz edilmesi ve tartışılması,

c) Borç senetleri ve kredi anlaşmalarının incelenerek, bunlara ilişkin şartların

herhangi birinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi,

ç) Finansman zorluklarını tespit etmek için genel kurul, yönetim kurulu ve

önemli komite toplantılarının tutanaklarının okunması,

d) İşletmenin avukatlarından dava ve iddiaların mevcudiyeti, işletme

yönetiminin bunların sonuçlarına dair değerlendirmesinin makul olup olmadığı ve

finansal etkilerinin tahmini hususlarında bilgi edinilmesi,

e) İşletmeye finansal destek veren ve devamlılığını sağlayan taraflar ve

üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmelerin varlığının belirlenmesi, yasallığının ve
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uygulanabilirliliğinin teyit edilmesi ve ilgili taraflarca sağlanabilecek ek finansal

kaynakların yeterliliğinin değerlendirilmesi,

f) İşletmenin karşılanmamış müşteri siparişlerine dair planlarının gözden

geçirilmesi,

g) Bilânço tarihinden sonraki olayların, işletmenin sürekliliğini etkileyecek

olanlarını belirlemek üzere, incelenmesi.

3.3.2.7 Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanılması

AICPA tarafından yayınlanan 56 no’lu denetim standardında (SAS),analitik

inceleme prosedürleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

“Çeşitli finansal ve finansal olmayan veriler ile işletmenin kayıtları arasındaki

anlamlı ilişkilerin incelenmesiyle elde edilen bilgilerin, denetçi tarafından geliştirilen

beklentilere uyup uymadığına bakılması işlemlerine analitik inceleme prosedürleri adı

verilmektedir.”185

Analitik incelemenin kullanımının en önemli amaçlarından bir tanesi de

işletmenin faaliyetlerinin sürekliliğini sağlama kabiliyetinin belirlenmesidir.186 Denetçi,

işletmenin süreklilik varsayımını dikkate alarak hazırladığı mali tablolara ilişkin olarak

ortaya çıkabilecek denetimle ilgili riskleri belirlemede mali başarısızlık riskini göz önüne

almalıdır. İşte bu noktada denetçinin analitik inceleme prosedürlerini uygulaması çok

yararlı sonuçlar doğurabilir.187

İşletmenin sürekliliğine ilişkin denetim standardında analitik inceleme

prosedürlerinin şu şekilde uygulanmasından bahsedilmiştir:

 Önceki dönemlere ilişkin gerçekleşen finansal sonuçlar ile geleceğe

yönelik olarak gerçekleşmesi beklenen finansal bilgiler ve

185 AICPA, Analytical Procedures, Statements on Auditing Standards No:56,1990.
186 Seval Kardeş, Denetimin Etkinliğinin Artırılmasında Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı
ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın
No:29,1996,s.19.
187 Kardeş, s.20.
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 Cari döneme ilişkin, değerlendirme tarihine kadar gerçekleşen

sonuçlarla cari dönem sonunda gerçekleşmesi beklenen finansal bilgiler

Denetçi tarafından karşılaştırılır.188 Burada bahsedilen işletme verileri ile

işletme tarafından belirlenmiş beklenen sonuçların karşılaştırılmasıdır. Günümüzde

birçok işletme faaliyetleri ve mali sonuçları ile ilgili olarak çeşitli bütçeler

hazırlamaktadır. Bütçeler işletme yönetimlerinin beklentilerini yansıtmaktadır. Bu

nedenle bütçedeki tutarlar ile gerçekleşen tutarların karşılaştırılması sonucu

bulunabilecek önemli farklılıklar denetçi için erken uyarı şeklinde kabul edilebilir.189

188 ISA 570,md.29.
189 Bozkurt, s.157-158.
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4. İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ KAVRAMININ BAĞIMSIZ

DENETİM RAPORUNDAKİ YERİ

Borç verenlerin, müşterilerin ve tedarikçilerin, faaliyetlerin devamlılığı

konusunda kendilerine olan güvenine bağımlı firmalar için finansal bilgilerin sunumu ve

anlaşılması çok önemlidir. Yöneticilerin ve denetçilerin bir firmanın sürekliliği

konusundaki fikirleri oldukça hassas bir konudur.

Borç verenleri ve tedarikçileri ürküterek, düşünmeden karar almalarına sebep

olmak, is dünyasında hiçbir zaman istenmeyen bir durumdur. Yöneticiler bu yaklaşımda

bulunmaktan çekiniyor olsa da, UK GAAP ve uluslararası finansal raporlama

standartlarına göre bu açıklamaları yapmak zorundadırlar: ‘Olası belirsizliklerin

tahminini yaparken, firmanın sürekliliği konusunda şüpheler doğurabilecek tüm olay ve

koşulların açığa vurulması gerekmektedir.’ Bundan sonrası denetçinin raporunda bu

konuya değinmesini gerektirir.190

Elde edilen denetim kanıtına dayanarak, denetçi kişisel yargısına göre, tek

başına ya da birlikte önemli belirsizliklere yol açarak işletmenin sürekliliğini

sürdürebilmesine ilişkin önemli ölçüde sürdürebilmesine ilişkin önemli ölçüde şüphe

doğurabilecek olayların veya koşulların neler olduğuna karar vermelidir. 191

Mali tabloların yanıltıcı olmaması için, denetçinin kişisel yargısına göre, önemli

belirsizliğin doğasının ve belirtilerinin açık bir şekilde açıklanmasını gerektirecek ölçüde

ise, bu durumda önemli belirsizliğin mevcut olduğu kanaatine varılır.192

Burada önemli belirsizliğin mevcut olup olmadığı kanaatine varılması

denetçinin kişisel yargısına bırakılmıştır. Buradaki belirsizlik işletmenin kayıtlarında

yapılmış hata ve düzensizlikten ortaya çıkmadığından193 tespit edilmesi zor bir iştir.

Böylesine zor bir işte kanaate varılmasında denetçinin kişisel yargısına bırakılması,

190 Don’t Panic,2009, www.accountancymagazine.com,(10.04.1009)
191 ISA 570,md.30.
192 ISA 570,md.31.
193 Bozkurt,s.355.

http://www.accountancymagazine.com/
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denetçinin genel kabul görmüş denetim standartlarından genel standartlara göre

denetim mesleğini ancak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip uzman kişilerce

yürütülmesi gereken, bağımsız düşünme mantığı içerisinde olan ve çalışması sırasında

mesleğin gerektirdiği mesleki özen ve titizliği gösteren kişilerin icra etmesine güvenildiği

oldukça açıktır. Çünkü olası belirsizliğin işletmeye getireceği zararlar fiilen

gerçekleşmediğinden, verilecek kararlar tamamen soyut olacaktır. Bu kararlar doğal

olarak kişiden kişiye değişiklik gösterecektir.194

4.1 Denetim Raporları İle İlgili Genel Açıklamalar

Denetçinin yaptığı çalışmalar denetim raporu düzenlenip, yayınlanması ile

bitmektedir. Dolayısıyla denetim sürecinin son halkası denetim raporudur. Denetim

raporu, denetçinin yapmış olduğu çalışmaların içeriğini ve mali tablolar hakkında

varmış olduğu görüşünü belirttiği belgedir. Denetçi işletme ile işletme ilgilileri arasında

köprüyü denetim raporu aracılığı ile kurmaktadır. Denetçinin denetim süresince yaptığı

çalışmaları özetlediğinden dolayı denetim raporunun önemi oldukça fazladır. 195

4.1.1 Raporlama Standartları

Denetim çalışmalarındaki öneminden dolayı raporlama ile ilgili kurallar, Genel

Kabul Görmüş Denetim Standartları’nda yerini almıştır. 196

Bu grupta dört standart söz konusudur:197

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk: Düzenlenecek rapor,

finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanıp

hazırlanmadığını belirtmelidir.

Bu standarda göre, düzenlenecek denetçi raporunda finansal tabloların

mutlaka genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyup uymadı belirtilir. Aksi halde,

194 Bozkurt,s.357.
195A.g.k.,s.365.
196A.g.k.,s.366.
197AICPA,Generally Accepted Auditing Standarts,AU Section 150,2008,
http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/au00150.pdf,(20.04.2009)

http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/au00150.pdf
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raporun okuyucuları tarafından finansal tabloların söz konusu ilkelere uygun olduğu

konusunda bir ön yargı oluşacaktır. Bu nedenle bu standart sayesinde böyle bir

yargının oluşmasının önlenmesi hedeflenmektedir.

Geçmiş Yıl Muhasebe Politikalarında Devamlılık: Düzenlenecek raporda,

cari dönem finansal tablolarını etkileyen muhasebe yöntem ve teknikleri ile bir önceki

dönem finansal tablolarını etkileyen muhasebe yöntem ve teknikleri arasında farklılıklar

söz konusu ise bunların ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına yer verilmelidir.

Bu standart, finansal bilgilerin veya finansal tabloların muhasebenin temel

kavramlarından Tutarlılık Temel Kavramına uygun olup olmadığının raporlanmasını

hedeflemektedir. Söz konusu temel kavram, muhasebesi yapılan işletmenin finansal

bilgilerinin dönemler arası sağlıklı bir şekilde karşılaştırılabilmelerini amaçlamaktadır.

Dolayısıyla, bu durumun denetlenen finansal bilgilere de yansıması gerekmektedir.

Finansal Tablolardaki Açıklamaların Yeterliliği: Düzenlenecek raporda

aksine bir bilgi yoksa finansal tabloların ekinde yer alan açıklayıcı dipnotlardaki bilgiler

yeterli olarak kabul edilecektir.

Finansal tablolar çoğu zaman, okuyucular için yeterli olmamaktadır. Bu

nedenle, finansal tablolar ile birlikte açıklayıcı dipnotların da raporlanması gelişmiş

ülkelerde karşılaşılan yaygın bir durumdur. Söz konusu açıklayıcı notların yeterli

olmaması durumunda, denetim faaliyeti sonucunda hazırlanacak raporda açıklayıcı

bilgiler yer almalıdır. Bu standart ile hedeflenen, okuyucuların tam veya eksiksiz

bilgilenmeleridir.

Görüş Bildirme Standardı: Raporlama standartlarının sonuncusu olan“görüş

bildirme standardı” kapsamında yer alan denetçi görüşü, denetim faaliyetlerinin son

aşamasıdır. Bu standarda göre, finansal tabloların bütünlüğünün korunarak denetçinin

raporunda bir görüş belirtmesi, eğer herhangi bir görüşe ulaşamamışsa, bunun

nedenlerini açıklaması istenmektedir. Denetçiler raporlarında olumlu görüş

bildiremedikleri durumlarda ise; hata ve aksaklığın niteliğine göre şartlı denetim görüşü

veya olumlu denetim görüşü bildirir ya da görüş bildirmekten kaçınabilirler.
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4.1.2 Denetim Raporları Türleri

Denetim sürecinin son evresi denetçi yargısının belirtildiği denetim raporudur.

Denetim raporları kısa şekilli denetim raporu ve uzun şekilli denetim raporu olmak

üzere başlıca iki türdedir. En yaygın olarak kullanılan rapor kısa şekilli denetim

raporudur. Bu rapora “ özet rapor” veya “denetçinin standart raporu” adı da verilir.

Denetim raporu ve denetçinin ilgili gruplarla haberleşmesini sağlayan tek önemli

araçtır. İlgili grupların ya da genel anlamda kamunun tamamlanan denetim çalışması

ile ilgili olarak gördükleri tek belge denetçinin sunduğu rapordur. 198

Kısa şekilli Denetim Raporu: Kısa şekilli denetim rapor biçiminde, denetimin

içeriği ile denetçinin görüşü yer almaktadır. Raporda, yapılan çalışmalar ve ulaşılan

görüş kısa ve öz olarak belirtilmektedir. Bu tür denetim raporlarına “standart rapor”

veya “özet rapor” isimleri de verilir. Bu tür raporlar tüm işletme ilgilileri için düzenlenir ve

yayınlanır. Genel olarak mali tabloların denetiminde düzenlenen rapor, kısa şekilli

rapordur.

Uzun Şekilli Denetim Raporu: Oldukça geniş kapsamlı olarak düzenlenen bir

rapor biçimidir.Tüm denetim çalışmaları, bulgular, varılan sonuçlar raporda ayrıntılı bir

biçimde yer alır. Raporda ayrıca denetçinin açıklamaları ve yorumları da yer alır. Uzun

şekilli denetim raporları genellikle yönetim için hazırlanır. Diğer işletme ilgililerine

verilmez.199

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarında da aynı şekilde yer aldığı

üzere, SPK’nın 16 sayılı tebliğinin 6. Maddesinde Bağımsız Denetim Raporları ile ilgili

açıklamalara şu şekilde yer verilmektedir:

Bağımsız denetleme sonucunda, yetkili denetleme kuruluşları tarafından

finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak “olumlu”, “olumsuz” veya “şartlı” denetleme

raporları düzenlenir. Olumlu rapor, ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların mali durum ve

faaliyet sonuçlarının, 2499 sayılı Kanun çerçevesinde yansıttığının tasdiki

anlamındadır. “Olumsuz rapor” ise bunun aksini ifade eder. Bir bütün olarak finansal

198 Güredin,Denetim ve Güvence Hizmetleri,s.65.
199 Bozkurt,s.366.
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tabloların güvenirliliğini bozmayacak aksaklıkların var olması halinde “şartlı rapor”

düzenlenir.200

Tablo 5: Önemlilik ile Görüş Türü Arasındaki İlişki

SAPMADERECESİ

SAPMA TÜRÜ

ÖNEMSİZ ÖNEMLİ ÇOK ÖNEMLİ

Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlkelerinden
Sapma

OLUMLU ŞARTLI OLUMSUZ

Devamlılık Temelinden
Sapma

OLUMLU ŞARTLI OLUMSUZ

Yeterli Açıklama
İlkesinden Sapma

OLUMLU ŞARTLI OLUMSUZ

Çalışma kapsamında
Sınırlama

OLUMLU ŞARTLI GÖRÜŞ
BİLDİRMEKTEN

KAÇINMA

İşletmenin  Önündeki
Belirsizlikler

OLUMLU ŞARTLI GÖRÜŞ
BİLDİRMEKTEN

KAÇINMA

Kaynak: Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu ve Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi
Uygulamaları, İstanbul: Alfa Yayınevi,2001.

Denetçinin bu nitelendirmeyi yapmasında; elde edilen kanıtlar, mesleki

deneyim, tespit edilen aksaklıkların oransal büyüklüğü ve finansal tablo kullanıcıların

alacakları kararları etkileme düzeyi belirleyici rol oynar.

Nitekim bağımsız denetçinin tespit etmiş olduğu düzeltilmemiş kusurlu işlemler

hem tek tek hem de toplu olarak finansal tablo kullanıcılarının görüşlerini ve alacakları

kararları etkilemeyecek düzeyde ise önemsiz kabul edilerek olumlu görüş bildirilir.

200 Seval Kardeş Selimoğlu ve  Şaban Uzay (Ed.), Muhasebe Denetimi, Ankara: Gazi Kitabevi Şubat
2008,s.158-159.
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Söz konusu düzeltilmemiş kusurlu işlemler hem tek tek hem de toplu olarak

finansal tabloların doğruluğunu bir bütün olarak bozmuyorsa ancak denetçi bu

aksaklıkları önemli buluyor ve finansal tablo kullanıcıları tarafından bilinmesini istiyorsa,

şartlı olumlu görüş bildirir.

Söz konusu düzeltilmemiş kusurlu işlemler hem tek tek hem de toplu olarak

finansal tabloların doğruluğunu bir bütün olarak bozuyorsa denetçi olumsuz görüş

bildirir.

Finansal tablo kullanıcılarının görüşlerini ve alacakları kararları etkileyecek

düzeyde önemli olan belirsizliklerin ve sınırlamaların bulunması durumunda ise denetçi

görüş bildirmekten kaçınma yoluna gider.

Denetimde önemlilik üzerine yapılan bir araştırmada, denerçilerin önemlilik

konusunda karar alırken aşağıdaki değişkenleri dikkate aldıkları saptanmıştır:

 İlgili kalemin türü

 İlgili kalemin cari yıl net karına oranı

 İlgili kalemin toplam hasılata veya giderlere oranı

 İlgili kalemin kazançların yükselme eğilimine ters yönde etkileyip etkilemediği

 İlgili kalemin mutlak (vergiden arındırılmış) tutarı

 Kazançların büyüme hızı

 İlgili kalemin net çalışma sermayesi üzerine yapacağı etki

 Hisse senetleri fiyatına olacak etki201

4.1.2.1 Standart Olumlu Denetim Raporu

Kısa şekilli rapor yada standart rapor en yaygın olarak kullanılan denetçi

raporudur. Standart rapor (olumlu rapor) belirli finansal tablolarla İlgili bir incelemenin

genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüş olduğunu ve

201Selimoğlu ve  Uzay,s.158-160.
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finansal tabloların işletmenin durumunu dürüst olarak gösterdiğini açıklayan bir

rapordur. Aşağıdaki koşulların varlığı halinde, standart olumlu denetim raporu

düzenlenir.

 Bilanço, gelir tablosu, dağıtılmamış karlar tablosu ve nakit akım tablosu

finansal tablolar setine dahil edilip yayınlanmıştır.

 Denetim sözleşmesinin tüm yönleri açısından üç genel standarda

uyulmuştur.

 Denetim çalışması üç çalışma sahası standardına uygun olarak

yürütülmüş ve denetçi yeterli miktarda kanıt toplamıştır.

 Finansal tablolar genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu olarak

hazırlanıp sunulmuştur. Finansal tablolarda gerekli açıklamalara dipnot veya başka

şekillerde uygun biçimde yer verilmiştir.

 Açıklama paragrafı eklenmesine veya raporun metninde bir değişiklik

yapılmasını gerektiren durumlar söz konusu değildir202

4.1.2.2 Açıklama Paragrafı veya Metinde Değişiklik İçeren Olumlu Denetim

             Raporu

Bazen olumlu denetim görüşünü etkilemeyen fakat önemi nedeniyle finansal

tablo kullanıcıların dikkatine sunulması gerektiği düşünülen özellik arz eden bir

hususun varlığı halinde, denetçi bu bilgiyi denetim raporuna ilave eder raporda yapılan

bu değişiklik olumlu denetim görüşünü etkilemez. Bu bilgi ayrı bir açıklayıcı paragraf

olarak raporun görüş bölümünün altına eklenir. Raporun diğer bölümlerinin metninde

bir değişiklik olmaz ancak bazen, belirli bir hususun var olması olumlu görüşte bir

değişiklik yapmamakla birlikte, raporun giriş, kapsam ve görüş bölümlerinin metninde

değişiklik yapılmasına neden olur ; ayrı bir açıklayıcı paragrafa yer verilmez203

203 Güredin,Denetim ve Güvence Hizmetleri,s.73
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4.1.2.3 Şartlı Görüş Bildirme ve Denetim Raporu

Denetçinin incelenen mali tablolar hakkında genel olarak olumlu görüş

taşımasına karşın, bazı konularda görüşüne koşul koyması ve bunu açıklaması şeklidir.

Bunun anlamı bazı istisnalar haricinde mali tabloların bir bütün olarak kabul edilmesidir.

Denetçi kendisine olumlu görüşten saptıracak durumları raporunda ayrıca belirtir.

Denetçi şartlı görüş bildirme durumunu doğuran olayı net olarak saptayabiliyorsa ve bu

sapma mali tabloları bir bütün olarak bozmuyorsa ve de bu olay sonucu mali tablo

kullanıcılarının görüşleri olumsuz etkilenmeyecekse, bu yola başvurmaktadır.204

Şartlı  görüş bildiriminde bulunan denetçi şarta ilişkin sorunların etkisini ortaya

koymak için görüş bölümünde “...hususları dışında” veya “...hariç olmak üzere”

ibarelerini kullanmalıdır. Bunun anlamı denetçinin “belirli hususlar dışında” finansal

tabloların bir bütün olarak doğru ve dürüst bir biçimde hazırlandıklarına güven getirmiş

olduğudur.205

4.1.2.4 Olumsuz Görüş Bildirme ve Denetim Raporu

Denetçinin aşağıda açıklanan nedenlerle bir işletmenin mali tabloları hakkında

olumsuz görüş bildirmesi şeklidir. Denetçiyi olumsuz görüş bildirmeye iten koşullar

aşağıda sıralanmıştır:

 Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden mali tabloların bütünlüğünü

bozacak biçimde önemli sapmalar,

 Muhasebe politikalarının devamlılığında çok önemli sapmalar,

 Tam açıklama kuralından çok önemli düzeyde ayrılma.206

Olumsuz görüş en ağır görüş türü olup, finansal tabloların genel kabul görmüş

muhasebe ilkeleri doğrultusunda hazırlanmamış ve bir bütün olarak doğru ve dürüst

olmadıkları konusunda bir yargıyı açıklar.207

204 Bozkurt,s.369-370
205 Güredin,Denetim ve Güvence Hizmetleri,s.79.
206 Bozkurt,s.371
207 Güredin,Denetim ve Güvence Hizmetleri,s.79.
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4.1.2.5 Görüş Bildirmekten Kaçınma ve Denetim Raporu

Denetçinin bazı koşullar nedeniyle raporunda görüş bildirmemesi biçimidir.

Denetçiyi görüş bildirmekten alıkoyan koşullar aşağıda sıralanmıştır.

 Denetçinin çalışmalarının önemli ölçüde engellenmesi

 İşletmenin önünde önemli belirsizliklerin bulunması208

 Başka bir tanıma göre denetçi aşağıda belirtilen nedenlerle görüş

bildirmekten kaçınma yoluna gider:

 İşletmenin, finansal tablo kullanıcılarının görüşlerini ve alacakları

kararları etkileyecek düzeyde önemli olan belirsizliklerinin bulunması,

 İşletmenin stok, kasa ve diğer varlıklarını sayımının bir şekilde

engellenmesi,

 Hesapların ve bazı belgelerin karşı incelemesinin yapılmasında zorluk

yaşanması,

 İşletmenin gelecekteki borçlarını ödemeyecek durumda olduğunun

bilinmesi

 İşletmenin tazminat, kamulaştırma, alacak, borç vb. nedenlerle yargı

sürecinde olan ve finansal tabloları çok önemli ölçüde etkileyebilecek tutarlarda

davalarının bulunmasıdır.209

Görüş bildirmekten kaçınma yolu ile olumsuz görüş aynı şey değildir. Bu

nedenle ikisi birbiri yerine kullanılamaz. Görüş bildirmekten kaçınma denetçinin gerekli

bilgileri toplayamamış olması nedeniyle yani bilgi eksikliği nedeniyle ortaya çıkar. Oysa

208Bozkurt,s.371.
209 Selimoğlu ve  Uzay,s.162-163.
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olumsuz görüşte denetçi finansal tabloların dürüstçe sunulmamış oldukları hakkında

kesin bilgiye sahiptir.210

4.2. Süreklilik İle İlgili Durumlar ve Raporlanması

4.2.1 İşletmenin Sürekliliği Varsayımının Geçerli Olması Ancak Önemli

          Belirsizliğin Mevcut Olması Durumu

İşletmenin sürekliliği varsayımının geçerli olmasına karşın, önemlilik arz eden bir

belirsizliğin mevcut olması durumunda, bağımsız denetçinin finansal tablolarda göz

önünde bulundurması gereken hususlar:211

 Yönetimin Planları: İşletme faaliyetlerinin devam edebileceğine dair

şüphe oluşturan temel olay ve durumların ve işletme yönetiminin bu olay ve durumlarla

nasıl başa çıkacağına dair planların yeterli bir şekilde açıklanıp açıklanmadığı

 Yönetimin Açıklamaları: İşletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüphe

uyandırabilecek olay ve durumlarla bağlantılı önemli belirsizlikler mevcut olduğunu,

dolayısıyla işletmenin varlıklarından fayda sağlayıp, yükümlülüklerini yerine

getirmesinin, faaliyetlerin normal seyri altında mümkün olamayabileceğinin açık bir

şekilde ifade edilip edilmediğidir.

4.2.1.1 Finansal Tablolarda Yeterli Açıklamanın Mevcut Olması

 Finansal tablolarda yeterli açıklama yapıldıysa, bağımsız denetçi olumlu

görüş bildirir. Ancak, bağımsız denetim raporuna işletmenin sürekliliği üzerinde şüphe

uyandıracak olay ve durumlarla bağlantılı önemli belirsizlikler mevcut olduğuna dair

ilgililerin dikkatine sunulması gerekli görülen hususları içeren bir paragraf ekleyerek,

finansal tabloların ekindeki nota dikkat çeker. Bağımsız denetçi, finansal tablolardaki

açıklamaların yeterliliğini değerlendirirken, burada açıklanmış bilgilerin kullanıcılara

işletmenin varlıklarından fayda sağlayamama ve yükümlülüklerini yerine getirememe

210 Güredin,Denetim ve Güvence Hizmetleri,s.80.
211 SPK,md.11.



91

ihtimali olduğuna dair açık ve net bir bilgi verip vermediğini göz önünde bulundurur.

Bağımsız denetçinin, finansal tablo dipnotlarındaki açıklamayı yeterli gördüğü durumda

kullanabileceği görüş paragrafına örnek aşağıda verilmiştir:

“Görüşümüzü etkilememekle birlikte, X numaralı finansal tablo dipnotunda

açıklandığı üzere, İşletmenin 31 Aralık 200X tarihinde sona eren hesap döneminde

YYY YTL tutarında zarar ettiği ve yine aynı tarihte kısa vadeli borçların toplam aktifleri

ZZZ YTL tutarında geçtiği hususlarına dikkat çekmek isteriz. Bu durum, X numaralı

finansal tablo dipnotunda belirtilen diğer hususlarla birlikte işletmenin sürekliliği

üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin mevcudiyetini

göstermektedir.’’

4.2.1.2 Finansal Tablolar Üzerinde Birden Fazla Önemli Belirsizliğin

Olması

 Finansal tablolar üzerinde birden çok önemli belirsizliğin olması gibi

olağandışı durumlarda, bağımsız denetçi ilgililerin dikkatine sunulması gerekli görülen

hususları içeren bir paragraf eklemek yerine görüş bildirmekten kaçınabilir.

4.2.1.3 Finansal Tablolarda Yeterli Açıklamanın Mevcut Olmaması

Finansal tablolarda yeterli açıklama yapılmadıysa, bağımsız denetçi, uygun

olacak şekilde şartlı ya da olumsuz görüş bildirir. Bağımsız denetim raporunda,

işletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüphe uyandırabilecek önemli belirsizliklere özel bir

atıfla değinilir.

 Bu kapsamda bağımsız denetim raporunda yer alabilecek şartlı görüş ile

ilgili örnek bir paragrafa aşağıda yer verilmiştir:

“XXX A.Ş.’ye finansman sağlayan anlaşmalar sona ermiş olup, mevcut kredi

yükümlülüklerinin geri ödeme tarihi 19 Mart 20X1’dir. XXX A.Ş., yeni anlaşmalar

yapamamış ya da yeni bir finansman kaynağı bulamamıştır. Bu durum XXX A.Ş.’nin

sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandırabilecek önemli belirsizlikler olduğunu ve

dolayısıyla, XXX A.Ş.’nin normal faaliyet süreci içerisinde varlıklarını nakde

çeviremeyebileceğini ve borçlarını ödeyemeyebileceğini göstermektedir. Finansal

tablolar ve dipnotlarında bu husus açıklanmamıştır.
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Görüşümüze göre, yukarıdaki paragrafta belirtilen hususların etkileri dışında,

söz konusu finansal tablolar, XXX A.Ş.’nin 31 Aralık 20X0 tarihindeki gerçek finansal

durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu,

Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde

doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.”

 Bağımsız denetim raporunda yer alabilecek olumsuz görüş ile ilgili örnek

bir paragraf ise aşağıda yer almaktadır:

“XXX A.Ş.’ye finansman sağlayan anlaşmalar sona ermiş olup, mevcut kredi

yükümlülüklerinin 31 Aralık 20X0 tarihi itibariyle ödenmiş olması gerekmektedir. XXX

A.Ş. finansman sağlayan anlaşmaları devam ettirememiş ve yeni bir finansman

kaynağı bulamamış olduğundan, XXX A.Ş.’nin iflasının istenmesi söz konusu olabilir.

Bu durum XXX A.Ş.’nin sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandırabilecek önemli

belirsizlikler olduğunu ve dolayısıyla XXX A.Ş.’nin normal faaliyet süreci içerisinde

varlıklarını nakde çeviremeyebileceğini ve borçlarını ödeyemeyebileceğini

göstermektedir. Finansal tablolar ve dipnotlarında bu hususlar açıklanmamıştır.

Görüşümüze göre, yukarıdaki paragrafta belirtilen hususların

açıklanmamasından dolayı, söz konusu finansal tablolar, XXX A.Ş.’nin 31 Aralık 20X0

tarihindeki gerçek finansal durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait

gerçek faaliyet sonucunu, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama

standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmamaktadır.”

4.2.2 İşletmenin Sürekliliği Varsayımının Geçersiz Olması Durumu212

4.2.2.1 Yönetimin Süreklilik Varsayımını Kullanması

Bağımsız denetçinin kanaatine göre, işletmenin sürekliliğini söz konusu

olmadığı halde, finansal tablolar işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmışsa,

bağımsız denetçi olumsuz görüş bildirir. Gerçekleştirilen ek bağımsız denetim

tekniklerine ve işletme yönetiminin planlarının etkisi de dahil olmak üzere, elde edilen

bilgilere dayanarak, bağımsız denetçinin kanaati işletmenin sürekliliğinin mümkün

olmadığı şeklindeyse, ilgili dipnotlarda açıklama yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın,

212SPK “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” Seri:
X,No:22,Bölüm:24,md.12.
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bağımsız denetçi finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan işletmenin sürekliliği

varsayımının doğru olmadığı sonucuna vararak, olumsuz görüş bildirir.

4.2.2.2 Yönetimin Alternatif  Olarak Geçerli Bir Esas Kullanması

İşletme yönetimi, finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan işletmenin

sürekliliği varsayımının doğru olmadığı sonucuna vardığında, finansal tabloların

alternatif olarak geçerli bir esasa göre hazırlanması gerekir. Bağımsız denetçi ilave

olarak gerçekleştirdiği bağımsız denetim teknikleri sonucunda elde edilen bilgiler

çerçevesinde alternatif esasın uygun olduğunu belirlerse, finansal tabloların

dipnotlarında yeterli açıklama olduğu takdirde olumlu görüş bildirebilir. Ancak, finansal

bilgi kullanıcılarının dikkatini bu hususa çekmek üzere, ilgililerin dikkatine sunulması

gerekli görülen hususları içeren bir paragrafı bağımsız denetim raporuna ekler.

4.2.3 İşletme Yönetiminin Değerlendirme Yapma ya da Değerlendirmesini
Genişletme Konusunda İsteksiz Olması213

Bağımsız denetçi tarafından talep edilmesine rağmen işletme yönetimi

değerlendirme yapmak ya da değerlendirmesini genişletmek istemediğinde, bağımsız

denetçi, çalışma alanının sınırlanması sebebiyle bağımsız denetim raporundaki

görüşünü değiştirme ihtiyacını gözden geçirmek zorundadır. Belirli bazı durumların

oluşması halinde, bağımsız denetçi işletme yönetiminden değerlendirme yapmasını ya

da değerlendirmesini genişletmesini isteyebilir. İşletme yönetimi bunu yapmaya

isteksizse, işletme yönetiminin analiz eksikliğini düzeltmek bağımsız denetçinin

sorumluluğunda değildir. Bu durumda, finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan

işletmenin sürekliliği varsayımına ilişkin yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde

etmek mümkün olmayabileceğinden, bağımsız denetçinin olumlu görüş içeren bir

bağımsız denetim raporu vermemesi gerekir.

Bazı durumlarda, işletme yönetimi tarafından yapılan analizin eksikliği,

bağımsız denetçinin işletmenin sürekliliği konusunda kanaate varmasını engellemez.

Bu kapsamda, bağımsız denetçinin kullandığı diğer teknikler, işletmenin geçmişindeki

karlı faaliyetler ve finansal kaynaklara kolay erişiminden dolayı finansal tabloların

hazırlanmasında işletme yönetimi tarafından kullanılan işletmenin sürekliliği

varsayımının uygunluğunu değerlendirmek için yeterli olabilir. Ancak, diğer durumlarda

213SPK “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” Seri:
X,No:22,Bölüm:24,md.13.
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işletme yönetiminin bir değerlendirmesi olmadığında, bağımsız denetçi, işletmenin

sürekliliği hakkında ciddi şüphe uyandıracak olay ya da durumların ya da işletme

yönetiminin bu olay ya da durumlara karşılık olmak üzere uygulamaya aldığı planların

mevcut olup olmadığını teyit edemeyebilir.

Bahsedilen bu durumlar Financial Reporting Council’in yayınladığı Halka Açık

Şirketlerin Yöneticileri İçin Güncelleme’de bahsedilen bu üç durum ve denetim

raporuna etkisi şu tabloda özetlenmiştir:
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Tablo 6: Yöneticilerin Süreklilik Açıklamalarının Denetim Raporuna Etkisi

Çıktı Yöneticilerin işletme
sürekliliği açıklamalarına

etkisi

Denetim raporuna etkisi

Yöneticilerin işletme sürekliliği

konusunda şüphe

uyandıracak somut

belirsizliklere rastlamamaları

İşletme sürekliliği sonucunu

ve buna nasıl ulaşıldığını

açıklayan açığa vurum

Olumlu rapor- Denetçinin

yöneticilerin bu

degerlendirmesi ile hemfikir

oldugu ve açıklamaları

desteklediği durum

Yöneticilerin işletme sürekliliği

konusunda şüphe

uyandıracak somut

belirsizliklere rastlamaları

Somut belirsizliklerin

doğasının anlatılması ve buna

rağmen hala işletmenin

süreklilik ilkesine uygun

olduğu açıklamasının neden

yapıldığının belirtilmesi

Somut belirsizliklerin varlığına

dikkat çeken bir açıklama

paragrafı içeren olumlu rapor-

Denetçinin yöneticilerin bu

değerlendirmesi ile hemfikir

olduğu ve açıklamaları

desteklediği durum

Yöneticilerin işletmenin

süreklilik ilkesine uygun

olmadığı sonucuna varması

Firmanın sürekli olmadığı

görüşü baz alınarak

oluşturulan finansal raporlar

hazırlanırken  izlenilen

muhasebe esaslarının

açıklanması

Olumlu rapor - Hesapların

gerekli açıklamaları ihtiva

ettiği ve denetçinin spesifik

koşullar göz önüne

alındığında bu yaklaşımı

uygun bulması durumu

Kaynak: Financial Reporting Council,An Update For Directors of Listed Companies:Going
Concern and Liquidity Risk, www.frc.org.uk/CORPORATE/goingconcern.cfm ,2008,s.26.
(20.04.2009)

http://www.frc.org.uk/CORPORATE/goingconcern.cfm
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4.2.4. Finansal tabloların imzalanması veya onaylanması ile ilgili önemli

gecikmeler

 Finansal tabloların işletme yönetimi tarafından bilanço tarihinden sonra

imzalanmasında ya da onaylanmasında önemli bir süre gecikme olduğunda, bağımsız

denetçi, gecikme sebebini gözden geçirir. Gecikme işletmenin sürekliliği varsayımı ile

bağlantılı olay ve durumlardan kaynaklandığında, bağımsız denetçi, ilave bağımsız

denetim tekniklerini uygulama gereğini ve önemli bir belirsizliğin mevcudiyetine dair

vardığı kanaatin, görüşünü etkileyip etkilemediğini dikkate alır.214

4.3 Denetçi Çalışmalarının İşletmelerin Durumlarına Göre

Sınıflandırılması

Denetçi işletmenin sürekliliği konusunda çıkarımlarda bulunurken bir çok

faktörü değerlendirmekte ve çalışmanın sonunda bir görüşe varmaktadır. Denetçinin

karşı karşıya geldiği işletme durumları genel olarak şunlar olabilir:215

1. Şirket nakit olarak zengin ve karlı ticaret yapıyor.

Bu durumda denetim çalışma kâğıtlarının herhangi bir süreklilik konusunu

belgeleme gereği yoktur ve finansal tablolarda veya denetim raporunda ek açıklamalar

yapılmasına gerek yoktur.

Süreklilik hakkındaki çalışma kâğıtları tamamen detaylandırılmasına gerek

yoktur ve basit bir iş programı görüşünü destekleyen sonuçları belgelemelidir.

2.  Şirket süreklidir ancak bunu hafifletici koşullar vardır.

Denetçi, şirketin sürekli olduğuna emindir, ancak bazı hafifletici koşullar vardır.

Bu durum finansal tablolarda mutlaka gösterilmelidir, genellikle muhasebe

politikalarında belirtilir. Bu dipnot şirketin nasıl işleyen bir teşebbüs olduğunu

214 SPK,md.14.
215Brendan Brophy,”Going Concern”,[Electronic Version],InPractice Ireland,2003,
,Vol.29,http://www.accaglobal.com/archive/ipi/29/1049781?session=fffffffeffffffff0a0121384a27db81d927aa
ea01c66b9d2c5ada7e0dd07be1,(10.04.2009),s.

http://www.accaglobal.com/archive/ipi/29/1049781?session=fffffffeffffffff0a0121384a27db81d927aaea01c66b9d2c5ada7e0dd07be1
http://www.accaglobal.com/archive/ipi/29/1049781?session=fffffffeffffffff0a0121384a27db81d927aaea01c66b9d2c5ada7e0dd07be1
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açıklayacaktır ve aşağıdaki örnek bir not gösterilmiştir. dipnotta detaylandırılan şeyler

finansal tabloların anlaşılması esasına ilişkin değilse, denetim raporu şartsız olmalıdır

ve bir not ile refere edilmeye gerek duyulmamalıdır.

Not 1 Finansal tabloların hazırlanması esası :

Şirketin bu yıl bilançolarda (önemsiz) bir açığı vardır ve küçük bir zararı vardır.

Bununla birlikte şirketin uzun dönemli fonlarının büyük bir kısmı ortaklara borçlar

hesabıdır. Yöneticiler öngörülebilir gelecekte borçlarının geri ödenmesini

istemeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.

Yöneticiler şirketin bu zorluklardan çıkacağına eminler. Denetim çalışma

kâğıtları şirketin neden sürekli olduğuna dair belgelenmeli ve iş programı ve

destekleyici çalışma kâğıtlarıyla orta derecede detaylandırılmalıdır.

3. Şirketin durumu iyiye gitmiyor. (1)

Şirketin sürekli olmayabileceğine dair göstergeler var fakat yöneticiler bu

görüşte değildir. Denetim kanıtları incelendikten sonra yöneticilerle anlaşılır. Şirketin

devam etmesi yeni düzenlemelere veya bankanın sağlayacağı bazı fırsatlara bağlıdır.

Bu durumda denetçinin aşağıdaki detaylandırılmış bir açıklama notuna ihtiyaç vardır:

Not 1: Finansal tabloların hazırlanması esası:

Şirket, geri ödenmesi mümkün borçlarını dahi bankadan limiti aşan miktarda

para çekerek sağlamaktadır. Çalışma sermayesi koşullarını bu şekilde karşılamaktadır.

Şirketin içinde bulunduğu sektörün nakit girişlerinin zamanlaması tahmin edilemeyecek

çeşitliktedir. Yöneticiler nakit akış bilgilerini finansal tabloların onaylandığı tarihten

itibaren 9 aylık dönemi dikkate almaktadırlar.

Bu nakit akış bilgilerinin ve şirketin çalıştığı bankalarla yapılan görüşmelerin

temelinde yöneticilerin şirketin şu an kabul edilmiş ve kabul edilmesi beklenen

kolaylıkları dikkate aldıkları görülür.

Bu yükümlülüklere ilişkin sağlanan imkanların miktarı çok fazla değildir, doğal

olarak bunlara ilişkin bir kesinlik yoktur. Yöneticiler finansal tablolarını süreklilik ilkesine
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uygun olarak hazırlamayı düşünür. Finansal tablolar, şirketin çalıştığı bankalar

tarafından sağlanan açık kredi(bankada hesapta bulunan paradan fazla para çekme)

imkânlarının geri ödeme sonuçlarına dair herhangi bir ayarlama içermemelidir.

Bu detaylandırılmış notlar finansal tabloların anlaşılmasında esastır, denetim

raporu da şartsız olmalıdır, ancak görüş bölümünün esas kısmının belkemiği olarak

adlandırılacak son kısmında bir açıklama paragrafıyla referans verilmeli.

Denetçi raporunun esas görüş bölümünden alıntı:

Süreklilik

Görüşümüzün şekillenmesinde şirketin bankadan hesaptaki parasından fazla

para çekme kolaylıklarının yeniden yapılandırılması ve devamlılığı gibi belirsizliklerle

ilgili finansal tablo 1 notundaki açıklamaların yeterliliğini göz önünde bulundurduk. Bu

belirsizliklerin önemi göz önüne alındığında dikkat çekilmek istenmiştir, ancak bu

hususta görüşümüz şartlı değil.

Denetim çalışma kâğıtları şirketi neden sürekli saydığınızı belgelendirmeli ve

biraz detaylandırılmalı. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi nakit akış öngörülerinizle ilgili

kabul edilen varsayımlar ve beklentileriniz olmalı.

4. Şirket iyiye gitmiyor (2)

Göstergeler şirketin sürekli olamayabileceğini göstermekte ancak yöneticiler

bu görüşte değildir. Denetim kanıtları incelendikten sonra yöneticilerin süreklilik

değerlendirmelerini veya finansal tablolarda süreklilikle ilgili açıklamaları

değerlendirmeleri konusunda anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Şirketin devamlılığının

bankadan sağlanan imkanların yeniden yapılandırılmasına veya yeni siparişlere bağlı

olduğu söylenebilir.

Denetçi bankadan sağlanan kolaylıkların yeniden yapılandırılacağı

varsayımında yöneticilere katılmamakta veya yöneticiler finansal tablolar sürekliliğe

ilişkin yeterli açıklamalar içerdiği konusunda diretmektedirler. Bu durumda denetçi

denetim raporunu bu anlaşmazlıklar temelinde şartlandırır. Denetim raporunun görüş

bölümünde bir açıklama paragrafı yer alır ve görüş: “Şartlandırılmış görüş muhasebe

işlemleri hakkındaki anlaşmazlıktan ve finansal tablo açıklamalarındaki yetersizlikten
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kaynaklanmıştır.” şeklinde şartlandırılır veya bu anlaşmazlığın sırasıyla önemli veya

esas olup olmadığına göre zıt görüş verilir.

Denetim çalışma kağıtları şirketin neden sürekli olmadığını belgelendirmeli ve

iş programları ve detaylı destekleyici çalışma kağıtlarıyla detaylandırılmalıdır.

5.İşletme sürekli değildir

Şirket işi sonlandırmıştır veya yöneticiler finansal tabloların net gerçekleşebilir

değer ilkesine göre hazırlanmasına karar vermiştir. Ve bu bir notta tamamen

açıklanmıştır. Denetçi bu hazırlama ilkesini kabul ederse denetim raporunu şartsız

hazırlamalı ve raporda bu ilkenin kullanıldığına referans vermez.

Denetim çalışma kağıtlarının süreklilik üzerine çok fazla detaylandırılmaya

ihtiyacı yoktur ve basit bir iş programı denetçi görüşünü destekler.
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SONUÇ

Küreselleşme ile meydana gelen hızlı gelişmeler karşısında işletmelerin

varlıklarını sürdürmek için büyük çaba sarf etmeleri gerektiği çok açıktır. Özellikle

ekonomik krizle birlikte faaliyetlerini durdurup iflasa veya iflas ertelemeye başvuran

işletmelerin sayısının günden güne artması finansal tablo kullanıcılarının güvenilir

bilgiye olan ihtiyaçlarını artırmıştır. Güvenilir finansal tablo sunmanın ölçütleri ise

yasalar ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarıdır.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu ve

Uluslar arası Muhasebe Standartları’nın her birinde benzer tanımları olan işletmenin

sürekliliği varsayımı güvenilir finansal tablo kullanmanın ölçütlerinden olan genel kabul

görmüş muhasebe ilkelerinin en önemlilerindendir. İşletmelerin ön görülebilir gelecekte

faaliyetlerine devam edeceği varsayımı olarak ifade edilen süreklilik ilkesi, gerek

yönetime gerekse denetçilere bazı sorumluluklar yüklemiştir. Bağımsız denetçi analitik

inceleme prosedürlerinden ve finansal başarısızlık tahmin modellerinden yararlanarak

bilanço tarihinden sonra bir süre (uluslararası standartlara göre bu süre en az bir yıldır)

işletmenin mevcut durumunu koruyup koruyamayacağını değerlendirmelidir. Bağımsız

denetçi denetim prosedürlerini oluştururken sadece işletmenin sürekli olarak devam

edip etmeyeceğini belirleme amacı gütmez. Denetim prosedürleri diğer denetim

amaçlarına göre hazırlanır, bu prosedürlerin uygulanması sırasında işletmenin

sürekliliğine ilişkin önemli şüphe oluşturabilecek olaylar varsa dikkate alınmalıdır.

Bununla birlikte bağımsız denetçilerin bağımsız denetim raporunda sürekliliğe ilişkin

açıklamaların bulunmaması, işletmenin işleyen teşebbüs niteliğini koruyacağına dair

güvence oluşturmamaktadır. Ancak işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli derecede

şüphe oluşturan olayların denetim raporuna yansıması denetimin kalitesi ve güvenilirliği

açısından istenen bir durumdur. Bu noktada yönetimin bu olaylara ilişkin

açıklamalarının mevcudiyeti de denetçi görüşünü şekillendiren bir unsur olarak ortaya

çıkmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde işletmenin sürekliliğinin denetim sürecinde

değerlendirilmesiyle ilgili yayınlar yaşanan ekonomik krizlerin de etkisiyle gün geçtikçe

artmaktadır. Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu’ nun Şubat 2007 tarihinde

yayımladığı ISA 570-Süreklilik Denetim Standardı süreklilik varsayımı ile bağımsız

denetim sürecini ilişkilendirerek bağımsız denetçilere bu konuda kılavuzluk etmektedir.



101

İngiltere’de Denetim Uygulamaları Kurulu tarafından Ekim 2008 tarihinde günümüz

ekonomik koşullarında süreklilik konusunun değerlendirilmesi amacıyla bir bülten

yayımlanmıştır. Finansal Raporlama Konseyi ise Kasım 2008’de “Halka Açık Şirketlerin

Yöneticileri İçin Bir Güncelleme: Süreklilik ve Tasfiye Riski” adıyla başka bir bülten

yayımlayarak kurumsal raporlama içerisinde süreklilik konusuyla ilgili yöneticilere

düşen görevleri anlatmıştır. Ülkemizde de bu gelişmelere paralel olarak 12.06.2006

tarihinde SPK “Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında

Tebliğ”in yirmi dördüncü bölümü bağımsız denetim sürecinde süreklilik varsayımının

değerlendirilmesine ayrılmıştır. Ayrıca süreklilik kavramı ile ilgili denetçi

değerlendirmeleri, 19.03.2008 tarihinde yayımlanan duyuru ile aynı tebliğ çerçevesinde

dünyada yaşanan finansal krizle bağlantılı olarak daha fazla önem kazanan bir denetim

alanı olarak öne çıkmıştır. Ortaya konan tüm bu bilgiler işletmelerin yöneticilerinin ve

denetçilerinin süreklilikle ilgili değerlendirme yapmaları konusunda farkındalıklarını

artırmaya yöneliktir.

Yapılan araştırmalar son yıllarda başarısızlığa uğrayan işletmelerin

birçoğunun olumlu görüş alması yasal düzenlemelerle kamuoyunun beklentileri

arasındaki farklılığı göstermektedir. Bu durumun bağımsız denetçi görüşünde

sürekliliğe ilişkin açıklama yapmanın kesin olan bir kehanet gibi algılanmasından

kaynaklandığı söylenebilir. Süreklilikle ilgili görüş, finansal olarak kötü durumda olan bir

şirketin iflasını hızlandırıcı bir etken olarak görülmektedir. Denetçiler, müşterisinin kötü

durumunu açıklayarak finansal riskini artırma veya kötü durumu açıklamayarak olası

başarısızlık riskinden ilgili grupları haberdar etmeme ikileminde kalmaktadırlar. Oysa ki,

denetçilerin süreklilikle ilgili görüş bildirmesi işletme yönetiminin alternatif stratejiler

geliştirerek finansal sıkıntıdan kurtulma fırsatı olarak da görülebilir. Denetçiyi ikilemde

bırakan bir başka sebep bağımsızlığının olmayışı olabilir. Yönetimden sağlanan imtiyaz

ve mükafatlara darbe etkisi yapabilecek yaptırım gücü olan davalar dünyada ve

ülkemizde denetçilerin işletmenin sürekliliği ile ilgili görüş bildirmelerinde

bağımsızlıklarını güçlendirebilir.

Bu düzenlemelere paralel olarak konunun ülkemizdeki işletmeler açısından

denetim raporlarına yansımasına ilişkin bilgilere ulaşmak oldukça sınırlıdır. SPK’ nın,

İMKB’nin, TURMOB’un web sitelerinde haklarında şartlı veya olumsuz rapor verilmiş

şirketlerle ilgili bir araştırma yapmaya imkan tanıyacak veri tabanı bulunmamaktadır.

Bu sıkıntı süreklilik konusunun denetim raporlarına yansımasına bu çalışma içerisinde
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sınırlı sayıda denetim raporunun örnek teşkil etmesine sebep olmuştur. Ancak yine de

işletmelerin sürekliliklerine ilişkin dikkat çekilmesi gereken noktalar hususunda uluslar

arası denetim standartları ile ülkemizdeki uygulamalar arasında paralellik

bulunmaktadır.
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