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ÖZET 

DENETİM STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE HİLELİ 

FİNANSAL RAPORLAMA VE UYGULAMA ÖRNEĞİ 

 

İşletmelerin iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialarının önceden saptanmış ölçütlere 

uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçlarına ilgi duyanlara bildirmek amacıyla 

tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreç olan bağımsız 

denetim ile ilgili standartlar ele alındı. Standartlar ile ilgili ilk uygulamalar bankacılık 

sektöründe ve hisseleri borsada işlem gören şirketler için sermaye piyasasında başlandı.  

2013 yılından itibaren kapsamı, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sermaye 

şirketleri ve şirketler topluluğu bağımsız denetime tabi ve bu işlemler Uluslararası 

Denetim Standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartları’nın uygulanmasını 

gerektirdi.  Finansal tablolarda yer alan bilgilerin karar verme sürecinde kullanan 

işletme ile ilgili taraflar açısından bu bilgilerin güvenilir olmama ihtimalinden dolayı 

finansal tablolarda yer alan bilgileri gerçeği yansıtmasının öneminden bahsedildi. 

Dolayısıyla bağımsız denetimin devreye girmesi gerekti. Bağımsız denetimi yürüten 

denetçilerin denetimi sırasında uyması gereken standartlara ayrıntılı olarak yer verildi.  

Finansal tablolarda yer alan bilgilerin dürüst bir şekilde aktarılmasının önemi ve 

gerekliliği, aksi takdirde ciddi yanılgılara sebebiyet vereceği gözlendi. Finansal tablolar 

üzerinde yapılan hilelerin tespitinin denetçi raporuna dayanakları ile birlikte nasıl 

yazılması gerektiğine ilişkin örnek raporlara da yer verildi. Bağımsız denetçinin finansal 

tablo denetimini yürütürken izlemesi gereken  sürece yer verildi. Hatayı hileden ayıran 

unsurun neler olduğu , kötü niyetli yönetici ve personellerin tabloları işletmeleri karlı 

göstererek istediği gibi sunabileceği ve finansal tablo kullanıcılarını yanıltacağı görüldü. 

İşte tam burada denetimin gerekliliği ve denetçinin hazırlayacağı raporun karar alanlar 

açısından ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıldı. 

Anahtar Kelimeler: Denetim, Hile, Finansal Tablolar, Denetim Standartları 

Tarih: Mayıs, 2018 
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ABSTRACT 

HUMAN FINANCIAL REPORTING ON THE FRAMEWORK OF 

AUDITING STANDARDS AND APPLICATION EXAMPLE 

 

Standards for independent auditing were discussed, which are a systematic process that 

collectively collects evidence and evaluates evidence to investigate the degree of 

compliance of businesses with economic activity and events with predetermined criteria 

and report results to interested parties. Initial applications related to the standards have 

started in the banking sector and capital markets for companies whose shares are traded 

in the stock exchange. Ministers from 2013 onwards, coverage of community capital 

companies and companies designated by the Board subject to independent audit and this 

process required the implementation of Turkey's compliance with the International 

Standards on Auditing Standards on Auditing. For the entity that uses the information 

contained in the financial statements in the decision-making process, it is mentioned 

that the information on the financial statements reflects the fact that this information is 

not reliable. Therefore, independent auditing should be introduced. The standards 

required to comply with the audit of auditors conducting independent auditing are 

detailed. It was observed that the importance and necessity of transferring the 

information on the financial statements in an honest way would cause serious 

misconception otherwise. Sample reports on how to record the findings of the fraud on 

the financial statements together with the basis of the auditor's report are also included. 

The period in which the independent auditor monitors the financial statement audit is 

included. It is seen that what is the element that separates the fault from the culprit, the 

malicious managers and the staff of the tables can offer the businesses as profitable and 

mislead the financial statement users. Here it is emphasized just how important the audit 

is and the auditor's report is important in terms of the decision makers. 

Keywords: Auditing, Cheating, Financial Tables, Auditing Standards 

Date: May, 2018 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

    Hilenin önlenmesi çalışmaları her işletmenin dikkate alması gereken bir konudur. Bu 

aşama henüz hile ortaya çıkmadan oluşturulacağından olayda daha önemli rol 

almaktadır. Hile gerçekleştikten sonra bunun ortaya çıkartılması daha güç, zahmetli ve 

maliyetli olmaktadır. İşletmeler hile eyleminin “Fırsat” ayağını kontrol altına almak 

zorundadır. Bunun içinde etkili bir iç kontrol sistemi kurulması ve işletme içerisinde 

etik değerler ve dürüstlüğün ön plana çıktığı bir davranış tarzının yerleştirilmesi 

önemlidir.  

     Hileler meydana geldikten sonra ortaya çıkartılması hilelerin önlenmesinden daha 

güçtür. Hile kasıtlı bir davranış olduğundan gizleme unsurunu da içerisinde taşır. Bu 

sebeple denetimlerde ortaya çıkartılması oldukça güçleşmektedir.   İşletmedeki finansal 

tabloların gerçeği yansıtmadığı sürece piyasalara olan güveni azalır ve yatırımcılar başta 

olmak üzere işletmelerle ilgilenen herkes zarar görür. Hilenin sebep olduğu zararlar 

günden güne artmaktadır. Hatta dünyada yaşanan ekonomik ve finansal krizlerin çoğu 

ya dev şirketlerde yaşanan finansal skandalların ya da hükümetler tarafından ülke 

kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmediği yüzünden başlamıştır.      Hile son yıllarda 

işletmelerin karşı karşıya kaldıkları en büyük engellerden biri olup hedeflerine 

ulaşmalarına mani olur. Dolayısıyla finansal tablolarda meydan gelen hatalar, kasten 

yapılan hileli finansal raporlar ve varlıkların kötüye kullanılmasının en aza indirilmesi 

mecburiyet hale gelmiştir. Bu da ancak pasif yöntemleri kullanarak hileyi incelemek 

yerine, hile meydana gelmeden önce gereken yasa ve düzenlemeleri yaparak önleyici 

politika, şeffaflık, hesap verebilirlik, kontrol sistemleri kullanarak ve hile ve yolsuzluğa 

sıfır tolerans kültürü yaratarak hilenin içinde doğup büyüyebileceği ortamı ortadan 

kaldırmakla olur. Çünkü geleneksel pasif hile incelemeleri hileyi ortaya çıkarmak için 

kifayetsiz kalır. Bu durumda iç denetçiler, bağımsız denetçiler ve yönetim kurulunun 

üstüne büyük bir sorumluluk düşer.   

    Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı hem hilenin önlenmesinde 

hem de hilenin incelemesinde en etkin teknik ve yöntemleri incelemektir.  

    Birinci bölümde; çalışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılarak çalışmanın amaç 

ve genel bir değerlendirmesi  yapılmıştır.   



2 

 

İkinci bölümde ; denetçilerin denetim sürecinde uyması gereken denetim standartları ile 

ilgili kavramsal çerçeve ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

    Üçüncü bölümde; Finansal tablolar ve hile kavramları ile ilgili kavramsal çerçeve 

çizilmiştir. Denetimin önem ve neden ihtiyaç duyulduğunu, finansal tabloları, hile 

kavramları, hile nedenleri, hile tespit edilmesi için en uygun yöntem ve teknikleri 

anlatmaya çalışılmıştır. Dünyada ve  Türkiye’de muhasebe hilelerini engellemek için 

yapılan çalışmalara da yine bu bölümün sonunda yer verilmiştir.   

    Dördüncü bölümde; hileli finansal tablolara ilişkin denetçiler tarafından yapılan 

denetim raporlaması incelenmiştir.  

    Beşinci bölümde; Hileli finansal tablo örnekleri ve raporlamalara ilişkin uygulama 

örneklerine yer verilmiştir.  

    Ve son bölümde hileli finansal tabloların önlenmesi ile ilgili istatistiki verilere yer 

verilerek önerilerde bulunulmuştur.  
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BÖLÜM 2. TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI 

İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. GENEL İLKE VE SORUMLULUKLAR 

   Bu kısımda; bağımsız denetimin amacı, yapısı ve yetki alanına ilişkin genel tanım ve 

kavramlara yer verilerek, bağımsız denetçinin Uluslararası Denetim Standartlarına 

uyma yükümlülüğü de dahil olmak üzere, tüm denetimlerde geçerli olacak genel 

sorumlulukların neler olduğu üzerinde durulacaktır.  Finansal tabloların bağımsız 

denetimlerinin BDS’ lere uygun olarak yürütülmesi sırasında bağımsız denetçiye düşen 

genel ilke ve sorumlulukları düzenler. Bu amaçla; BDS’ ler de yer alan standartlar 

çerçevesinde, 

• Denetime ilişkin genel ilkeler ve sorumluklar (BDS 200), 

• Denetim şartlarında uzlaşma aşamasında denetçinin ve işletme yönetiminin 

sorumlulukları (BDS 210), 

• Denetimin belgelendirilmesine (çalışma kağıtlarının düzenlenmesi) ilişkin 

sorumluluklar (BDS 230), 

• Hileli finansal raporlamaya ilişkin sorumluklar (BDS 240), 

• Denetimde yasal mevzuatın ve ilgili düzenlemelerin esas alınmasına ilişkin 

sorumluluklar (BDS 250) ve 

• İç kontrol sisteminin eksikliklerinin yönetim ve gözetimden sorumlu olanlara 

iletilmesi konusundaki sorumluklar (BDS 265) üzerinde durulacaktır.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015) , 

“Türkiye Denetim Standartları”, Gazi Kitabevi , Ankara, Türkiye , 77.        



4 

 

Tablo 2.1: Denetime İlişkin Genel İlke ve Sorumluklar2 

DENETİME İLİŞKİN İLKELER VE SORUMLULUKLAR 

  

   

  

Genel İlkeler 

 

Sorumluluklar 

Tanımlar 

 

Denetim Şartlarında Uzlaşma 

Kavramlar 

 

Denetimin Belgelendirilmesi 

Genel Sorumluklar 

 

Hileli Finansal Raporlamanın Tespiti ve Raporlanması 

  

  

Yönetim ve Gözetimle Sorumlularla iletişime Geçme 

Sorumluluğu 

      

İç Kontrol Sistemindeki Yetersizliklerin Tespiti ve 

Yönetime İletilmesi 

 

 

2.1.1. Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız 

Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak 

Yürütülmesi   

   Finansal tabloların denetiminin yürütülmesinde denetçinin genel amaçları;  

• Bir bütün olarak finansal tabloların , hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı 

içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve böylece finansal 

tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun 

olarak hazırlanıp hazırlanmadığına dair bir görüş bildirmek, 

• Bulgularına uygun olarak , finansal tablolar hakkında raporlama hakkında 

raporlama yapmak ve BDS’ lerin zorunlu tuttuğu bildirimlerde bulunmaktadır.  

   Makul güvencenin elde edilemediği ve denetçi raporundaki sınırlı olumlu görüşün 

(şartlı görüşün) hedeflenen finansal tablo kullanıcılarına raporlama amaçları 

                                                           
2 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015) , 

a.g.e.,  78.        
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bakımından yetersiz kaldığı durumlarda BDS’ ler, denetçinin görüş bildirmekten 

kaçınmasını veya ( ilgili mevzuata göre çekilmenin mümkün olması şartıyla) 

denetimden çekilmesini gerektirir.3 Denetime tabi olan finansal tablolar , üst 

yönetimden sorumlu olanların gözetiminde işletme yönetimi tarafından hazırlanan 

finansal tablolardır. BDS’ ler yönetime veya üst yönetimden sorumlu olanlara 

sorumluluk yüklemez ve bu kişilerin sorumluluklarını düzenleyen mevzuat 

hükümlerinin yerine geçmez.  Ancak BDS’ lere uygun bir denetim, yönetimin ve uygun 

hâllerde  üst yönetimden sorumlu olanların, denetimin yürütülmesi için gerekli olan 

belirli sorumlulukları üstlendikleri ön kabulüne dayalı olarak yürütülür. Finansal 

tabloların denetlenmiş olması, yönetimin veya üst yönetimden sorumlu olanların 

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

   BDS’ler, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir 

yanlışlık içerip içermediği konusunda denetçinin, vereceği görüşe dayanak oluşturacak 

makul bir güvence elde etmesini zorunlu kılar. Makul güvence yüksek bir güvence 

seviyesidir. Denetçi, denetim riskini (finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermesine 

rağmen denetçinin duruma uygun olmayan bir görüş vermesi riski) kabul edilebilir 

düşük bir seviyeye indirecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde ettiğinde makul 

güvence sağlamış olur. Ancak denetçinin ulaştığı sonuçları ve görüşünü dayandırdığı 

çoğu denetim kanıtının kesin olmasından çok ikna edici olmasına sebep olan denetimin 

yapısal kısıtlamaları sebebiyle, makul güvence mutlak bir güvence seviyesi değildir.    

   Denetçi finansal tabloların önemli ölçüde yanlışlık içermesine sebep olan şartların 

bulunabileceğini kabul ederek, denetimi mesleki şüphecilik içinde planlar ve yürütür. 

Denetçi görüşü finansal tabloları bir bütün olarak ele alır ve denetçi, finansal tabloların 

bütünü açısından önemlilik arz etmeyen yanlışlıkların tespit edilmesinden sorumlu 

değildir. Denetçi , finansal tabloların denetiminin planlanması ve yürütülmesinde 

mesleki muhakemesini kullanır. Makul güvence sağlamak için denetim riskini kabul 

edilebilir düşük bir seviyeye indirmek amacıyla yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

eder. Bu kanıtlar denetçinin , görüşüne dayanak oluşturacak makul sonuçlara ulaşmasını 

sağlar.   

                                                           
3 Necdet SAĞLAM., Mehmet YOLCU., (2014) , “Türkiye Denetim Standartlarına Göre Finansal 

Tabloların Bağımsız Denetimi ve Raporlanması”, Yaklaşım Yayıncılık , Ankara, Türkiye , 774.        
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2.1.2. Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde 

Anlaşmaya Varılması   

 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), yönetimle ve uygun hâllerde üst yönetimden 

sorumlu olanlarla denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılması sırasında 

denetçiye düşen sorumlulukları düzenler. Denetçinin bu sorumluluğu, sözleşme şartları 

arasında, yönetimden sorumlu olanların yerine getirmesi gereken ön şartların mevcut 

olup olmadığının tespitini de içerir.  

   Denetçinin amacı , Denetimin ön şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespiti ve 

denetçi ile yönetim ve uygun hallerde üst yönetimden sorumlu olanların denetim 

sözleşmesinin şartlarını aynı şekilde anladıklarının teyit edilmesi suretiyle yalnızca 

denetimin yürütüleceği esaslar üzerinde anlaşmaya varıldığı zaman , denetim 

sözleşmesini kabul etmek veya ettirmektir.4  

   Denetçi denetimin ön şatlarının sağlanıp sağlanmadığının tespiti için Finansal 

tabloların hazırlanmasında kullanılan finansal raporlama çerçevesinin kabul edilebilir 

olup olmadığını belirler. Ayrıca yönetimin aşağıdaki sorumluluklarını anladığına ve 

üstlendiğine dair mutabakatını alır. 

• Gerekli hâllerde finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu dâhil olmak 

   üzere, finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun    

   olarak hazırlanması sorumluluğu, 

• Yönetimin, hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal 

     tablolar hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrole ilişkin     

    sorumluluğu, 

• Yönetimin, denetçiye; 

✓    Finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili kayıtlar, belgeler ve 

diğer hususlar gibi muttali olduğu tüm bilgilere erişim imkânı 

sağlama sorumluluğu, 

✓     Denetimin amacı doğrultusunda talep edebileceği ilâve 

bilgileri sağlama sorumluluğu, 

                                                           
4 4 Necdet SAĞLAM., Mehmet YOLCU., (2014),  a.g.e., 776.      
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✓     Denetim kanıtlarının toplanması için denetçinin işletme 

içinde gerekli gördüğü kişilerle kısıtlama olmaksızın görüşme 

imkânı sağlama sorumluluğu. 

   Yönetimin veya üst yönetimden sorumlu olanların sözleşmede denetçinin yapacağı 

çalışmanın kapsamını sınırlandıracak şartlar teklif etmesi ve bu sınırlandırmanın 

finansal tablolar hakkında görüş vermekten kaçınmasını gerektireceğine inanması 

hâlinde denetçi, mevzuatla aksi zorunlu kılınmadıkça, kapsamı sınırlandırılan bu 

sözleşmeyi bir bağımsız denetim sözleşmesi olarak kabul etmez.  

   Denetçi, yönetsel kararlardan sorumlu olanlarla denetim sözleşmesinin şartları 

üzerinde anlaşmaya varır , denetim sözleşmesi yazılı olarak düzenlenir ve aşağıdaki 

hususları içerir. 

• Finansal tabloların denetiminin amacı ve kapsamı, 

• Denetçinin sorumlulukları, 

• Yönetimin sorumlulukları, 

• Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılacak geçerli finansal raporlama 

çerçevesini belirten açıklama, 

• Denetçi tarafından düzenlenecek raporların beklenen şekline ve içeriğine atıf 

yapmak, 

• Raporların beklenen şekil ve içerikten farklılık gösterebileceği durumlar 

olabileceğine ilişkin açıklama. 

Yönetim Kurulu, denetçinin hukuka uygun olarak ve itina ve dikkatle denetimini 

yapmasına imkan vermek üzere, denetçiye söz konusu verilere baz teşkil edecek, gerekli 

tüm veri ve belgeleri sunmakla yükümlüdür (Madde 401).5 

 

 

 

 

                                                           
5 Nail SANLI., Mehmet ÖZBİRECİKLİ., (2012) “Türkiye’de Denetim Mesleğinin Gelişim Süreci: 

Geçmişten Geleceğe Bir Araştırma”Muhasebe ve Denetime Bakış, Kasım 2012,  17. 
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2.1.3. Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite 

Kontrol   
 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), finansal tabloların denetimine ilişkin kalite 

kontrol prosedürleri açısından denetçinin özel sorumluluklarını ve denetimin kalitesini 

gözden geçiren kişinin sorumluluklarını düzenler. Kalite kontrol sistemi ve denetim 

ekiplerinin görevleri , denetimin kalitesine ilişkin liderlik sorumlulukları , denetim 

sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi , denetim ekiplerinin belirlenmesi, denetimin 

yürütülmesi ve belgelendirme konularını inceler.  

Kalite kontrol sistemleri, politika ve prosedürleri, denetim şirketinin sorumluluğundadır. 

Kalite Kontrol Standardı uyarınca denetim şirketi; 

• Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki 

mevzuat hükümlerine uygunluk sağladığına, 

• Denetim şirketi veya sorumlu denetçiler tarafından düzenlenen raporların, 

içinde bulunulan şartlara uygunluğuna ilişkin makul güvence sağlayan bir kalite 

kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin devamlılığını sağlamakla yükümlüdür. 

   Denetim ekipleri, denetim şirketinin kalite kontrol sistemi kapsamında ilgili denetim 

için geçerli kalite kontrol prosedürlerini uygulamakla ve denetim şirketinin kalite 

kontrol sisteminin bağımsızlığa ilişkin bölümünün işlerliğini sağlamak amacıyla 

denetim şirketine gerekli bilgileri sunmakla sorumludur.  

   Denetim standartları denetçilerin mesleki sorumluluklarını yerine getirmelerinde 

yardımcı olan, onlara faaliyetlerinde ışık tutan genel ilkelerdir. Yürütülen denetim 

çalışmasının uygun ve geçerli kabul edilebilmesi için, denetçilerin bu ilkelerden hiçbir 

şekilde ayrılmamaları gerekmektedir.6 

   Denetimden, denetimin yürütülmesinden ve denetim şirketi adına düzenlenen 

rapordan sorumlu olan ve Kurumdan uygun yetki almış denetim şirketi yöneticisi veya 

şirketteki başka bir denetçidir. Tek başına denetim faaliyeti yapan bağımsız denetçiler, 

BDS 220’nin uygulanmasında sorumlu denetçi olarak kabul edilir. Sorumlu denetçi, 

                                                           
6 Ersin GÜREDİN, (1997), “Türkiye’de Muhasebe Denetim Standartlarının Saptanmasında Meslek 

Örgütünün İşlevi”, 15. Türkiye Muhasebe Kongresi, Türmob Yayınları, Ankara, 423. 
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görevlendirildiği her bir denetimin genel kalitesinden sorumludur. Sorumlu denetçi, 

denetim süresince gözlem ve gerekli hâllerde sorgulamalar yapmak suretiyle denetim 

ekibi üyelerinin ilgili etik hükümlere uymadığını gösteren durumlara karşı her zaman 

dikkatli olur. Denetim şirketinin kalite kontrol sistemi aracılığıyla veya başka bir 

şekilde, denetim ekibi üyelerinin ilgili etik hükümlere uygun davranmadıklarını 

gösteren hususların dikkatini çekmesi durumunda sorumlu denetçi, denetim şirketindeki 

diğer kişilerle istişare ederek atılacak adımlara karar verir. Sorumlu denetçi, yürütülen 

denetim için geçerli olan bağımsızlık hükümlerine uygunluk sağlanıp sağlanmadığı 

konusunda bir sonuca ulaşmak zorundadır. Bu amaçla sorumlu denetçi; 

• Bağımsızlığı tehdit eden durumları ve ilişkileri tespit etmek ve değerlendirmek 

için denetim şirketinden ve denetim ağına dâhil şirketlerden ilgili bilgileri alır. 

• Denetim açısından bağımsızlığa yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadıklarını 

belirlemek amacıyla, denetim şirketinin bağımsızlıkla ilgili politika ve 

prosedürlerine yönelik tespit edilen ihlallere ilişkin bilgileri değerlendirir. 

• Gerekli önlemleri almak suretiyle bu tür tehditleri ortadan kaldırmak veya kabul 

edilebilir bir düzeye indirmek için ya da uygun görülmesi hâlinde ve ilgili 

mevzuatın izin vermesi durumunda denetimden çekilmek için gerekli adımları 

atar. Sorumlu denetçi, gerekli adımların atılabilmesi için sorunun çözümüne 

engel teşkil eden hususları derhâl denetim şirketine bildirir. 

   Denetimin kalitesini gözden geçiren kişi, denetim ekibi tarafından varılan önemli 

yargılar ile denetçi raporunun oluşturulması sırasında ulaşılan sonuçları tarafsız bir 

şekilde değerlendirir. Bu değerlendirme aşağıdakileri içerir; 

• Önemli hususların sorumlu denetçi ile müzakere edilmesi, 

• Finansal tabloların ve önerilen denetçi raporunun gözden geçirilmesi,  

• Denetim ekibinin vardığı önemli yargılar ile ulaştığı sonuçlara ilişkin seçilen 

çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi,  

• Denetçi raporu oluşturulurken ulaşılan sonuçların ve önerilen raporun uygun 

olup olmadığının değerlendirilmesi. 
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Etkin bir iç kontrol sistemi kurulup kurulmadığı, ortaya çıkan hileli işlemlere 

denetlenen ortaklık yönetiminin yaklaşımı ve yönetimden sorumlu kişilerin dürüstlüğ, 

bağımsız denetim raporundaki görüşü etkileyen etkenlerdendir.7 

   Etkin bir kalite kontrol sistemi, kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve 

prosedürlerin yerinde ve yeterli olduğuna ve etkin şekilde işlediğine dair denetim 

şirketine makul güvence sağlamak için oluşturulmuş bir izleme süreci içerir. Sorumlu 

denetçi, denetim şirketi tarafından ve varsa denetim ağına dâhil diğer şirketler 

tarafından ortaya konan en son bilgilerle desteklenen ve denetim şirketinin izleme 

sürecinden elde edilen sonuçları ve bu bilgilerde belirtilen eksikliklerin denetimi 

etkileyip etkileyemeyeceğini mütalaa eder. 

Sorumlu denetçi, zorunlu olmamakla birlikte çalışma kâğıtlarının tamamını gözden 

geçirebilir. Çalışma kağıtlarında; 

• İlgili etik hükümlere uygunluk sağlanması açısından tespit edilen sorunlara ve 

sorunların nasıl çözüldüğüne, 

• Yürütülen denetim için geçerli olan bağımsızlık hükümlerine uygunluk sağlanıp 

sağlanmadığı konusunda ulaşılan sonuçlar ile denetim şirketiyle yapılan ve bu 

sonuçları destekleyen müzakerelere, 

• Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesine 

ilişkin ulaşılan sonuçlara, 

• Denetim sırasında yapılan istişarelerin içeriği ve kapsamı ile bu istişareler 

neticesinde ortaya çıkan sonuçlara yer verir.8 

 

2.1.4. Finansal Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi  
 

    Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), çalışma kağıtlarının niteliği ve amaçları , 

çalışma kağıtlarının zamanında hazırlanması, uygulanan denetim  prosedürlerinin ve 

elde edilen denetim kanıtlarının belgelendirilmesi , çalışma kağıtlarının nihai denetim 

dosyasında birleştirilesi konularını inceler ve finansal tabloların denetiminin 

belgelendirilmesine (çalışma kâğıtlarının hazırlamasına) ilişkin denetçinin 

                                                           
7 Aytaç KÖKSAL, (2009), “ Bağımsız Denetim Sözleşmesi”, Beta Yayıncılık, İstanbul, 22. 
8 8 Necdet SAĞLAM., Mehmet YOLCU., (2014) , a.g.e , 781.        
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sorumluluklarını düzenler. Çalışma kâğıtları (Denetim belgeleri);  Uygulanan denetim 

prosedürlerine, elde edilen ilgili denetim kanıtlarına ve denetçinin ulaştığı sonuçlara 

ilişkin kayıtlardır. Çalışma kâğıtlarına ilişkin olarak diğer BDS’ ler de yer alan özel 

hükümler, bu BDS’ nin uygulanmasını sınırlandırmaz. Mevzuat, çalışma kâğıtlarına 

ilişkin ilâve hükümler içerebilir. 

   Denetçi çalışma kâğıtlarını, söz konusu denetimle daha önceden hiçbir bağlantısı 

bulunmayan tecrübeli bir denetçinin aşağıda belirtilen hususları anlayabilmesine olanak 

sağlayacak şekilde hazırlar.  

• BDS’lere ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluk sağlamak amacıyla 

uygulanan denetim prosedürlerinin niteliği, zamanlaması ve kapsamı),  

• Uygulanan denetim prosedürlerinin sonuçları ve elde edilen denetim kanıtları, 

• Denetim sırasında ortaya çıkan önemli hususlar, bunlarla ilgili varılan sonuçlar 

ve bu sonuçlara ulaşırken varılan önemli mesleki yargılar. 

   Denetçi, uygulanan denetim prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını 

belgelendirirken;   

• Test edilen kalemlerin ve hususların belirleyici özelliklerini , 

• Denetim çalışmasını kimin yürüttüğünü ve ilgili çalışmanın tamamlandığı tarihi,  

• Yürütülen denetim çalışmasını kimin gözden geçirdiğini, ilgili gözden 

geçirmenin tarih ve kapsamını  kayıt altına alır. 

   Denetçi, önemli hususlara ilişkin olarak yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar ve 

diğer taraflarla yapılan müzakereleri; bu hususların niteliğini, müzakerelerin ne zaman 

ve kiminle yapıldığını belirtmek suretiyle belgelendirir. Önemli bir hususla ilgili olarak 

vardığı nihai sonuçla tutarlı olmayan bir bilgi tespit etmesi hâlinde denetçi, bu 

tutarsızlığı nasıl ele aldığını belgelendirir. İstisnai durumlarda denetçi, bir BDS’de yer 

alan ilgili bir hükümden sapmanın gerekli olduğuna karar vermesi hâlinde, bu sapmanın 

sebeplerini ve uygulanan alternatif denetim prosedürlerinin ilgili hükmün amacına nasıl 

ulaştığını belgelendirir.  

    Çalışma kağıtları, bağımsız denetimin, denetim standartlarına uygun yürütülüp 

yürütülmediğini gösteren kanıtlardır. Ayrıca, denetlenen ortaklığa ait sır niteliğindeki 

bilgileri içermektedir.9 

                                                           
9 Aytaç KÖKSAL, (2009), a.g.e. 220. 
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   Denetçi, çalışma kâğıtlarını bir denetim dosyasında birleştirir ve denetçi raporu 

tarihinden sonra nihai denetim dosyasının oluşturulmasına yönelik idari süreci 

zamanında tamamlar. Çalışma kâğıtlarının nihai denetim dosyasında birleştirilmesi 

işlemi tamamlandıktan sonra denetçi, hangi şekilde olursa olsun çalışma kâğıtlarını 

saklama süresi sona ermeden silemez, atamaz veya yok edemez. 

2.1.5. Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız 

Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları  
 

   Finansal tablolardaki yanlışlıklar, hata veya hileden kaynaklanabilir. Hata ile hileyi 

birbirinden ayıran unsur, finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan eylemin kasıtlı olarak 

yapılıp yapılmadığıdır. Denetçiyi ilgilendiren iki tür kasıtlı yanlışlık bulunmaktadır: 

Hileli finansal raporlamadan kaynaklanan yanlışlıklar ve varlıkların kötüye 

kullanılmasından kaynaklanan yanlışlıklar. Her ne kadar denetçi hilenin varlığından 

şüphelenebilir veya ender durumlarda hilenin varlığını tespit edebilirse de, hilenin 

gerçekten olup olmadığına dair yasal bir hüküm veremez. 

   Hilenin önlenmesi ve tespit edilmesine ilişkin esas sorumluluk, yönetime ve üst 

yönetimden sorumlu olanlara aittir. Üst yönetimden sorumlu olanların gözetiminde 

yönetimin, hileye imkân veren fırsatları azaltarak hileyi önleme,tespit ve cezalandırılma 

ihtimali sebebiyle kişileri hileye teşebbüsten caydırma konusunda güçlü bir tutum 

sergilemesi önemlidir. Bu tutum, üst yönetimden sorumlu olanların aktif gözetimiyle 

güçlendirilecek bir dürüstlük ve etik davranış kültürü oluşturma taahhüdünü içerir. Üst 

yönetimden sorumlu olanlar tarafından gerçekleştirilen gözetim faaliyetleri, kontrollerin 

işletme yönetimi tarafından ihlal edilebileceği veya finansal raporlama sürecine uygun 

olmayan şekilde müdahale edilebileceği hususlarının dikkate alınmasını kapsar. İşletme 

yönetimi tarafından, analistlerin işletmenin performansı ve kârlılığıyla ilgili algılarını 

etkilemek amacıyla kazanç yönetimine başvurulması, bu tür müdahalelere örnek olarak 

gösterilebilir.10 

   Bir denetimi BDS’ lere uygun olarak yürüten bir denetçi, bir bütün olarak finansal 

tablolarda hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlıkların bulunmadığına dair makul 

güvence elde etmekle sorumludur. Denetimin BDS’ lere uygun olarak planlanmasına ve 

                                                           
10 Necdet SAĞLAM., Mehmet YOLCU., (2014) , a.g.e , 784. 
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yürütülmesine rağmen, denetimin yapısal kısıtlamaları sebebiyle kaçınılmaz olarak 

finansal tablolardaki bazı önemli yanlışlıkların tespit edilememe riski vardır. 11 

   Bununla birlikte denetçinin, yönetim tarafından yapılan hile (yönetim hilesi) kaynaklı 

önemli yanlışlığı tespit edememe riski, çalışanların yaptığı hileyi tespit edememe 

riskinden daha yüksektir. Bunun sebebi, yönetimin genellikle doğrudan veya dolaylı 

olarak muhasebe kayıtlarını manipüle edebilecek, hileli finansal bilgi sunabilecek veya 

diğer çalışanların yapabileceği benzer hileleri önlemek üzere tasarlanmış kontrol 

prosedürlerini ihlal edebilecek bir pozisyonda olmasıdır. 

Denetçinin amaçları; 

• Finansal tablolardaki hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirlemek ve 

değerlendirmek, 

• Değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine karşı yapılacak 

uygun işlerin tasarlanması ve uygulanması suretiyle bu risklere ilişkin yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde etmek ve 

• Denetim sırasında belirlenen hile veya hile şüphesine karşı uygun işleri 

yapmaktır. 

   Denetim standartları denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yarımcı 

olan, ona denetim faaliyetlerinde ışık tutan genel faaliyetlerdir. Yürütülen denetimin 

uygun ve geçerli kabul edilebilmesi için denetçinin bu ilkelerden hiçbir şekilde 

ayrılmaması gerekir.12 

   Denetçi hile kaynaklı önemli bir yanlışlık olabileceği ihtimalinin bilinciyle, denetim 

boyunca mesleki şüpheciliğini sürdürür. Aksini düşünmesini gerektiren bir gerekçe 

olmadığı sürece kayıt ve belgelerin gerçek olduğunu kabul edebilir. Denetim sırasında 

yapılan tespitlerin, bir dokümanın gerçek olmayabileceğine veya dokümandaki 

bilgilerin tahrif edilmiş olabileceğine inanmasına yol açması hâlinde denetçi, 

araştırmalarını derinleştirir. 

                                                           
11 WEB_1, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf  13/10/2017 
12 Ersin GÜREDİN, (2000), “Denetim”, Beta Yayınları, İstanbul, 25. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf
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   Denetçi, denetimde muhasebe verilerinden yararlanır ve bilgilerin doğruluğunu, 

finansal raporlama standartlarına göre değerlendirir. Bunun yanında, denetim kanıtlarını 

toplama değerlendirme konularında da uzmanlığı aranır.13 

   İç denetim fonksiyonu bulunan işletmelerde denetçi, işletmeyi etkileyen gerçekleşmiş, 

şüphelenilen veya iddia edilen herhangi bir hile hakkında bilgilerinin olup olmadığını 

belirlemek ve hile riskleri hakkında görüşlerini almak amacıyla iç denetim 

fonksiyonunda yer alan uygun kişileri sorgular. 

   Denetçi, hâsılat hesaplarıyla ilgili olanlar dâhil olmak üzere, analitik prosedürlerin 

uygulanması sırasında belirlediği olağan dışı veya beklenmeyen ilişkilerin, hile kaynaklı 

“önemli yanlışlık” risklerine işaret edip etmediğini değerlendirir. Hilenin varlığına 

ilişkin kesin bir gösterge olmamakla birlikte hile riski faktörleri, genellikle hilenin 

meydana geldiği durumlarda bulunur ve bu sebeple hile kaynaklı “önemli yanlışlık” 

risklerine işaret edebilir.  

   Bağımsız denetimden beklenen finansal tabloların uygulanabilir raporlama 

çerçevesine uygun olup olmadığı değil, bu çerçeveye uyum derecesidir. Nitekim 

kanundaki ifadede bu şekildedir, uygunluk derecesi yerine uygun olup olmadığı 

şeklinde bir sorumluluk denetçiyi bir liralık bir uygunsuz işlemden bile sorumlu 

tutacaktır.14 

   Denetçi, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirler ve değerlendirirken, 

hâsılatın muhasebeleştirilmesinde hile risklerinin bulunduğu varsayımıyla, hangi tür 

hâsılatın, hâsılat işlemlerinin veya yönetim beyanlarının bu tür risklere sebep 

olabileceğini değerlendirir. Denetçi, değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli yanlışlık” 

risklerini “önemli (ciddi) riskler” olarak ele alır ve bu yüzden, henüz yapılmadıysa, 

kontrol faaliyetleri dâhil, işletmenin bu tür risklere yönelik kontrollerini anlamak 

zorundadır. Denetçi, finansal tablolar düzeyinde değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerine karşı yapılacak genel işleri belirlerken: 

                                                           
13 Aytaç KÖKSAL, (2009), a.g.e. 15. 
14 Nejat BOZKURT, (2011),  “TTK’nın Denetim Uygulamalarıyla, Standart Alanında Getirdiği Yenilikler 

ve Kurumsallaşma Üzerindeki Etkileri”, 6. Türkiye Muhasebe Forumu Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 

Kurumsallaşma, TÜRMOB Yayınları:413, Ankara., 98. 

 



15 

 

• Yapılacak denetimle ilgili hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin 

yaptığı değerlendirmeyi ve önemli denetim sorumluluklarının verileceği kişilerin 

bilgi, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alarak personeli görevlendirir, yönlendirir 

ve gözetir. 

• Başta subjektif ölçümler ve karmaşık işlemlerle ilgili olanlar gelmek üzere, 

işletmenin muhasebe politikaları seçimi ve uygulamasının, yönetimin kazanç 

yönetimi yapma çabasından kaynaklanan hileli finansal raporlamanın bir 

göstergesi olup olmadığını değerlendirir, 

• Denetim prosedürlerinin niteliği, zamanlaması ve kapsamının seçimine, 

öngörülemezlik unsurunu dâhil eder. 

   Bir meslek üyesi olarak bağımsız denetçilerin, kendi kişisel çıkarlarına aykırı düşse 

bile, topluma, müşterilerine, meslektaşlarına karşı şerefli, dürüst ve itibarlı davranma 

sorumluluğu vardır.15  

   Denetçi, kontrollerin yönetim tarafından ihlal edilmesi riskine ilişkin yaptığı 

değerlendirmeden bağımsız olarak, aşağıdaki amaçlara yönelik denetim prosedürlerini 

tasarlar ve uygular: 

• Defteri kebire aktarılan yevmiye kayıtlarının ve finansal tabloların 

hazırlanmasında yapılan diğer düzeltmelerin uygunluğunu test etmek için. Bu 

tür testler için denetim prosedürlerini tasarlar ve uygularken denetçi; 

✓ Yevmiye kayıtlarına ve diğer düzeltmelere ilişkin uygun olmayan veya 

olağan dışı işlemler hakkında finansal raporlama sürecinde yer alan 

kişileri sorgular, 

✓ Bir raporlama dönemi sonunda yapılan yevmiye kayıtlarını ve diğer 

düzeltmeleri seçer, 

✓ Dönem boyunca yapılan yevmiye kayıtlarını ve diğer düzeltmeleri test 

etmenin gerekli olup olmadığını mütalaa eder. 

• Muhasebe tahminlerini taraflılık açısından gözden geçirmek ve taraflılık 

oluşturan durumların, hile kaynaklı önemli bir yanlışlık riskini yansıtıp 

yansıtmadığını değerlendirmek için. Denetçi, bu gözden geçirme sırasında: 

✓ Yönetimin finansal tablolarda yer alan muhasebe tahminlerini 

oluştururken yaptığı muhakemelerin ve vardığı kararların, münferit 

                                                           
15 Ersin GÜREDİN, (2000), a.g.e., 105. 
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olarak makul olsalar bile, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskini 

yansıtan, işletme yönetiminin muhtemel bir taraflılığına işaret edip 

etmediğini değerlendirir. Böyle bir ihtimalin bulunması durumunda 

denetçi, bir bütün olarak muhasebe tahminlerini yeniden değerlendirir, 

✓ Yönetimin önceki yılın finansal tablolarına yansıtılmış olan önemli 

muhasebe tahminleriyle ilgili yargı ve varsayımlarını, geriye dönük 

olarak gözden geçirir. 

• İşletmenin olağan iş akışı dışında gerçekleştirilen veya denetçinin, gerek işletme 

ve çevresini tanımak için edindiği bilgiler gerekse denetim sırasında elde ettiği 

diğer bilgiler ışığında olağan dışı görünen işlemler söz konusu olduğunda 

denetçi, bu işlemlerdeki iş mantığının (veya iş mantığından yoksunluğun), bu 

işlemlerin hileli finansal raporlama yapılması veya varlıkların kötüye 

kullanımının gizlenmesi amacıyla yapılmış olabileceğine işaret edip etmediğini 

değerlendirir.16 

   Denetçi, işletme hakkında edindiği bilgilerle finansal tabloların tutarlı olup olmadığı 

hakkında genel sonuca ulaşırken, denetimin sonuna doğru uygulanan analitik 

prosedürlerin daha önceden belirlenmemiş bir hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskine 

işaret edip etmediğini değerlendirir. Hile kaynaklı veya hile kaynaklı olduğundan 

şüphelenilen bir yanlışlığın sonucu olarak, denetime devam etme imkânının 

sorgulanmasına sebep olacak istisnai durumlarla karşılaşması hâlinde, denetçi: 

• Denetçinin seçimini yapan kişi ya da kişilere veya bazı durumlarda düzenleyici 

kurumlara durumu rapor etme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı dâhil 

olmak üzere, içinde bulunduğu şartlarda geçerli olan mesleki ve yasal 

sorumluluklarını belirler, 

• Yürürlükteki mevzuata göre mümkün olması hâlinde denetimden çekilmenin 

uygun olup olmadığını mütalaa eder, 

• Denetimden çekilmesi hâlinde: 

✓ Uygun kademedeki yöneticilerle ve üst yönetimden sorumlu olanlarla 

denetimden çekilmesini ve bunun gerekçelerini müzakere eder, 

                                                           
16WEB_2,  (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf  13/10/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf
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✓ Denetçinin seçimini yapan kişi ya da kişilere veya bazı durumlarda 

düzenleyici kurumlara denetimden çekildiğini ve çekilme gerekçelerini 

rapor etmesini gerektiren mesleki ve yasal bir yükümlülüğünün bulunup 

bulunmadığına karar verir. 

Denetçi, yönetimden ve uygun hâllerde üst yönetimden sorumlu olanlardan; 

• Hilenin önlenmesine ve tespit edilmesine yönelik iç kontrolün tasarlanmasına, 

uygulanmasına ve işleyişinin sürdürülmesine ilişkin sorumluluklarını kabul 

ettiklerine, 

• Finansal tabloların hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerebileceği riskine ilişkin 

olarak yönetim tarafından yapılan değerlendirmenin sonuçlarını denetçiye 

açıkladıklarına, 

• İşletmeyi etkileyen ve 

✓ Yönetimin, 

✓ İç kontrolde önemli görevleri bulunan çalışanların veya 

✓ Finansal tablolarda önemli etki oluşturan bir hile yapabilecek konumdaki 

diğer kişilerin dâhil olduğu, gerçekleşmiş veya şüphelenilen hileler 

hakkında sahip oldukları bilgileri denetçiye açıkladıklarına, 

• Çalışanlar, eski çalışanlar, analistler, düzenleyici kurumlar veya başkaları 

tarafından bildirilen ve işletmenin finansal tablolarını etkileyen hile iddiaları 

veya hile şüpheleri hakkında bildiklerini denetçiye açıkladıklarına dair yazılı 

açıklama alır.  

   Denetçi, hileyle ilgili olarak yönetime, üst yönetimden sorumlu olanlara, düzenleyici 

kurumlara ve diğer taraflara yaptığı bildirimleri çalışma kâğıtlarına dâhil eder.  

Hâsılatın muhasebeleştirilmesiyle ilgili hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskinin 

bulunduğu varsayımının yürütülen denetimde geçerli olmadığı sonucuna ulaşması 

hâlinde denetçi, bunun gerekçelerini çalışma kâğıtlarına dâhil eder.17 

   Hileli finansal raporlama, finansal tablo kullanıcılarını yanıltmak amacıyla, bazı tutar 

veya açıklamalara finansal tablolarda yer verilmemesi de dâhil olmak üzere, kasıtlı 

olarak yapılan yanlışlıkları içerir. 

                                                           
17 WEB_3,  (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf  13/10/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf
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   Mesleki şüphecilik, elde edilen bilgilerin ve denetim kanıtlarının, hile kaynaklı önemli 

bir yanlışlık olabileceğine işaret edip etmediğinin sürekli olarak sorgulanmasını 

gerektirir. Mesleki şüphecilik, denetim kanıtı olarak kullanılacak bilgilerin 

güvenilirliğinin ve uygun hâllerde bu bilgilerin hazırlanması ve muhafazasına ilişkin 

kontrollerin göz önünde bulundurulmasını içerir. Hilenin özellikleri sebebiyle, hile 

kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesinde mesleki şüphecilik özel bir 

öneme sahiptir. 

   Denetçinin, işletme yönetiminin ve üst yönetimden sorumlu olanların dürüstlük ve 

güvenilirliklerine ilişkin geçmiş deneyimlerini göz ardı etmesi beklenmemekle birlikte, 

içinde bulunulan şartlar değişmiş olabileceğinden, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” 

risklerini değerlendirirken denetçinin, mesleki şüpheciliğini devam ettirmesi özel önem 

arz eder. 

   Hile riski faktörlerinin önemi, büyük ölçüde farklılık gösterir. İşletmeye özgü 

şartlardan dolayı bu faktörlerden bazılarının “önemli yanlışlık” riski oluşturmadığı 

işletmeler de mevcut olabilir. Bu sebeple, hile riski faktörünün bulunup bulunmadığının 

ve bu faktörün finansal tablolardaki hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin 

değerlendirilmesinde dikkate alınıp alınmayacağının belirlenmesi, mesleki 

muhakemenin kullanılmasını gerektirir.  

   Yönetim, uygulamayı seçtiği kontrollerin ve sorumluluğunu seçtiği risklerin nitelik ve 

kapsamlarını belirlerken muhakemede bulunabilir. Yönetim, hileyi önlemek ve tespit 

etmek için hangi kontrolleri uygulayacağına karar verirken, finansal tabloların hile 

kaynaklı önemli bir yanlışlık içerebileceğine ilişkin riskleri değerlendirir. Bu 

değerlendirmenin bir parçası olarak yönetim, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini 

azaltacak belirli bir kontrolü uygulamanın ve sürdürmenin fayda-maliyet açısından 

uygun olmayacağı sonucuna varabilir.18 

   Değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine karşı yapılacak genel 

işlerin belirlenmesi genellikle, artırılmış mesleki şüpheciliğin denetimin tamamına nasıl 

yansıtılacağının değerlendirilmesini içerir. Bu yansıtma örneğin, aşağıdakiler vasıtasıyla 

sağlanabilir: 

                                                           
18 WEB_4; (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20240-Site(1).pdf,   

13/10/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20240-Site(1).pdf
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• Önemli işlemleri doğrulamak için incelenecek olan belgelerin nitelik ve 

kapsamlarının seçimindeki hassasiyetin artırılması. 

• Yönetimin önemli konulara ilişkin açıklamalarını veya beyanlarını doğrulama 

ihtiyacına yönelik farkındalığın artırılması. 

   Yönetim beyanı düzeyinde değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine 

karşı denetçinin yapacağı işler, denetim prosedürlerinin niteliğinin, zamanlamasının ve 

kapsamının aşağıda belirtilen şekillerde değiştirilmesini içerebilir: 

• Daha güvenilir ve ihtiyaca uygun denetim kanıtları veya doğrulayıcı ilâve 

bilgiler elde etmek amacıyla, uygulanacak denetim prosedürlerinin niteliğinin 

değiştirilmesi gerekebilir. Bu değişiklikler, uygulanacak denetim prosedürlerinin 

türünü ve bileşimini etkileyebilir.  

• Maddi doğrulama prosedürlerinin zamanlamasının değiştirilmesi gerekebilir. 

Denetçi, bir maddi doğrulama testinin dönem sonunda veya dönem sonuna yakın 

bir zamanda yapılmasının, değerlendirilmiş hile kaynaklı önemli bir yanlışlık 

riskine karşı daha etkili bir sonuç vereceği kararına varabilir. Değerlendirilmiş 

kasıtlı yanlışlık veya manipülâsyon risklerini dikkate aldığında denetçi, denetim 

prosedürlerinin denetim sonuçlarını ara bir tarihten dönem sonuna taşımada 

etkili olmayacağına karar verebilir.  

• Uygulanan denetim prosedürlerinin kapsamı, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” 

risklerine ilişkin değerlendirmeyi yansıtır.  

   Denetçinin stok miktarlarını etkileyen hile kaynaklı önemli bir yanlışlık riski 

belirlemesi durumunda işletmenin stok kayıtlarının incelenmesi, fiziki stok sayımı 

sırasında veya sonrasında özel olarak dikkat edilmesi gereken stokların bulunduğu 

yerlerin veya stok kalemlerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.  

   Finansal tablolardaki hile kaynaklı önemli yanlışlıklar, genellikle yevmiye kayıtlarının 

uygun olmayan veya yetkisiz şekilde yapılması suretiyle finansal raporlama sürecinin 

manipülâsyonu şeklinde ortaya çıkar. Bu durum, dönem içinde veya dönem sonunda 

ortaya çıkabilir veya yeniden sınıflandırmalar ve konsolidasyon düzeltmeleri gibi, 

yevmiye kayıtlarında yer almayan ancak yönetim tarafından yapılan ve finansal 

tablolarda raporlanan tutarlar üzerindeki düzeltmelerden kaynaklanabilir. Ayrıca 

otomatik süreç ve kontroller, dikkatsizlikten kaynaklanan hata riskini azaltsa da, 

kişilerin bu tür süreçleri (örneğin otomatik olarak defteri kebire veya finansal raporlama 
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sistemine aktarılan tutarları değiştirerek) ihlal etmesi riskini ortadan kaldırmaz. Bu 

sebeple denetçinin, yevmiye kayıtları üzerindeki kontrollerin ihlaliyle bağlantılı “önemli 

yanlışlık” risklerini dikkate alması önemlidir. 19  

   Test etmek amacıyla yevmiye kayıtlarının ve diğer düzeltmelerin belirlenmesi ve 

seçilmesi ile seçilen kalemlere dayanak oluşturan belgelerin incelenmesi hususunda 

uygun bir yönteme karar verilirken aşağıdaki konular dikkate alınır: 

• Hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi: Hile riski 

faktörlerinin varlığı ve hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin denetçi 

tarafından değerlendirilmesi sırasında elde edilen diğer bilgiler, test edilecek 

belirli yevmiye kaydı sınıflarının ve diğer düzeltmelerin belirlenmesinde 

denetçiye yardımcı olur. 

• Yevmiye kayıtları ve diğer düzeltmeler üzerinde uygulanan kontroller: Yevmiye 

kayıtlarının ve diğer düzeltmelerin hazırlanmasında ve kayda geçirilmesinde 

etkin kontrollerin uygulanması, denetçinin bu kontrollerin işleyiş etkinliğini test 

etmesi kaydıyla, zorunlu olan maddi doğrulama testlerinin kapsamını 

daraltabilir. 

• İşletmenin finansal raporlama süreci ve elde edilebilecek kanıtların niteliği: 

İşletmelerin çoğunda işlemlerin rutin olarak işlenmesi süreci, manuel ve 

otomatik adımların ve prosedürlerin bir bileşimini içerir. Benzer şekilde, 

yevmiye kayıtlarının ve diğer düzeltmelerin işlenmesi süreci de manuel ve 

otomatik prosedürlerin ve kontrollerin ikisini de içerebilir. Finansal raporlama 

sürecinde BT’ nin kullanıldığı hâllerde, yevmiye kayıtları ve diğer düzeltmeler 

sadece elektronik ortamda mevcut olabilir. 

• Hileli yevmiye kayıtları veya diğer düzeltmelerin ayırt edici özellikleri: Uygun 

olmayan yevmiye kayıtları veya diğer düzeltmeler, genellikle kendilerine özgü 

ayırt edici özelliklere sahiptir.  

• Hesapların niteliği ve karmaşıklığı: Uygun olmayan yevmiye kayıtları veya 

düzeltmeler;  

• Normal iş akışı dışında yapılan yevmiye kayıtları veya diğer düzeltmeler: 

Standart olmayan yevmiye kayıtları; aylık satışlar, satın alımlar ve nakit 

                                                           
19 WEB_5,  (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf  13/10/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_240.pdf
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ödemeler gibi yinelenen işlemleri kaydetmek için kullanılan yevmiye 

kayıtlarıyla aynı seviyede iç kontrole tabi olmayabilir.20 

   Finansal tabloların hazırlanması yönetimin, önemli muhasebe tahminlerini etkileyen 

bir dizi yargıya varmasını veya varsayımda bulunmasını ve bu tahminlerin makul olup 

olmadığını sürekli olarak izlemesini gerektirir. Hileli finansal raporlama, genellikle 

muhasebe tahminlerinin kasıtlı olarak yanlış yapılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Bu durum örneğin finansal tablo kullanıcılarının işletmenin performansı ve kârlılığıyla 

ilgili algılarını etkileyerek onları aldatmak için; 

• Kazancı istikrarlıymış gibi göstermek (dönemler arasındaki kazanç 

dalgalanmalarını azaltmak) veya 

• Önceden belirlenen kazanç düzeyine ulaşmak amacıyla tüm karşılıkların 

veya yedeklerin olduğundan az ya da fazla gösterilmesinden kaynaklanabilir. 

   Bir önceki döneme ait finansal tablolara yansıtılan önemli muhasebe tahminlerine 

ilişkin yönetimin yargı ve varsayımlarının geriye dönük olarak gözden geçirilmesinin 

amacı, yönetimin muhtemel bir taraflılığına ilişkin bir göstergenin bulunup 

bulunmadığına karar vermektir. Burada amaç, denetçinin bir önceki yılda mevcut olan 

bilgilere dayanarak yine bir önceki yılda varmış olduğu mesleki yargı konusunda şüphe 

oluşturmak değildir.21 Geriye dönük gözden geçirme, BDS 540 tarafından da zorunlu 

tutulmuştur. Bu tür bir gözden geçirme; 

• Yönetimin bir önceki döneme ait tahmin sürecinin etkinliği hakkında bilgi 

edinmeyi, 

• Mevcut dönem muhasebe tahminlerinin oluşturulmasıyla ilgisi bulunan bir 

önceki döneme ait muhasebe tahminlerinin sonuçları hakkında veya bir 

önceki döneme ait muhasebe tahminleri sonradan yeniden oluşturulmuş ise 

bunlar hakkında denetim kanıtı elde etmeyi, 

• Tahmin belirsizliği gibi, finansal tablolarda açıklanması gerekebilen 

konularda denetim kanıtı elde etmeyi, 

                                                           
20 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015), 

a.g.e., 126. 
21 WEB_6; (2017) ,Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20240-Site(1).pdf, 

13/10/2017 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20240-Site(1).pdf
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amaçlayan bir risk değerlendirme prosedürü olarak yürütülür. Denetçinin denetime 

devam edebilmesini tartışmaya açabilecek istisnai durumlara örnek olarak aşağıdakiler 

verilebilir: 

• İçinde bulunulan şartlarda denetçinin hileye ilişkin olarak gerekli gördüğü uygun 

adımların hilenin finansal tablolar açısından önem arz etmediği durumlarda 

dahi- işletme tarafından atılmaması, 

• Denetim testlerinin sonuçlarının ve denetçinin hile kaynaklı “önemli yanlışlık” 

risklerine ilişkin değerlendirmesinin, ciddi bir önemli ve yaygın hile riskine 

işaret etmesi veya 

• Denetçinin, yönetim veya üst yönetimden sorumlu olanların yeterlik veya 

dürüstlükleri konusunda ciddi endişeler taşıması. 

   Çok farklı durumlar ortaya çıkabileceği için bir denetimden çekilmenin tam olarak ne 

zaman uygun olduğunu açık bir şekilde tanımlamak mümkün değildir. İşletmeyle 

ilişkisini devam ettirmesinin denetçiye olan etkileri ile yönetim veya üst yönetimden 

sorumlu olanlardan birinin hileye dâhil olmasının (bu durum yönetimin beyan ve 

açıklamalarının güvenilirliğini etkileyebilir) etkileri, denetçinin varacağı sonuca tesir 

eden faktörler arasındadır. 

   Bağımsız denetim raporu, bağımsız denetçinin, bağımsız denetim sonucunda 

denetlenen işletmenin finansal tabloları hakkında açıkça ifade edilmiş görüşünü 

belirtir.22 

   Bu tür durumlarda denetçinin mesleki ve yasal sorumlulukları bulunur ve bu 

sorumluluklar duruma göre farklılık gösterebilir. Bazı durumlarda örneğin, denetçinin, 

kendisini seçen kişi veya kişilere veya mevzuatı uygulayan ve düzenleyici kurumlara 

bildirimde bulunma veya rapor verme yükümlülüğü veya yetkisi olabilir. Şartların 

istisnai niteliği ve yasal yükümlülüklerin göz önünde bulundurulması zorunluluğu 

dikkate alındığında, denetçi bir denetimden çekilip çekilmeme kararı verirken ve  

işletme ortaklarına, mevzuatı uygulayan ve düzenleyici kurumlara veya diğer taraflara 

rapor verme ihtimali dâhil, uygun eylem biçimini belirlerken, hukuki danışmanlık 

almayı uygun bulabilir. 

                                                           
22 Hamide ÖZYÜREK,(2012), “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından Bağımsız 

Denetimin Önemi”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 102. 
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   Denetçi, üst yönetimden sorumlu olanlarla sözlü veya yazılı şekilde iletişim kurabilir. 

BDS 260, denetçinin sözlü veya yazılı iletişim kurma konusunda karar verirken dikkate 

alacağı faktörleri açıklar. 

 

2.1.6.  Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili 

Mevzuatın Dikkate Alınması  
 

   Denetçinin, finansal tablolarda yer alan ve ilgili mevzuata aykırılıktan kaynaklanan 

önemli yanlışlıkları belirlemesine yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Ancak denetçi, 

aykırılığı önlemekle sorumlu değildir ve denetçiden ilgili mevzuata aykırılıkların 

tamamını tespit etmesi beklenemez. Denetçi, bir bütün olarak finansal tabloların hata 

veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvence elde 

etmekle sorumludur. Denetimin BDS’ lere uygun olarak planlanmasına ve 

yürütülmesine rağmen, yapısal kısıtlamaları sebebiyle kaçınılmaz olarak finansal 

tablolardaki bazı önemli yanlışlıkların tespit edilememe riski vardır.  

   Genellikle, aykırılığın finansal tablolara yansıtılan olay ve işlemlerle ilgisi ne kadar az 

ise, denetçinin böyle bir durumun farkına varma veya aykırılığı bilme ihtimali de o 

kadar azdır.23 

   Bu BDS, denetçinin iki farklı kategoride yer alan mevzuata ilişkin sorumluluklarını 

birbirinden ayırır: 

a. Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı gibi, finansal tablolarda yer alan önemli tutar 

ve açıklamaların belirlenmesinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu genel olarak 

kabul edilen mevzuat hükümleri 

b. Finansal tablolarda yer alan tutar ve açıklamaların belirlenmesinde doğrudan bir 

etkiye sahip olmayan diğer mevzuat. Ancak bu tür mevzuata uygunluk 

sağlanması (örneğin, faaliyet lisansı şartlarına, borç ödeme gücüne ilişkin 

düzenleyici hükümlere veya çevreyle ilgili düzenlemelere uygunluk 

sağlanması), işletmenin faaliyetleri, faaliyetlerini sürdürebilme kabiliyeti veya 

                                                           
23 WEB_7,  (2017),  Muhasebedr Web Site, http://muhasebedr.com/finansal-tablolarin-bagimsiz-

denetiminde-ilgili-mevzuatin-dikkate-alinmasi/ , 21/10/2017. 

http://muhasebedr.com/finansal-tablolarin-bagimsiz-denetiminde-ilgili-mevzuatin-dikkate-alinmasi/
http://muhasebedr.com/finansal-tablolarin-bagimsiz-denetiminde-ilgili-mevzuatin-dikkate-alinmasi/
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önemli cezalardan kaçınması açısından önemli olabilir ve bu sebeple bu tür 

mevzuata aykırılığın, finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi bulunabilir. 

   Bu BDS’de, yukarıda belirtilen her bir kategori için farklı hükümler yer almaktadır. 

(a) paragrafında belirtilen kategoriye ilişkin olarak denetçinin sorumluluğu, ilgili 

mevzuat hükümlerine uygunluk sağlandığına ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı 

elde etmektir. Denetçinin (b) paragrafında belirtilen kategoriye ilişkin sorumluluğu ise, 

finansal tablolar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek diğer mevzuata 

aykırılıkların belirlenmesine yardımcı olması için belirli denetim prosedürlerini 

uygulamakla sınırlıdır. Finansal tablolar hakkında görüş oluşturmak üzere uygulanan 

diğer denetim prosedürleri, belirlenen veya şüphelenilen aykırılık hâllerine denetçinin 

dikkatini çekebilir. Bu BDS, denetçinin bu tür durumlara karşı dikkatli olmasını 

gerektirir.  

2.1.7.  Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim 

   Bu BDS esas olarak, denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlara bildireceği hususları 

düzenler. Bununla birlikte karşılıklı ve etkin bir iletişim; 

• Denetçi ve üst yönetimden sorumlu olanların denetimle ilgili konuları anlaması 

ve aralarında yapıcı bir iş ilişkisinin geliştirilmesi (bu ilişki, denetçinin 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı muhafaza edilerek geliştirilir), 

• Denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlardan denetimle ilgili bilgi alması 

(örneğin, üst yönetimden sorumlu olanlar işletme ve çevresini tanıma, uygun 

denetim kanıtı kaynaklarını belirleme ve belirli işlem veya olaylar hakkında 

bilgi alma konusunda denetçiye yardımcı olabilir), 

• Üst yönetimden sorumlu olanların finansal raporlama sürecinin gözetimine 

ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesiyle finansal tablolardaki “önemli 

yanlışlık” risklerinin azaltılması, hususlarında yardımcı olması açısından 

önemlidir.24 

   Denetçinin, bu BDS ile zorunlu kılınan hususları, üst yönetimden sorumlu olanlara 

bildirme sorumluluğu bulunmasının yanı sıra, yönetimin de üst yönetimi ilgilendiren 

hususları bunlara bildirme sorumluluğu bulunur. Denetçi tarafından yapılan bildirimler, 

                                                           
24 Necdet SAĞLAM., Mehmet YOLCU., (2014), a.g.e , 788. 



25 

 

yönetimin bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Benzer şekilde, denetçinin 

bildirmekle sorumlu olduğu hususların yönetim tarafından üst yönetimden sorumlu 

olanlara bildirilmesi, denetçinin bu hususlar hakkında ayrıca bildirim yapma 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak bu hususların yönetim tarafından üst 

yönetimden sorumlu olanlara bildirilmesi, denetçinin yapacağı bildirimin şeklini veya 

zamanlamasını etkileyebilir. 

   Denetçi, kurulacak iletişimlerin şekli, zamanlaması ve beklenen genel içeriği 

hakkında üst yönetimden sorumlu olanlarla iletişim kurar. Mesleki muhakemesine göre 

sözlü iletişimin yeterli olmayacağını düşündüğü durumlarda denetçi, önemli denetim 

bulgularına ilişkin olarak üst yönetimden sorumlu olanlara yazılı bildirimde bulunur. Bu 

BDS kapsamında bildirilmesi gereken hususların sözlü olarak bildirilmesi hâlinde 

denetçi, çalışma kâğıtlarında bildirilen konulara ve bildirimin ne zaman ve kime 

yapıldığına yer verir. Bildirimin yazılı olarak yapıldığı durumlarda denetçi, yapılan 

bildirimin bir kopyasını çalışma kâğıtlarının bir parçası olarak saklar. Üst yönetim 

yapıları; kültürel ve hukuki farklılıklar, işletme büyüklüğü ve ortaklık yapısı gibi 

faktörlere bağlı olarak, ülkelere ve işletmelere göre değişir. 

Bildirilecek hususlar aşağıdakileri içerebilir: 

• Denetçinin finansal tablolarda hata veya hile kaynaklı ciddi “önemli yanlışlık” 

risklerini nasıl ele almayı planladığı. 

• Daha yüksek “önemli yanlışlık” riski içerdiğini değerlendirdiği alanları, 

denetçinin nasıl ele almayı planladığı. 

• Denetçinin denetimle ilgili iç kontrole ilişkin yaklaşımı. 

• Önemlilik kavramının denetim kapsamında uygulanması. 

• Planlanan denetim prosedürlerinin uygulanması veya denetimin sonuçlarının 

değerlendirilmesi için gerekli uzmanlık beceri veya bilgilerinin kapsamı. 

• BDS 701’in uygulandığı durumda, denetçinin, denetimde azami düzeyde dikkat 

edebileceği alanlar ve dolayısıyla kilit denetim konusu olabilecek konular 

hakkındaki ilk izlenimleri. 

• Geçerli finansal raporlama çerçevesinde veya işletmenin çevresi, finansal 

koşulları ya da faaliyetlerinde meydana gelen önemli değişikliklerin, her bir 

finansal tablo ile tablolarda yapılan açıklamalar üzerindeki etkilerinin ele 

alınmasına yönelik denetçinin planlanan yaklaşımı. 
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   Denetçi yolsuzluğa karışmak konusunda yönetimin potansiyel risk teşkil ettiğinin 

farkında olarak yönetimin soruşturmalara karşı sergilediği tutumu incelerken konuya 

mesleki şüphe ile yaklaşır.25  

   İletişim süreci, çeşitli şartlara (örneğin işletmenin büyüklüğüne ve üst yönetim 

yapısına, üst yönetimden sorumlu olanların nasıl çalıştıklarına ve denetçinin bildirilecek 

olan hususların önemine dair görüşüne) göre farklılık gösterir. Karşılıklı etkin bir 

iletişimin kurulmasında zorluk yaşanması, denetçi ile üst yönetimden sorumlu olanlar 

arasındaki iletişimin denetimin amacı açısından yeterli olmadığını gösterebilir. Bir 

denetim sırasında, bu BDS’ ye göre üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilecek 

olanlar da dâhil, birçok husus yönetimle müzakere edilebilir.  

   Mevzuatla, denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlara yaptığı yazılı bildirimlerin 

birer nüshasının üçüncü bir tarafa verilmesi zorunlu kılınmadığı sürece, denetçinin söz 

konusu nüshaları üçüncü bir tarafa vermeden önce üst yönetimden sorumlu olanlardan 

izin alması gerekebilir. İletişimin şeklini birçok faktör etkileyebilir. 

   Üst yönetimden sorumlu olanlardan biriyle (örneğin denetim komitesi başkanıyla) 

önemli bir konunun görüşülmesi durumunda, üst yönetimden sorumlu olanların 

tamamının konu hakkında eksiksiz ve eşit düzeyde bilgiye sahip olması için, denetçinin 

görüşülen konuyu daha sonraki bildirimlerde özetlemesi uygun olabilir. Denetim 

standartları ile denetçi denetlediği işletme yönetiminden yazılı olarak bir bildirim 

alınması zorunluluğunu getirmiştir.26 

  

2.1.8.  İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu 

Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi  

 

   Bu BDS, tespit edilen eksikliklerin hangilerinin denetçi tarafından üst yönetimden 

sorumlu olanlara ve yönetime bildirilmesi gerektiğini belirler. Denetçinin amacı, 

denetim sırasında tespit ettiği ve mesleki muhakemesi sonucunda üst yönetimden 

sorumlu olanların ve yönetimin dikkatini çekmeyi gerektirecek kadar önemli olduğuna 

                                                           
25 Fatih DALGILIÇ, Sadiye OKTAY., (2011), “Uluslararası Denetim ve Güvence Satandartlarında 

Mesleki Şüphecilik”, Mali Çözüm, Ocak,Şubat 2011, 68. 
26 Ersin GÜREDIN, (1997), “Denetim”, Beta Basım Yayın, İstanbul,  117. 
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kanaat getirdiği iç kontrol eksikliklerini uygun bir biçimde üst yönetimden sorumlu 

olanlara ve yönetime bildirmektir. 

 İç kontrol eksikliği: 

• Bir kontrolün, finansal tablolarda yer alan yanlışlıkları zamanında 

önleyemeyecek veya tespit edip düzeltemeyecek şekilde tasarlanması, 

uygulanması veya kullanılması veya 

• Finansal tablolarda yer alan yanlışlıkları zamanında önlemek veya tespit edip 

düzeltmek için gereken bir kontrolün bulunmaması durumunda mevcuttur. 

   Önemli iç kontrol eksikliği: Denetçinin mesleki muhakemesi sonucunda, üst 

yönetimden sorumlu olanların dikkatini çekmeyi gerektirecek kadar önemli olduğuna 

kanaat getirdiği iç kontrol eksikliği veya eksikliklerin bileşimidir.27 

   Denetçi bir veya birden çok iç kontrol eksikliği tespit etmesi hâlinde, yaptığı denetim 

çalışmasına dayanarak bu eksikliklerin tek başına veya birlikte önemli bir eksiklik teşkil 

edip etmediğine karar verir.  

   Denetçi önemli iç kontrol eksikliklerine ilişkin yapacağı yazılı bildirimde aşağıdaki 

hususlara yer verir: 

• Eksikliklerin tanımlanması ve muhtemel etkilerine ilişkin bir açıklama 

• Üst yönetimden sorumlu olanların ve yönetimin, bildirimin kapsamını 

anlayabilmesini sağlayacak yeterlilikte bilgi. Denetçi bu kapsamda özellikle; 

✓ Denetimin amacının finansal tablolar hakkında bir görüş vermek 

    olduğunu 

✓ Denetim sırasında finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili olan iç 

    kontrolün, iç kontrolün etkinliğine ilişkin bir görüş vermek amacıyla   

    değil, içinde bulunulan şartlara uygun denetim prosedürleri tasarlamak   

    amacıyla dikkate alındığını, 

✓ Raporlanan hususların, denetim sırasında tespit edilen ve üst 

yönetimden 

    sorumlu olanlara raporlanmasını gerektirecek kadar önemli olduğu   

    sonucuna vardığı iç kontrol eksiklikleriyle sınırlı olduğunu açıklar. 

                                                           
27 WEB_8, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_265.pdf,  25/10/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_265.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_265.pdf
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   Denetçi, bir veya daha fazla iç kontrol eksikliğini tespit edip etmediğini belirlerken, 

bulgularıyla ilgili olgu ve durumları yönetimin uygun kademesiyle müzakere edebilir. 

Bu müzakere denetçiye, yönetimin önceden haberdar olamayabileceği eksiklikler 

konusunda yönetimi zamanında uyarma imkânı verir. Bulguları müzakere etmek için 

uygun olan yönetim kademesi, ilgili iç kontrol alanını iyi bilen ve bu alana ilişkin tespit 

edilen iç kontrol eksikliklerini düzeltme yetkisine sahip olan kademedir. Bazı 

durumlarda, örneğin bulguların yönetimin dürüstlüğü veya yeterliğiyle ilgili bir şüphe 

doğurduğu durumda, denetçinin bulguları doğrudan yönetimle müzakere etmesi uygun 

olmayabilir. 

   Bir iç kontrol eksikliğinin veya eksikliklerinin bileşiminin önemi, sadece bir 

yanlışlığın gerçekten meydana gelip gelmediğine değil, aynı zamanda bir yanlışlığın 

meydana gelebilme ihtimaline ve yanlışlığın muhtemel büyüklüğüne bağlıdır. Bu 

nedenle denetçi denetim sırasında yanlışlık tespit etmemiş olsa dahi, önemli eksiklikler 

mevcut olabilir. İşletmelerde muhasebe hilelerine başvuranlar, hileli belirli amaçlarla, 

bir takım yöntemleri kullanarak gerçekleştirmektedirler.28 Bir iç kontrol eksikliğinin 

veya eksikliklerinin bileşiminin önemli bir eksiklik teşkil edip etmediğine karar 

verirken denetçinin göz önünde bulundurabileceği hususlara aşağıdakiler örnek olarak 

verilebilir: 

• Eksikliklerin gelecekte finansal tablolarda önemli yanlışlıklara yol açma 

ihtimali. 

• İlgili varlık veya borçların zarar veya hileye açıklığı. 

• Gerçeğe uygun değer muhasebesindeki tahminler gibi tahmini tutarların 

belirlenmesindeki subjektiflik ve karmaşıklık. 

• Eksikliklerden etkilenmeye müsait finansal tablo tutarları. 

• Eksiklik veya eksikliklerden etkilenmeye müsait hesap bakiyesinde veya işlem 

sınıfında gerçekleşmiş veya gerçekleşebilecek faaliyetin hacmi. 

• Kontrollerin finansal raporlama sürecindeki önemi, örneğin: 

✓ Genel izleme kontrolleri (yönetimin gözetimi gibi). 

✓ Hilenin önlenmesine ve tespitine ilişkin kontroller. 

                                                           
28 Ahmet BAYRAKTAR., (2007), “ Türkiye’de Muhasebe Hileleri Tarihi”, Trakya Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Edirne, 164. 
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✓ Önemli muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanmasına ilişkin 

kontroller. 

✓ İlişkili taraflarla yapılan önemli işlemlere ilişkin kontroller. 

✓ İşletmenin olağan iş akışı dışındaki önemli işlemlerine ilişkin kontroller. 

✓ Dönem sonu finansal raporlama sürecine ilişkin kontroller 

(tekrarlanmayan yevmiye kayıtlarına ilişkin kontroller gibi). 

• Kontrol eksiklikleri sonucunda tespit edilen istisnaların nedeni ve sıklığı. 

• Eksikliğin diğer iç kontrol eksiklikleriyle etkileşimi. 

Önemli eksikliklerin yazılı olarak üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilmesi bu 

hususların önemini yansıtır ve üst yönetimden sorumlu olanların gözetim 

sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur.  

 

 

2.2. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE VERİLECEK 

KARŞILIKLAR  
 

2.2.1. Finansal Tablolarda Bağımsız Denetimin Planlanması   

 

   Bu BDS yinelenen denetimler için hazırlanmıştır. Planlama , denetimin ayrı bir 

safhası olmayıp genellikle bir önceki denetimin tamamlanmasından hemen sonra (veya 

bir önceki denetimle bağlantılı olarak) başlayan ve cari denetim tamamlanıncaya kadar 

devam eden ve yinelenen bir süreçtir. Bununla birlikte planlama , müteakip denetim 

prosedürleri uygulanmadan önce tamamlanması gereken belirli faaliyetlerin ve denetim 

prosedürlerinin zamanlanmasının dikkate alınmasını da içerir.  

   Denetçi denetim süresince mesleki şüpheyi taşımalı, işletme ve yönetim hakkında 

geçmişe dayanan izlenimleri nasıl olursa olsun yolsuzluk ve hileye neden olan yanlış 

beyan varolması olasılığını daima gözetmelidir.29 

   Denetimin planlanması , denetime yönelik genel denetim stratejisinin oluşturulmasını 

ve denetim planının geliştirilmesinin içerir. Yeterli bir planlama, finansal tabloların 

                                                           
29 Fatih DALGILIÇ, Sadiye OKTAY., (2011), a.g.e., 68.  
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denetimine çeşitli yönlerden katkıda bulunabilir. Denetçinin amacı denetimi, etkin 

yürütülmesini sağlayacak şekilde planlamaktır. Sorumlu denetçi ve denetim ekibinin 

diğer kilit üyeleri, planlama ve denetim ekibi üyeleri arasında yapılan müzakerelere 

katılım sağlanması dâhil, denetimin planlanmasında yer alır. 30 

   Planlama Çalışmaları; Denetçi denetimin kapsam, zamanlama ve yönünü belirleyen 

ve denetim planının geliştirilmesine yönelik rehberlik sağlayan genel denetim 

stratejisini oluşturur. Denetçi genel denetim stratejisini oluştururken:  

• Denetimin kapsamını tanımlayan denetimin özelliklerini belirler.  

• Denetimin zamanlamasını ve kurulması gereken iletişimlerin niteliğini 

planlamak amacıyla denetimin raporlama amaçlarını belirler.  

• Mesleki muhakemesini kullanarak, denetim ekibinin çalışmalarının 

yönlendirilmesinde önemli olduğunu düşündüğü faktörleri mütalaa eder.  

• Ön denetim çalışmaları sonuçlarını ve  sorumlu denetçinin işletme için 

yürüttüğü diğer denetimlerden elde ettiği bilgilerin ilgili olup olmadığını 

mütalaa eder.  

• Denetimin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların niteliğini, 

zamanlamasını ve kapsamını belirler. 

Hile denetimi hukuki sorgulama yöntemleri ile standart denetleme tekniklerini 

birleştiren yeni bir alandır. Hile denetimi bir hile şemasını ortaya çıkarmakta olup, 

görüşmeler, analitik ve bağımsız prosedürler gibi standart denetleme teknikleri üstüne 

kuruludur.31 

 

2.2.2. İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli 

Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi  

   Denetçinin amacı, işletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini tanımak suretiyle, 

finansal tablo ve yönetim beyanı düzeylerinde hata veya hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” risklerini belirlemek ve değerlendirmek ve böylece değerlendirilmiş “önemli 

                                                           
30 WEB_9, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20300-Site.pdf 

26/10/2017.  
31 Murat EMİR, (2008), “Hile Denetimi”, Mali Çözüm, İSMMO, Mart,Nisan Sayısı, 110. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20300-Site.pdf
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yanlışlık” risklerine karşı yapılacak işlerin tasarlanması ve uygulanması için bir 

dayanak oluşturmaktır.  

   Denetçinin, önemli yanlışlık risklerini değerlendirebilmesi için, muhasebe 

tahminlerini yapıldığı muhasebe kalemlerini bilmesi ve bu muhasebe tahminleri ile ilgili 

finansal raporlama kurallarını bilmesi gerekir. Yine yönetimle görüşülerek yapılan 

değişikliğe neden olan durumlarla ilgili bilgiler alınması gerekir.32 

Ciddi risk (önemli risk): Denetçinin yargısına göre denetimde özellikle dikkat edilmesi 

gereken belirlenmiş ve değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” riskidir.  

İç kontrol: Finansal raporlamanın güvenilirliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ile 

ilgili mevzuata uygunluk açısından işletmenin amaçlarına ulaştığına dair makul güvence 

sağlamak amacıyla üst yönetimden sorumlu olanlar, yönetim ve diğer personel 

tarafından tasarlanan, uygulanan ve sürekliliği sağlanan süreçtir. “Kontroller” terimi bir 

veya daha fazla iç kontrol bileşeninin herhangi bir yönünü ifade eder. 

İş hayatına ilişkin riskler: İşletmenin amaçlarına ulaşma ve stratejilerini uygulama 

kabiliyetini olumsuz şekilde etkileyebilecek önemli şart, olay, durum, eylem veya 

eylemsizliklerden ya da uygun olmayan amaç ve stratejiler belirlenmesinden 

kaynaklanan risktir.  

Risk değerlendirme prosedürleri: Finansal tablo ve yönetim beyanı düzeylerinde, hata 

veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirlemek ve değerlendirmek amacıyla 

işletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini tanımak için uygulanan denetim 

prosedürleridir.  

Hile ve hile riski, Türkiye Denetim Standartları kapsamında yer alan 240 sayılı 

Bağımsız Denetim Standardı uygulamasıyla önlenmesi amaçlanmaktadır. Denetim 

alanına standartlar getirilerek kalite ve güvenin artırılıp hile ve hataların azaltılması 

öngörülmektedir. Bu değişikliğe paralel olarak 14 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetedeki 

Şartları sağlayan şirketlere bağımsız denetim zorunluluğu getirilmiştir. Bağımsız 

denetim standartlarının uygulanmasıyla birlikte şirketler daha şeffaf ve kurumsal hale 

gelecektir. Bilgi kullanıcıları ise bu standartlar sayesinde daha güvenli bilgilere ulaşarak 

doğru kararlar alabileceklerdir.33 

                                                           
32 İdris VARICI, (2014), “Muhasebe ve Denetim Standartları Açısından Muhasebe Tahminleri”, 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, ANKARA SMMMO, 96. 
33 Yeşil, Tolga, Bulca, Handan, (2014), “Bağımsız Denetim Standartlarının Muhasebede Hile Kavramına 

Yaklaşımı”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 47. 
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   Denetçi finansal tablo ve yönetim beyanı düzeylerinde “önemli yanlışlık” risklerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesine bir dayanak oluşturmak amacıyla risk 

değerlendirme prosedürlerini uygular. Ancak, risk değerlendirme prosedürleri tek 

başına denetim görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlamaz. 

Risk değerlendirme prosedürleri aşağıdakileri içerir:  

• Yönetimin, varsa iç denetim fonksiyonundaki uygun kişilerin ve denetçinin 

muhakemesine göre hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin 

belirlenmesinde yardımcı olabilecek bilgiye sahip olan işletme içindeki diğer 

kişilerin sorgulanması  

•  Analitik prosedürler. 

• Gözlem ve tetkik  

    Denetçi, müşterinin kabulü veya devam ettirilmesi sürecinde elde ettiği bilgilerin 

“önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesiyle ilgili olup olmadığını mütalaa eder. 

Sorumlu denetçi ve denetim ekibinin diğer kilit üyeleri, işletmenin finansal tablolarının 

önemli yanlışlıklara olan açıklığı ve geçerli finansal raporlama çerçevesinin işletmenin 

şart ve durumlarına uygulanması konusunda müzakerede bulunur.34  

Denetçi, işletmenin İç Kontrolü Dâhil İşletme ve Çevresini Tanımak için aşağıdaki 

hususları anlar:  

• Geçerli finansal raporlama çerçevesi dâhil, ilgili sektör, mevzuat ve diğer dış 

faktörler  

• Denetçi, finansal tablolarda olması beklenen işlem sınıflarını, hesap bakiyelerini 

ve açıklamaları anlayabilmek için aşağıdaki hususlar dâhil, işletmenin niteliği 

hakkında bilgi edinir: 

✓ İşletmenin faaliyetleri, 

✓ İşletmenin ortaklık ve üst yönetim yapısı,  

✓ Özel amaçlı işletmelerdeki yatırımları dâhil, işletmenin yaptığı ve 

yapmayı planladığı yatırımların türleri ve  

✓  İşletmenin yapılanma biçimi ve nasıl finanse edildiği.  

• Muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin sebepleri dâhil, işletmenin 

muhasebe politikaları seçimi ve uygulaması. Denetçi, işletmenin muhasebe 

                                                           
34 WEB_10, (2007), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20300-Site.pdf 

28.10.2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20300-Site.pdf
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politikalarının, işletmenin faaliyetleri için uygun olup olmadığını ve bu 

politikaların ilgili sektördeki geçerli finansal raporlama çerçevesi ve muhasebe 

politikalarıyla tutarlı olup olmadığını  

•  İşletmenin amaç ve stratejileri ile önemli yanlışlıklara sebep olabilecek iş 

hayatına ilişkin ilgili riskler  

• İşletmenin finansal performansının ölçümü ve gözden geçirilmesi  

   Denetçi, denetimle ilgili iç kontrolü anlar. Bir kontrolün tek başına veya diğer 

kontrollerle birlikte denetimle ilgili olup olmadığı, denetçinin mesleki muhakemesinin 

konusudur. Denetçi kontrol çevresini anlar. Denetçi, işletmenin risk değerlendirmesini 

yaparken ;  

• Finansal raporlama amaçlarıyla ilgili iş hayatına ilişkin risklerin 

belirlenmesine,  

• Risklerin öneminin tahmin edilmesine,  

• Bu risklerin gerçekleşme ihtimâllerinin değerlendirilmesine,  

• Bu risklere karşı atılacak adımlara karar verilmesine ilişkin bir sürecinin 

bulunup bulunmadığı hakkında bilgi edinir. 

2.2.3. Bağımsız Denetimin Planlanmasında ve 

Yürütülmesinde Önemlilik  

 

   Yanlışlıkların denetim üzerindeki ve varsa düzeltilmemiş yanlışlıkların finansal 

tablolar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde önemliliğin nasıl uygulanacağını 

açıklar. 

   Finansal raporlama çerçeveleri, önemlilik kavramını genellikle finansal tabloların 

hazırlanması ve sunumu kapsamında ele alır. Finansal raporlama çerçeveleri, önemliliği 

farklı açılardan ele alabilmelerine rağmen, genellikle eksiklik ve yanlışlıkların tek 

başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları 

ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa, söz konusu eksiklik ve 

yanlışlıklar önemli olarak değerlendirilir.  Önemliliğe ilişkin yargılara, içinde bulunulan 

şartlar çerçevesinde varılır ve bu yargılar, yanlışlığın büyüklüğünden veya niteliğinden 

ya da bu ikisinin bileşiminden etkilenir.   
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   Bağımsız denetçinin etkin bir denetim yapabilmek için hile riskini değerlemesi ve 

hileler konusunda iç denetçiyle işbirliği içinde olması çok önemlidir.35 

   Finansal tablo kullanıcıları için önemli olan hususlar hakkındaki yargılar, 

kullanıcıların bir grup olarak ortak finansal bilgi ihtiyaçlarının dikkate alınmasına 

dayanır. Yanlışlıkların, ihtiyaçları birbirinden oldukça farklı olabilecek belirli bireysel 

kullanıcılar üzerindeki muhtemel etkisi dikkate alınmaz.  Geçerli finansal raporlama 

çerçevesinde bu tür bir düzenlemenin bulunması, denetim için önemliliğin 

belirlenmesinde denetçiye bir referans çerçevesi sunar. Geçerli finansal raporlama 

çerçevesinde önemlilik kavramına ilişkin bir düzenlemenin yer almaması durumunda, 

standartta  belirtilen hususlar denetçiye bu tür bir referans çerçevesi sağlar. Denetçinin 

önemliliği belirlemesi mesleki muhakemesini kullanmasını gerektiren bir konudur ve bu 

muhakeme denetçinin finansal tablo kullanıcılarının finansal bilgiye olan ihtiyaçlarını 

algılayışından etkilenir. Bu çerçevede denetçi, finansal tablo kullanıcılarının:  

• İş hayatı ve ekonomik faaliyetler ile muhasebeyle ilgili makul ölçüde bilgiye 

sahip oldukları ve finansal tablolardaki bilgileri makul özen göstererek 

değerlendirme isteklerinin bulunduğu,  

•  Finansal tabloların önemlilik düzeylerine göre hazırlandığını, sunulduğunu ve 

denetlendiğini anladıkları,  

• Tahminlerin ve muhakemenin kullanılmasına ve gelecekteki olayların dikkate 

alınmasına dayanan tutarların ölçümünün yapısında bulunan belirsizliği kabul 

ettikleri,  

• Finansal tablolarda yer alan bilgileri esas alarak makul ekonomik kararlar 

aldıkları, varsayımlarında bulunur.  

   Denetçi önemlilik kavramını; denetimin planlanmasında, yürütülmesinde, belirlenen 

yanlışlıkların denetim üzerindeki ve düzeltilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar 

üzerindeki ve denetçi raporundaki görüşün oluşturulmasındaki etkisinin 

değerlendirilmesinde kullanır.36 Denetçi, denetimi planlarken önemli olarak 

değerlendirilecek yanlışlıkların büyüklüğü hakkında muhakemelerde bulunur. Bu 

muhakemeler aşağıdaki hususlar için bir dayanak oluşturur:  

                                                           
35 Nergis Nalan ALTINTAŞ, (2010), “Denetimde Hata ve Hile”, Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Ana Bilim Dalı, 160. 
36 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN., (2015),  

a.g.e., 197.        
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• Risk değerlendirme prosedürlerinin niteliğinin, zamanlamasının ve kapsamının 

belirlenmesi, 

• “Önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,  

• Müteakip denetim prosedürlerinin niteliğinin, zamanlamasının ve kapsamının 

belirlenmesi.  

   Denetimin planlanması sırasında belirlenen önemlilik, tek başına veya toplu olarak bu 

tutarın altında kalan düzeltilmemiş yanlışlıkların her zaman önemsiz olarak 

değerlendirileceği bir tutar oluşturmayabilir. Bazı yanlışlıklarla ilgili durumlar 

denetçinin söz konusu yanlışlıkları önemliliğin altında olsalar bile önemli olarak 

değerlendirmesine sebep olabilir. Sadece nitelikleri sebebiyle önemli olabilecek 

yanlışlıkları tespit edecek denetim prosedürlerinin tasarlanması mümkün olmamasına 

karşın, denetçi düzeltilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki etkisini 

değerlendirirken sadece büyüklüklerini değil aynı zamanda niteliklerini ve ortaya 

çıkmalarına ilişkin şartları da dikkate alır. Denetçinin amacı denetimin planlanmasında 

ve yürütülmesinde önemlilik kavramını uygun bir şekilde uygulamaktır. Bir denetim 

faaliyetinde önemlilik ile ilgili olarak verilecek kararda denetçi finansal etkinin yanı 

sıra, önemliliğin mantıki, psikolojik, ekonomik ve yasal etkilerini de göz önünde 

bulundurmak zorundadır. 37 

   Denetçi, genel denetim stratejisini oluştururken, bir bütün olarak finansal tablolar için 

önemliliği belirler. İşletmenin içinde bulunduğu özel şartlara göre, kullanıcıların 

finansal tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkileyeceği makul şekilde 

beklenen, bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenen önemlilikten daha düşük 

tutarlardaki yanlışlıkları içerebilecek bir veya daha fazla işlem sınıfının, hesap 

bakiyesinin veya açıklamanın bulunduğu durumda, denetçi bu özel işlem sınıfları, hesap 

bakiyeleri ve açıklamalara uygulanmak üzere ayrıca önemlilik düzeyi veya düzeyleri 

belirler. Denetçi, “önemli yanlışlık” risklerini değerlendirmek ve müteakip denetim 

prosedürlerinin niteliğine, zamanlamasına ve kapsamına karar vermek amacıyla 

performans önemliliğini belirler.  

   Denetçi ; uygun hâllerde belirli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri veya açıklamalar için 

belirlediği önemlilik düzeyi veya düzeyleri, performans önemliliği,  denetim 

yürütülürken  yapılan tüm değişiklikleri  çalışma kâğıtlarına dâhil eder. 

                                                           
37 Ersin GÜREDİN, (2014), “Denetim ve Güvence Hizmetleri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 252. 
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   Finansal tabloların denetiminin yürütülmesinde denetçinin genel amaçları:  Bir bütün 

olarak finansal tabloların, hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip 

içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek,  Böylece finansal tabloların tüm önemli 

yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığına dair bir görüş vermek ve  Denetçi bulgularına uygun olarak finansal 

tablolar hakkında raporlama yapmak ve BDS’ lerin zorunlu tuttuğu bildirimlerde 

bulunmaktır.  Denetçi denetim riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirmek 

amacıyla yeterli ve uygun denetim kanıtı elde ederek makul bir güvence sağlar. 

Denetim riski, finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermesine rağmen, denetçinin 

duruma uygun olmayan bir denetim görüşü vermesi riskidir. Denetim riski, “önemli 

yanlışlık” riski ile tespit edememe riskinin bir fonksiyonudur.  Önemlilik ile toplanacak 

kanıt miktarı arasında doğrudan bir ilişki vardır.38 

   Önemlilik, denetçinin raporlama yaptığı finansal tablolarla ilgilidir. Finansal 

tabloların on iki aydan daha uzun veya daha kısa bir finansal raporlama dönemi için 

hazırlanması hâlinde (yeni bir işletme olması veya finansal raporlama döneminde bir 

değişiklik olması durumunda olduğu gibi), önemlilik bu finansal raporlama dönemi için 

hazırlanan finansal tablolarla ilgilidir. Seçilen kıyaslama noktasına ilişkin olarak, ilgili 

finansal veriler; genellikle önceki dönemlerin finansal sonuçlarını ve finansal 

durumlarını, cari dönem başından belirlenmiş bir tarihe kadarki finansal sonuçları ve 

finansal durumu, işletmenin içinde bulunduğu şartlardaki önemli değişikliklere 

(örneğin, önemli bir işletme satın alımı)  ve işletmenin faaliyet gösterdiği endüstri veya 

ekonomik çevrenin şartlarındaki önemli değişikliklere göre uyarlanmış cari dönem 

tahminlerini veya bütçelerini içerir. 

2.2.4. Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı 

Yapacağı İşler  

 

   Denetçi; niteliği, zamanlaması ve kapsamı, yönetim beyanı düzeyinde 

değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” risklerini esas alan ve söz konusu risklere karşılık 

veren müteakip denetim prosedürlerini tasarlar ve uygular. Finansal tablo düzeyinde 

                                                           
38 Ersin GÜREDİN, (2014), a.g.e., 253. 
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değerlendirilmiş önemli yanlışlık risklerine karşı yapılacak genel işler aşağıdakileri 

içerebilir. 

• Denetim ekibine mesleki şüpheciliği korumanın gerekliliğinin belirtilmesi. 

• Daha deneyimli personelin veya özel becerilere sahip kişilerin görevlendirilmesi 

veya uzmanların kullanılması, 

• Uygulanacak müteakip denetim prosedürlerinin seçimine ilave öngörülemezlik 

unsurlarının dahil edilmesi, 

• Denetim prosedürlerinin nitelik, zamanlama ve kapsamıyla ilgili genel 

değişiklikler yapılması. Örneğin maddi doğrulama prosedürlerinin ara dönem 

yerine dönem sonunda uygulanması veya ikna edici denetim kanıtları elde etmek 

amacıyla denetim prosedürlerinin niteliğinin değiştirilmesi.39 

   Yönetim beyanı düzeyinde belirlenen risklere ilişkin denetçinin yapacağı 

değerlendirme, müteakip denetim prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanması 

açısından denetçinin uygun bir denetim yaklaşımı belirlemesine dayanak oluşturur. 

   Denetçi aşağıdaki durumlarda, ilgili kontrollerin işleyiş etkinliklerine ilişkin yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde etmek amacıyla kontrol testlerini tasarlar ve uygular:  

• Denetçinin yönetim beyanı düzeyinde ortaya çıkan “önemli yanlışlık” risklerine 

ilişkin yaptığı değerlendirme, kontrollerin etkin bir şekilde işlediğine dair bir 

beklenti içeriyorsa (denetçi, maddi doğrulama prosedürlerinin niteliğini, 

zamanlamasını ve kapsamını belirlerken kontrollerin etkin bir şekilde işlediğine 

güvenmek istiyorsa) veya  

• Maddi doğrulama prosedürleri, tek başlarına, yönetim beyanına ilişkin yeterli ve 

uygun denetim kanıtı sağlayamıyorsa. Denetçi kontrol testlerini tasarlarken ve 

uygularken, ilgili kontrolün etkinliğine daha fazla güvenmek istiyorsa daha fazla 

ikna edici denetim kanıtı elde eder. 

   Denetçi kontrol testlerini tasarlarken ve uygularken aşağıdakiler de dahil kontrollerin 

işleyiş etkinliğine ilişkin denetim kanıtı elde etmek için sorgulamayla birlikte diğer 

denetim prosedürlerini uygular:  

• Denetlenen dönem boyunca kontrollerin ilgili zamanlarda nasıl uygulandığı,  

• Kontrollerin uygulanmasındaki tutarlılık ve  

                                                           
39 WEB_11, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_330.pdf  28/10/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_330.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_330.pdf


38 

 

• Kontrollerin kimler tarafından veya hangi vasıtalar kullanılarak uygulandığı.  

• Test edilecek kontrollerin diğer kontrollere (dolaylı kontrollere) bağlı olup 

olmadığına, diğer kontrollere bağlı olması durumunda ise, söz konusu dolaylı 

kontrollerin etkin şekilde işlediklerini destekleyen denetim kanıtı elde etmenin 

gerekip gerekmediğine karar verir.  

   Denetçi, ciddi (önemli) risk olduğuna karar verdiği bir riske yönelik kontrollere 

güvenmeyi planlıyorsa, bu kontrolleri cari dönemde test eder. Denetçi, ilgili kontrollerin 

işleyiş etkinliğini değerlendirirken, maddi doğrulama prosedürleri aracılığıyla tespit 

edilen yanlışlıkların, kontrollerin etkin şekilde işlemediğine işaret edip etmediği 

konusunda değerlendirme yapar. Ancak maddi doğrulama prosedürleri sonucunda 

yanlışlık tespit edilmemiş olması, test edilen yönetim beyanlarına ilişkin kontrollerin, 

etkin olduğuna dair denetim kanıtı sağlamaz. Güvenmeyi düşündüğü kontrollerde 

sapmalar tespit etmesi hâlinde denetçi, bu hususları ve muhtemel sonuçlarını anlamak 

üzere özel sorgulamalar yapar. Denetçi, değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” risklerinden 

bağımsız olarak, her bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi ve açıklama için maddi doğrulama 

prosedürleri tasarlar ve uygular. Denetçi, dış teyit prosedürlerinin maddi doğrulama 

prosedürü olarak kullanılıp kullanılmayacağını mütalaa eder. Çevre koşulları ve 

mevzuat da riski etkileyen etmenlerdir.40 

   Denetçi, yönetim beyanı düzeyinde değerlendirilmiş bir ''önemli yanlışlık'' riskinin 

ciddi (önemli) risk olduğuna karar vermesi hâlinde, özellikle o riske karşılık veren bir 

maddi doğrulama prosedürü uygular. Ciddi (önemli) riske karşı yalnızca maddi 

doğrulama prosedürlerinin uygulanacak olması hâlinde, bu prosedürler detay testlerini 

de içerir.  Denetçi, yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemiyor ise, sınırlı olumlu 

görüş (şartlı görüş) verir veya söz konusu finansal tablolar hakkında görüş vermekten 

kaçınır.  

   Kontrollerin işleyiş etkinliğine ilişkin önceki denetimlerden elde edilen denetim 

kanıtlarını kullanmayı planlaması durumunda denetçi, önceki bir denetimde test edilmiş 

olan bu kontrollere güven duymasına ilişkin vardığı sonuçları çalışma kâğıtlarına dâhil 

eder.   

   Finansal tablo düzeyinde “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi ve 

dolayısıyla da denetçinin risklere karşı yapacağı genel işler, denetçinin kontrol çevresi 

                                                           
40 Ersin GÜREDİN, (2014), a.g.e., 253. 
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hakkında edindiği bilgilerden etkilenir. Finansal tabloların denetimi kümülatif ve 

yinelenen bir süreçtir. Planlanan denetim prosedürlerini uygularken elde edilen denetim 

kanıtı, denetçinin diğer planlanan denetim prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve 

kapsamını değiştirmesine neden olabilir. Denetçi, risk değerlendirmesine dayanak 

oluşturan bilgilerden önemli ölçüde farklılık gösteren yeni bilgiler elde edebilir.  

 

2.2.5. Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız 

Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar  
 

   Birçok işletme belirli bir görevin bir işletmenin yönlendirmesi altında yerine 

getirilmesinden, işletmenin birimlerinin veya fonksiyonlarının tamamının yerine ikame 

edilmesine kadar (vergisel uyum hizmetleri fonksiyonu gibi) faaliyetlerinin çeşitli 

yönleri itibarıyla geniş bir yelpazede dışarıdan hizmet alır. Bu tür kuruluşlarca sağlanan 

hizmetlerin çoğu işletmenin faaliyetlerinin bir parçasıdır, ancak bu hizmetlerin tamamı 

denetimle ilgili değildir. Bir hizmet kuruluşunca sağlanan hizmetler ve onlar üzerindeki 

kontrollerin, hizmet alan işletmenin ilgili iş süreçleri de dâhil olmak üzere finansal 

raporlamaya ilişkin bilgi sisteminin bir parçası olması hâlinde, bu hizmetler hizmet alan 

işletmenin finansal tablolarının denetimiyle ilgili kabul edilir. Hizmet kuruluşundaki 

kontrollerin çoğu muhtemelen finansal raporlamayla ilgili olmasına rağmen, denetimle 

ilgili olabilecek başka kontroller de (varlıkların korunmasına ilişkin kontroller gibi) söz 

konusu olabilir. Denetçi ilgili kontroller hakkında bir anlayış elde ederken, bu 

kontrollerin tasarımını değerlendirir. 41Bir hizmet kuruluşunun sağladığı hizmetler, 

aşağıdakilerden herhangi birini etkilemesi hâlinde, işletmenin ilgili iş süreçleri de dâhil 

olmak üzere finansal raporlamaya ilişkin bilgi sisteminin bir parçası olarak 

değerlendirilir:  

• Hizmet alan işletmenin finansal tabloları açısından önem arz eden ve işletmenin 

faaliyetlerinin bir parçası olan işlem sınıfları,  

• Hizmet alan işletmenin işlemlerinin başlatılmasında, kaydedilmesinde, 

yürütülmesinde, gerektiğinde düzeltilmesinde, defteri kebir hesaplarına 

                                                           
41 Kağan ERTOP., (Ekim, Aralık 2016), “Risk Bazlı Denetim Yaklaşımı Açısından Finansal Tabloların 

Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları”, Muhasebe ve Denetim 

Dünyası Dergisi, 35. 
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aktarılmasında ve finansal tablolarda raporlanmasında kullandığı bilişim 

teknolojileri (BT) ve manuel sistemlerdeki prosedürler,  

• Hizmet alan işletmenin işlemlerin başlatılmasında, kaydedilmesinde, 

yürütülmesinde ve raporlanmasında kullandığı finansal tablolardaki belirli 

hesaplar, destekleyici bilgiler ile elektronik veya fiziki ortamdaki ilgili 

muhasebe kayıtları. Bu husus, yanlış bilgilerin düzeltilmesini ve bilginin nasıl 

defteri kebire aktarıldığını da içerir.  

• Hizmet alan işletmenin, bilgi sisteminin finansal tablolar açısından önemli olan -

işlemler dışındaki- diğer olay ve şartları nasıl ele aldığı,  

• Önemli muhasebe tahminleri ve açıklamaları dâhil olmak üzere hizmet alan 

işletmenin finansal tabloları hazırlamak için kullandığı finansal raporlama süreci 

ve  

• Tekrar etmeyen ve olağan dışı işlem veya düzeltmeleri kaydetmek için 

kullanılan standart olmayan yevmiye kayıtları da dâhil olmak üzere, yevmiye 

kayıtlarını kapsayan kontroller. 42 

   Bir hizmet kuruluşundan sağlanan hizmetlere ilişkin olarak hizmet alan işletmenin 

denetçisi tarafından yapılması gereken çalışmanın niteliği ve kapsamı, hizmet alan 

işletmeye sağlanan hizmetlerin niteliğine ve önemine ve bu hizmetlerin denetimle olan 

ilgisine bağlıdır. İşletmenin bir finansal kuruluş nezdinde tutulan hesaplarının sadece 

işletilmesine yönelik finansal kuruluş tarafından sağlanan hizmetlere; bir banka 

tarafından işletmenin çek hesabı işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya bir aracı kuruluş 

tarafından menkul kıymet işlemlerinin yürütülmesi gibi işletme tarafından münhasıran 

yetkilendirilen işlemlere ilişkin hizmetlere bu BDS uygulanmaz. Ayrıca, öz kaynak 

paylarının muhasebeleştirilerek pay sahiplerine raporlandığı durumlarda; ortaklıklar, 

şirketler ve iş ortaklıkları gibi diğer işletmelerdeki öz kaynak paylarından kaynaklanan 

işlemlerin denetimine de uygulanmaz. 

Hizmet alan işletme, bir hizmet kuruluşunun hizmetlerini kullandığında kullanıcı 

işletmenin denetçisinin amaçları:  

                                                           
42 WEB_12, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_402.pdf,  29/10/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_402.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_402.pdf
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• “Önemli yanlışlık” risklerini tespit etmeye ve değerlendirmeye yetecek ölçüde, 

hizmet kuruluşundan sağlanan hizmetlerin niteliği ve önemi ile bu hizmetlerin 

hizmet alan işletmenin denetimle ilgili iç kontrolüne etkisini anlamak ve 

• Bu risklere karşı denetim prosedürlerini tasarlamak ve uygulamaktır. 

   Hizmet kuruluşundaki kontrollerin etkin biçimde işlediğine ilişkin denetim kanıtı 

olarak 2 nci tip raporu kullanmayı planlaması hâlinde hizmet alan işletme denetçisi, 

kontrollerin etkinliği hakkında hizmet kuruluşu denetçisinin raporunun, risk 

değerlendirmesini destekleyecek yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlayıp sağlamadığını 

aşağıdaki yollarla belirler:  

• Hizmet kuruluşundaki kontrollerin tanımı, tasarımı ve bu kontrollerin işleyiş 

etkinliğinin hizmet alan işletme denetçisinin amaçlarına uygun bir tarih veya 

dönem için yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi,  

• Hizmet kuruluşu tarafından tanımlanan hizmet alan işletmenin tamamlayıcı 

kontrollerinin hizmet alan işletmeyle ilgili olup olmadığının belirlenmesi ve 

hizmet alan işletmeyle ilgili olması durumunda, hizmet alan işletmenin bu tür 

kontrolleri tasarlayıp tasarlamadığı ve uygulayıp uygulamadığı hakkında bilgi 

elde edilmesi ve bu kontroller mevcutsa bunların işleyiş etkinliğinin test 

edilmesi,  

• Kontrol testlerinin kapsadığı dönemin uygunluğunun ve kontrol testlerinin 

uygulandığı tarihten bu yana geçen sürenin değerlendirilmesi ve  

•  Hizmet kuruluşu denetçisi tarafından uygulanan kontrol testlerinin ve hizmet 

kuruluşu denetçisinin raporunda açıkladığı şekliyle bu testlerin sonuçlarının, 

hizmet alan işletmenin finansal tablolarındaki yönetim beyanlarıyla ilgili olup 

olmadığının ve hizmet alan işletme denetçisinin risk değerlendirmesini 

destekleyecek yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlayıp sağlamadığının 

değerlendirilmesi.  

   Hizmet alan işletme denetçisinin, bir alt hizmet kuruluşunun sağladığı hizmetleri 

kapsam dışı tutan 1 inci tip veya 2 nci tip raporu kullanmayı planlaması ve bu 

hizmetlerin hizmet alan işletmenin finansal tablolarının denetimiyle ilgili olması 

durumunda, hizmet alan işletme denetçisi alt hizmet kuruluşunun sağladığı hizmetlere 

ilişkin olarak bu BDS hükümlerini uygular.  
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2.2.6. Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen 

Yanlışlıkların Değerlendirilmesi  

   Bu BDS finansal tablo denetimlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde denetçinin 

önemlilik kavramını uygun bir şekilde uygulama sorumluluğunu düzenler. Denetçi, 

denetim boyunca belirlediği bariz biçimde önemsiz sayılanlar dışındaki yanlışlıkları bir 

araya getirir.43 

Denetçi: 

• Belirlenen yanlışlıkların niteliğinin ve meydana geldiği şartların, denetim 

boyunca bir araya getirilen yanlışlıklarla toplanması hâlinde önemli olabilecek 

başka yanlışlıkların da bulunabileceğini göstermesi hâlinde veya  

• Denetim boyunca bir araya getirilen yanlışlıklar toplamının, BDS 320’ye uygun 

olarak belirlenen önemliliğe yaklaşması hâlinde genel denetim stratejisi ile 

denetim planının revize edilmesinin gerekip gerekmediğine karar verir. 

   İlgili mevzuat tarafından yasaklanmadığı sürece denetçi, denetim boyunca bir araya 

getirilen tüm yanlışlıkları yönetimin uygun bir kademesine zamanında bildirir.  Denetçi, 

yönetimden söz konusu yanlışlıkları düzeltmesini talep eder. Yönetimin, denetçi 

tarafından bildirilen yanlışlıkların bazılarını veya tamamını düzeltmeyi reddetmesi 

hâlinde denetçi, yönetimin düzeltme yapmama gerekçelerini anlar ve bir bütün olarak 

finansal tabloların önemli bir yanlışlık içerip içermediğini değerlendirirken edindiği bu 

anlayışı dikkate alır. Etkin bir kontrol sisteminin kurulması uygun bir örgüt yapısını 

gerektirir.44 

   Denetim riskinin tespitinde denetim kanıtları belirleyici bir role sahiptir. Denetçiler 

ilgili denetim amaçları ile denetim kanıtları arasında bir bağ kurarak denetim görüşlerini 

şekillendirirler.45  

   Denetçi, düzeltilmemiş yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak önemli olup 

olmadığına karar verir. Denetçi bu kararı verirken; 

                                                           
43 WEB_13, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_450.pdf 29/10/2017. 
44 Ersin GÜREDİN, (2014), a.g.e., 288. 
45 Alper KARAVARDAR, (2014), “Denetim Kanıtlarının Denetçiler Tarafından Değerlendirilmesinde 

Kanaat Fonksiyonlarının Kullanımına İlişkin Deneysel Bir Araştırma”, İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Dergisi, Mart 2014,  135. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_450.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_450.pdf
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• Yanlışlıkların belirli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri veya açıklamalar ile bir 

bütün olarak finansal tablolar açısından büyüklüğü ve niteliğini ve söz konusu 

yanlışlıkların meydana geldiği belirli şartları ve  

• Önceki dönemlere ilişkin düzeltilmemiş yanlışlıkların ilgili işlem sınıfları, hesap 

bakiyeleri veya açıklamalar ile bir bütün olarak finansal tablolar üzerindeki 

etkisini  mütalaa eder. 

   İşletmenin defter kayıtlarında gözüken bir tutarın denetlenen tutardan farklı çıkması 

halinde, bağımsız denetçi bu farkın hata mı yoksa bir yolsuzluk mu olduğuna karar 

vermelidir. Hatalar müşterinin muhasebe kayıtlarında düzeltilebilirler. Ancak hile ve 

usulsüzlükler finansal tablolardaki parasal etkinin ötesinde çok ciddi sonuçlar 

yaratabilir.46 

   Mevzuat tarafından yasaklanmadığı sürece denetçi, düzeltilmemiş yanlışlıkları ve 

bunların tek başına veya toplu olarak denetçi raporundaki görüş üzerinde yapabileceği 

etkiyi, üst yönetimden sorumlu olanlara bildirir. Denetçi yaptığı bildirimde, 

düzeltilmemiş önemli yanlışlıkları münferit olarak tanımlar. Denetçi, düzeltilmemiş 

yanlışlıkların düzeltilmesini talep eder . Denetçi, üst yönetimden sorumlu olanlara 

ayrıca, önceki dönemlere ilişkin düzeltilmemiş yanlışlıkların ilgili işlem sınıfları, hesap 

bakiyeleri veya açıklamalar ile bir bütün olarak finansal tablolar üzerindeki etkisini 

bildirir. Denetçi, yönetimden ve  üst yönetimden sorumlu olanlardan, düzeltilmemiş 

yanlışlıkların tek başına ve toplu hâlde, bir bütün olarak finansal tablolar üzerindeki 

etkisinin önemsiz olduğu kanaatine varıp varmadıklarına ilişkin yazılı bir açıklama talep 

eder. Yazılı açıklamada veya ekinde bu kalemlerin bir özeti yer alır.  Denetçi, çalışma 

kâğıtlarında  aşağıdaki hususlara yer verir. 

• Altında kalan yanlışlıkların bariz biçimde önemsiz sayılacağı tutara , 

• Denetim boyunca bir araya getirilen tüm yanlışlıklara ve bunların düzeltilip 

düzeltilmediğine ve 

• Düzeltilmemiş yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, önemli olup olmadığı 

hakkında vardığı sonuca ve bu sonucun gerekçesine. 

 Yanlışlıklar;  

                                                           
46 Ersin GÜREDİN, (2014), a.g.e., 144. 
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• Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan bilgilerin toplanmasındaki veya 

işlenmesindeki bir hatadan,  

• Bir tutar veya açıklamanın eksikliğinden, 

• Bir durumun göz ardı edilmesi veya açık bir biçimde yanlış yorumlanmasından 

kaynaklanan yanlış bir muhasebe tahmininden ve 

•  Yönetimin, muhasebe tahminleriyle ilgili olarak denetçi tarafından makul 

bulunmayan muhakemelerinden veya denetçinin uygun bulmadığı muhasebe 

politikalarının seçilmesi veya uygulanmasından kaynaklanabilir.  

   “Bariz biçimde önemsiz sayılan” ibaresi “önemli değil” ibaresiyle aynı anlamı 

taşımaz. Bariz biçimde önemsiz sayılan konular, büyüklük bakımından BDS 320’ye 

uygun olarak belirlenen önemlilikten tamamen farklıdır (daha küçüktür) ve tek başına 

veya toplu olarak ele alındıklarında ve büyüklük, nitelik veya şartları bakımından 

değerlendirildiklerinde bariz biçimde, dikkate almaya değmeyecek konulardır. Bir veya 

birden fazla kalemin bariz biçimde önemsiz sayılıp sayılmaması hakkında herhangi bir 

belirsizliğin bulunduğu durumlarda bu konu, bariz biçimde önemsiz olarak 

değerlendirilemez.   

   Denetçiye denetim boyunca bir araya getirilen yanlışlıkların etkisini 

değerlendirmesinde ve yanlışlıkları yönetime ve üst yönetimden sorumlu olanlara 

bildirmesinde yardımcı olması amacıyla, fiili yanlışlıkları, muhakeme yanlışlıkları ve 

öngörülen yanlışlıkları birbirinden ayırmak faydalı olabilir.  Fiili yanlışlıklar, hakkında 

hiçbir şüphenin bulunmadığı yanlışlıklardır. Muhakeme yanlışlıkları, yönetimin, 

muhasebe tahminleriyle ilgili olarak denetçi  tarafından makul bulunmayan 

muhakemelerinden veya denetçinin uygun bulmadığı muhasebe politikalarının seçilmesi 

veya uygulanmasından kaynaklanan farklılıklardır. Denetçi, bir hileyi tespit etmesi veya 

hileden şüphelenmesi halinde, hile veya hile şüphesini işletme dışındaki bir tarafa 

raporlama sorumluluğunun bulunup bulunmadığına karar verir.47  

   Öngörülen yanlışlıklar, denetim örnekleminde belirlenen yanlışlıkların  örneklemin 

alındığı ana kitlenin tamamına yansıtılmasını içeren, denetçinin ana kitledeki yanlışlığa 

ilişkin en yaklaşık tahminidir. Örnekleme riski ve örnekleme dışı riskin varlığı 

sebebiyle tespit edilmemiş yanlışlıklar bulunabilir. Denetçi belirlediği bir yanlışlığın 

sebebini anlaması için yönetimden bir işlem sınıfını, hesap bakiyesini veya açıklamayı 

                                                           
47 Kağan ERTOP., a.g.e.,  42. 
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incelemesini; söz konusu işlem sınıfında, hesap bakiyesinde veya açıklamadaki fiili 

yanlışlık tutarını belirlemek için prosedürler uygulamasını ve finansal tablolarda uygun 

düzeltmeler yapmasını talep edebilir. Bu tür bir talep, örneğin denetçinin bir denetim 

örnekleminde belirlediği yanlışlıkları örneklemin alındığı ana kitlenin tamamına 

yansıtmasına dayanarak yapılabilir. Yanlışlıkların yönetimin uygun bir kademesine 

zamanında bildirilmesi; yönetime kalemlerde yanlışlık olup olmadığını değerlendirme, 

aynı fikirde olmadığı durumları denetçiye bildirme ve gerekli adımları atma imkânı 

verdiğinden önemlidir.   Yönetimin uygun kademesi, genellikle, yanlışlıkları 

değerlendirme ve gerekli adımları atma sorumluluk ve yetkisine sahip olan kademedir. 

Denetçinin bazı yanlışlıkları yönetime veya işletme içindeki diğer taraflara bildirmesi 

mevzuat tarafından kısıtlanabilir. Örneğin mevzuat, mevcut veya şüphelenilen yasadışı 

bir durumla ilgili olarak yetkili bir makam tarafından yürütülen bir araştırmayı 

etkileyebilecek bir bildirimi veya başka bir eylemi özellikle yasaklayabilir. Bazı 

durumlarda, denetçinin sır saklama yükümlülüğü ile bildirimde bulunma yükümlülüğü 

arasındaki muhtemel çatışmalar karmaşık olabilir. Bu tür durumlarda denetçi, hukuki 

danışmanlık almayı düşünebilir.  

   Denetçinin, diğer yanlışlıkların değerlendirilmesinde uygulanan önemlilik düzey veya 

düzeylerini aşma ihtimaline rağmen, sınıflandırmaya ilişkin bir yanlışlığın, bir bütün 

olarak finansal tablolar için önemli olmadığı sonucuna vardığı durumlar olabilir.  

   Önceki dönemlere ait düzeltilmemiş önemsiz yanlışlıkların kümülatif etkisi, cari 

dönemin finansal tabloları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Denetçinin bu tür 

düzeltilmemiş yanlışlıkların cari dönemin finansal tabloları üzerindeki etkisini 

değerlendirmesine yönelik geçerli farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Aynı 

değerlendirme yaklaşımının kullanılması, dönemden döneme tutarlılık sağlar. Bununla 

birlikte denetçi; yönetim sorumluluklarına sahip kişi veya kişilerle kurulan iletişimlerin, 

aksi durumda üst yönetimden sorumlu olması sebebiyle iletişim kurulacak tüm kişileri 

de yeteri kadar bilgilendirdiğinden emin olur. Çok sayıda, münferit olarak 

düzeltilmemiş önemsiz yanlışlık bulunması hâlinde denetçi, düzeltilmemiş her bir 
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münferit yanlışlığın detayları yerine bu düzeltilmemiş yanlışlıkların sayısını ve toplam 

parasal etkisini bildirebilir.  48 

2.3. BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI 

2.3.1.  Bağımsız Denetim Kanıtları  
 

   BDS, denetim sırasında elde edilen tüm denetim kanıtlarına uygulanır. Denetçinin 

amacı, görüşüne dayanak oluşturan makul sonuçlara ulaşabilmesi amacıyla yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edebilmesini sağlayacak denetim prosedürlerini tasarlamak 

ve uygulamaktır. İşletme tarafından oluşturulan bir bilginin kullanılması durumunda 

denetçi, amaçları açısından bu bilginin yeterince güvenilir olup olmadığını 

değerlendirir.  

   Zamanlılık kanıtın tarih açısından uygunluğu ile ilgilidir. Kanıtın zaman açısından 

uygunluğu özellikle cari varlıkların, kısa dönem yükümlülüklerin ve gelir tablosunun 

ilgili kalemlerinin doğrulanması açısından önem taşır.49 

   Denetçi, kontrol testlerini ve detay testlerini tasarlarken, ilgili denetim prosedürünün 

amacına ulaşılmasında etkin olan, test edilecek kalemleri seçme yöntemlerine karar 

verir. Bir kaynaktan elde edilen denetim kanıtının, bir başka kaynaktan elde edilen 

denetim kanıtıyla tutarsız olması veya Denetçinin denetim kanıtı olarak kullanılacak 

bilginin güvenilirliğine ilişkin şüphesinin olması durumunda denetçi, sorunun çözülmesi 

için denetim prosedürlerinde ne tür değişiklikler veya bu prosedürlere ne tür eklemeler 

yapılacağına karar verir ve bu sorunların varsa denetimin diğer yönleri üzerindeki 

etkisini mütalaa eder. 

   İşletme içindeki ve dışındaki diğer kaynakların yanı sıra, işletmenin muhasebe 

kayıtları da önemli bir denetim kanıtı kaynağıdır. Ayrıca, denetim kanıtı olarak 

kullanılabilecek bilgiler, yönetimin faydalandığı bir uzman tarafından hazırlanmış 

olabilir. Denetim kanıtı, yönetim beyanlarını destekleyen ve doğrulayan bilgiler ile bu 

beyanlarla çelişen her tür bilgiyi kapsar. Denetim kanıtı elde edilmesine yönelik 

denetim prosedürleri; sorgulamanın yanı sıra tetkik, gözlem, teyit, yeniden hesaplama, 

                                                           
48 WEB_14, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_450.pdf  30/10/2017. 
49 Ersin GÜREDİN, (2000),  a.g.e., 113. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_450.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_450.pdf


47 

 

yeniden uygulama ve analitik prosedürleri (çoğu zaman bunların birleşimini) içerir. 

Sorgulama, önemli denetim kanıtları sağlayabilir hatta yanlışlığa ilişkin kanıt 

oluşturabilir ancak genellikle, yönetim beyanı düzeyinde önemli bir yanlışlığın 

olmadığına veya kontrollerin işleyiş etkinliğine ilişkin tek başına yeterli denetim kanıtı 

sağlamaz.  

   BDS 200 ’de açıklandığı üzere denetçi, denetim riskini (finansal tabloların önemli bir 

yanlışlık içermesine rağmen denetçinin duruma uygun olmayan bir görüş vermesi riski) 

kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

ettiğinde, makul güvence sağlamış olur.50 Denetçinin denetim kanıtı olarak 

kullanabileceği ve işletmeden bağımsız kaynaklardan elde edilen bilgiler, üçüncü 

taraflardan alınan teyitleri, analist raporlarını ve rakipler hakkındaki karşılaştırılabilir 

bilgileri (kıyaslama noktası verilerini) içerebilir. BDS 315 ve BDS 330’da zorunlu 

kılındığı ve detaylı olarak açıklandığı üzere, denetçinin görüşüne dayanak oluşturan 

makul sonuçlara ulaşmak için kullanılacak denetim kanıtları, aşağıdaki prosedürlerin 

uygulanmasıyla elde edilir: 

• Risk değerlendirme prosedürleri ve 

• Aşağıdakileri içeren müteakip denetim prosedürleri:  

✓ Kontrol testleri (BDS’lerin bu testleri zorunlu tutması veya denetçinin 

bu testleri yapmayı tercih etmesi durumunda) ve  

✓ Detay testleri ve analitik maddi doğrulama prosedürlerini içeren maddi 

doğrulama prosedürleri.  

   Denetim prosedürleri, denetçi tarafından uygulandıkları kapsama bağlı olarak; risk 

değerlendirme prosedürleri, kontrol testleri veya maddi doğrulama prosedürleri olarak 

kullanılabilir.  

    Finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğrulanması için büyük ölçüde belgelenmiş 

kanıtlara başvurulur. Destekleyici bilgi niteliğindeki belgelenmiş kanıtların başlıcaları; 

istek fişleri, satın alma emirleri, alış faturaları, mal kabul ve muayene raporları, çekler, 

satış faturaları, kasa şeritleri, para yatırma makbuzları, dekontlar, banka hesap özetleri 

ve yönetim kurulu toplantı tutanaklarıdır.51 

                                                           
50 WEB_15, (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_500.pdf  01/11/2017. 
51 Ersin GÜREDİN, (2000), a.g.e., 155. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_500.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_500.pdf
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   Denetçi, kontrol testlerini ve detay testlerini tasarlarken , ilgili denetim prosedürün 

amacına ulaşılmasında etkin olan , test edilecek kalemleri seçme yöntemlerine karar 

verir.  

• Tetkik; işletme içinden veya dışından elde edilen, basılı veya elektronik ortamda 

ya da başka bir depolama ortamında bulunan kayıt veya belgelerin incelenmesini 

ya da varlıkların fiziki olarak incelenmesini içerir.  

• Gözlem, başkaları tarafından uygulanan bir süreç veya prosedürün izlenmesidir. 

(örneğin, işletme personeli tarafından yapılan stok sayımının veya kontrol 

faaliyetlerinin denetçi tarafından gözlemlenmesi).  

• Dış teyit; üçüncü bir tarafın (teyit eden taraf) denetçiye fiziki veya elektronik 

ortamda ya da başka bir depolama ortamında verdiği yazılı yanıttan elde edilen 

denetim kanıtını ifade eder. Dış teyit prosedürleri genellikle, belirli hesap 

bakiyeleri ve bunların unsurlarına ilişkin yönetim beyanlarının ele alınmasıyla 

ilgilidir. Ancak, dış teyitler yalnızca hesap bakiyeleriyle sınırlı olmayabilir. 

• Yeniden hesaplama; belge veya kayıtların matematiksel doğruluğunun 

kontrolüdür. Yeniden uygulama, aslen işletmenin iç kontrolünün bir parçası 

olarak uygulanan prosedür veya kontrollerin, denetçi tarafından bağımsız bir 

şekilde yürütülmesidir.  

• Analitik Prosedürler; finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı 

ilişkilerin analiz edilmesi yoluyla finansal bilgilerin değerlendirilmesidir. 

Analitik prosedürler, beklenen değerlerden önemli miktarda farklılık arz eden 

veya diğer ilgili bilgilerle tutarsızlık gösteren belirlenmiş dalgalanma ya da 

ilişkilerin gerektiğinde araştırılmasını da kapsar. 

• Sorgulama; işletme içindeki veya dışındaki bilgili kişilerden, finansal ve finansal 

olmayan konularda bilgi alınmasıdır. Sorgulama, diğer denetim prosedürlerine 

ek olarak denetim sırasında yoğun bir şekilde kullanılır. Sorgulamalar, resmi 

olarak yapılan yazılı sorgulamalardan resmi olmayan sözlü sorgulamalara kadar 

çeşitli şekillerde yapılabilir.  

   Denetim kanıtları, nitelikleri itibari ile, gerçek muhasebe kayıtlarından oluşan kanıtlar 

ve destekleyici nitelikteki bilgilerden oluşan kanıtlar olarak sınıflandırılır. Uluslararası 
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denetim standartlarına uygun denetim yapabilmek için her iki gruptan da kanıt 

toplanması gerekmektedir.52 

2.3.2.  Bağımsız Denetim Kanıtları; Belirli Kalemler İçin 

Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar  
 

   Bağımsız Denetim Standardı (BDS), finansal tabloların denetiminde denetçinin, BDS 

330 , BDS 500 ve diğer ilgili BDS’ ler uyarınca yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

ederken stoklar, işletmenin dâhil olduğu dava ve iddialar ve bölüm bilgileriyle ilgili özel 

olarak dikkate alacağı hususları düzenler. Denetçinin amacı;  

• Stokların mevcudiyeti (var olması) ve durumuna,  

•  İşletmenin dâhil olduğu dava ve iddiaların (hukuki anlaşmazlıkların) tamlığına,  

• Faaliyet bölümlerine ilişkin bilgilerin geçerli finansal raporlama çerçevesine 

uygun olarak sunulması ve açıklanmasına ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı 

elde etmektir.  

Stoklar 

Stokların finansal tablolar açısından önemli olması durumunda denetçi, aşağıdakileri 

gerçekleştirmek suretiyle stokların mevcudiyeti ve durumuna ilişkin yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde eder:  

• Mümkün olan hâllerde, aşağıdakileri gerçekleştirmek için fiziki stok sayımına 

katılım 

✓ Yönetimin, işletmenin fiziki stok sayımı sonuçlarının kayıt ve kontrol 

   edilmesine yönelik talimat ve prosedürlerini değerlendirmek  

✓ Yönetimin sayıma ilişkin prosedürlerinin uygulanmasını gözlemlemek  

✓  Stokları tetkik etmek  

✓ Test sayımlarını yapmak 

• İşletmenin nihai stok kayıtlarının stok sayım sonuçlarını doğru bir şekilde 

yansıtıp yansıtmadığına karar vermek için söz konusu kayıtlarla ilgili denetim 

prosedürlerini uygulamak. 53 

                                                           
52 Celal Kepekçi, (1996), “Bağımsız Denetim”, ,Ankara:Lazer Ofset Matbaa,1996, 85. 
53 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015),  

a.g.e., 813.        
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   Fiziki stok sayımının finansal tablo tarihinden farklı bir tarihte yapılması durumunda 

denetçi, sayım tarihi ile finansal tablo tarihi arasında stoklarda meydana gelen 

değişikliklerin uygun olarak kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin denetim kanıtı elde 

etmek için zorunlu kılınan prosedürlere ek olarak, denetim prosedürlerini uygular. 

Öngörülemeyen durumlardan dolayı fiziki stok sayımına katılamaması durumunda 

denetçi, bazı fiziki sayımları başka bir tarihte yapar veya gözlemler ve daha önceki 

sayım ile bu sayım arasında gerçekleşen işlemlere denetim prosedürlerini uygular. 

Fiziki stok sayımına katılım mümkün değilse denetçi, stokların mevcudiyeti ve 

durumuyla ilgili yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek için alternatif denetim 

prosedürleri uygular. Bunun mümkün olmaması durumunda denetçi, BDS 705 uyarınca 

olumlu görüş dışında bir görüş verir.  

Dava ve İddialar  

   Denetçi, işletmenin dâhil olduğu ve “önemli yanlışlık” riskine sebep olabilecek dava 

ve iddiaları belirlemek için aşağıdakileri içeren denetim prosedürlerini tasarlar ve 

uygular.  

• Yönetimin ve işletmenin iç hukuk müşaviri de dâhil işletmedeki diğer 

kişilerin sorgulanması,  

• Üst yönetimden sorumlu olanların yaptığı toplantılara ait tutanakların ve 

işletme ile işletmenin dış hukuk müşaviri arasında yapılan yazışmaların 

gözden geçirilmesi,  

•  Dava giderlerine ilişkin hesapların gözden geçirilmesi  

   Belirlenmiş dava veya iddialarla ilgili “önemli yanlışlık” riskini değerlendirmesi veya 

uygulanan denetim prosedürlerinin başka önemli dava veya iddiaların mevcut 

olabileceğini göstermesi durumunda denetçi, diğer BDS’lerin zorunlu kıldığı 

prosedürlere ek olarak işletmenin dış hukuk müşaviriyle doğrudan iletişime geçer. 

Denetçi tarafından önerilen uygulama ve alternatiflerin uygulama sonuçlarını içeren, 

işletme yönetimi ile tartışılmış maddi konularla ilgili politika ve uygulamalar için genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun bütün alternatif finansal bilgi uygulamaları 

yer almalıdır.54 Denetçi bu iletişimi, yönetim tarafından hazırlanan ve kendisi tarafından 

                                                           
54 Tuğrul KANDEMIR., Halim AKBULUT., (2013)  “Bağımsız Denetimin Etkinliğinde Denetimden 

Sorumlu Komitenin Rolü: Türkiye’deki Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma”  

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, 43. 
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gönderilen ve işletmenin dış hukuk müşavirinin kendisiyle doğrudan iletişime 

geçmesini talep eden bir sorgulama mektubu yoluyla kurar. Mevzuatın, işletmenin dış 

hukuk müşavirinin denetçiyle doğrudan iletişime geçmesini yasaklaması durumunda 

denetçi, alternatif denetim prosedürlerini uygular.  

Denetçi,  

• Denetçinin işletmenin dış hukuk müşaviriyle iletişime geçmesine veya 

görüşmesine yönetimin izin vermemesi ya da işletmenin dış hukuk müşavirinin 

sorgulama mektubuna uygun şekilde yanıt vermeyi reddetmesi veya yanıt 

vermesinin yasaklanması veya  

• Denetçinin, alternatif denetim prosedürleri uygulayarak yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde edememesi durumunda, BDS 705 uyarınca denetçi 

raporunda olumlu görüş dışında bir görüş verir.  

Yazılı Açıklamalar  

   Denetçi, finansal tablolar hazırlanırken dikkate alınması gereken bir etkiye sahip olan 

mevcut veya muhtemel tüm dava ve iddiaların kendisine bildirildiğine ve bu dava ve 

iddiaların geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak muhasebeleştirildiğine 

ve açıklandığına ilişkin yönetimden , üst yönetimden sorumlu olanlardan yazılı 

açıklama talep eder.   Ödenecek borçların denetimi için müşteri işletmeden dönem sonu 

ayarlamalarını gösteren ayrıntılı bir cetvel alınmalıdır.  55 

Faaliyet Bölümü Bilgileri 

   Denetçi, aşağıdakileri gerçekleştirmek suretiyle bölüm bilgilerinin geçerli finansal 

raporlama çerçevesine uygun olarak sunulduğuna ve açıklandığına ilişkin yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde eder. 

• Bölüm bilgilerine karar verilirken yönetim tarafından kullanılan yöntemleri 

anlamak ve  

✓ Bu yöntemlerin geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun bir 

açıklama sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek,  

✓ Uygun hâllerde bu yöntemlerin uygulamasını test etmek ve  

                                                           
55 Ersin GÜREDİN, (2014), a.g.e., 481. 
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• İçinde bulunulan şartlar altında uygun olan analitik prosedürleri veya diğer 

denetim prosedürlerini uygulamak. 

2.3.3.  Dış Teyitler  
 

   BDS 505 uyarınca denetim kanıtının güvenilirliği, kanıtın kaynağından ve 

niteliğinden etkilenir ve kanıtın elde edildiği şartlara bağlıdır.  BDS 505 ayrıca denetim 

kanıtları için geçerli olan aşağıdaki genellemeleri içerir: 

• Denetim kanıtı, işletme dışındaki bağımsız kaynaklardan elde edilmesi 

durumunda daha güvenilirdir.  

• Doğrudan denetçi tarafından elde edilen denetim kanıtı dolaylı olarak veya 

çıkarım yoluyla elde edilen denetim kanıtından daha güvenilirdir.   

• Denetim kanıtı belge şeklinde olduğunda daha güvenilirdir (fiziki, elektronik  

veya başka bir ortamda bulunabilir). Dolayısıyla, denetimin şartlarına bağlı 

olarak, doğrudan denetçi tarafından, dış teyitlerle elde edilen denetim kanıtı, 

işletme içinde üretilen kanıtlardan daha güvenilir olabilir.  

   Bu BDS, denetçinin ihtiyaca uygun ve güvenilir denetim kanıtı elde etmek için dış 

teyit prosedürleri tasarlamasına ve uygulamasına yardımcı olmayı amaçlar. 

Dış teyit prosedürlerini uygularken denetçi, dış teyit talepleri üzerinde, aşağıdakiler 

dâhil olmak üzere kontrol sahibi olmak ve bu kontrolü muhafaza etmek zorundadır:  

• Teyit veya talep edilecek bilgilere karar verilmesi 

• Teyit edecek uygun tarafın seçilmesi  

• Teyit taleplerinin tasarlanması (taleplerin doğru bir şekilde gönderildiğine ve 

doğrudan denetçiye gönderilecek olan yanıtların, gerekli iletişim bilgilerini 

içerdiğine karar verilmesini de içerir) 

• Taleplerin, uygun hâllerde tekitler (üsteleme) dâhil olmak üzere, teyit edecek 

tarafa gönderilmesi.56 

Yönetimin denetçinin teyit talebi göndermesine izin vermemesi durumunda, denetçi:  

                                                           
56 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN., (2015), 

a.g.e., 816.        
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• İzin vermeme kararıyla ilgili olarak yönetimin gerekçelerine ilişkin sorgulama 

yapar ve bu gerekçelerin geçerliliği ve uygunluğu konusunda denetim kanıtı elde 

etmeye çalışır. 

• Yönetimin izin vermemesinin, hile riski dâhil ilgili “önemli yanlışlık” risklerine 

ilişkin denetçinin yaptığı değerlendirme ve diğer denetim prosedürlerinin 

niteliği, zamanlaması ve kapsamı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 

• İhtiyaca uygun ve güvenilir denetim kanıtı elde etmek için tasarlanan alternatif 

denetim prosedürlerini uygular. 

   Yönetimin teyit talebi gönderilmesine izin vermeme kararının denetçi tarafından 

makul bulunmaması veya denetçinin alternatif denetim prosedürleri sonucunda ihtiyaca 

uygun ve güvenilir denetim kanıtı elde etmesinin mümkün olmaması durumunda, 

denetçi BDS 260 uyarınca üst yönetimden sorumlu olanlarla iletişim kurar. Denetçi aynı 

zamanda BDS 705 uyarınca bu hususun denetim ve denetçi görüşü üzerindeki etkilerine 

karar verir. 

   Olumsuz teyitler, olumlu teyitlere göre daha az ikna edici denetim kanıtı sağlar. 

Dolayısıyla aşağıdaki durumların tümü mevcut olmadıkça, denetçi, yönetim beyanı 

düzeyinde değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” risklerini ele almak üzere, olumsuz teyit 

taleplerini tek başına maddi doğrulama prosedürü olarak kullanamaz.   

   Denetçi dış teyit prosedürlerine ilişkin sonuçların ihtiyaca uygun ve güvenilir denetim 

kanıtı sağlayıp sağlamadığını veya ilave denetim kanıtı gerekip gerekmediğini 

değerlendirir.  

   Dış teyit prosedürleri, genellikle hesap bakiyeleri ve bunların unsurlarıyla ilgili 

bilgileri teyit veya talep etmek için uygulanır. Ayrıca, bu prosedürler bir işletme ile 

diğer taraflar arasındaki anlaşma, sözleşme veya işlemlerin şartlarının teyit edilmesi 

veya “yan sözleşme” gibi belirli durumların mevcut olmadığının teyit edilmesi için 

kullanılabilirler.  

   Teyit taleplerinin, denetçinin teyit edilecek bilgi hakkında malumat sahibi olduğunu 

düşündüğü taraflara gönderilmesi durumunda, söz konusu taleplere verilen yanıtlar daha 

güvenilir ve ihtiyaca uygun denetim kanıtları sağlar. Örneğin, bir finansal kurumda 

kendisinden teyit talep edilecek en uygun kişi, teyit talebine konu olan işlem veya 

olaylar hakkında bilgi sahibi olan bir yetkili olabilir.  
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   Olumlu bir dış teyit talebi gönderilmesi durumunda, teyit eden tarafın her durumda 

denetçiye yanıt vermesi istenir. Bu yanıt, söz konusu tarafın verilen bilgilerle 

mutabakatını bildirmesi veya istenilen bilgiyi sağlaması şeklinde olabilir. 57 

2.3.4.  İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri  

 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), ilk defa yapılan bir denetimde (ilk 

denetimde) denetçinin, açılış bakiyelerine ilişkin sorumluluklarını düzenler. İlk 

denetimin yürütülmesinde denetçinin açılış bakiyelerine ilişkin amacı; açılış 

bakiyelerinin cari dönem finansal tablolarını önemli derecede etkileyen yanlışlıklar 

içerip içermediğidir. 

   Açılış bakiyeleri;  dönem başında mevcut olan hesap bakiyeleridir. Açılış bakiyeleri 

önceki dönemin kapanış bakiyelerine dayanır ve önceki dönemlere ait işlem ve olaylar 

ile önceki dönemde uygulanan muhasebe politikalarının etkilerini yansıtır. Açılış 

bakiyeleri, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler ile taahhütler gibi dönem başında var 

olan ve açıklanması gereken hususları da içerir. 

 

Denetim Prosedürleri 

  

Açılış Bakiyeleri  

 

Denetçi, açılış bakiyeleriyle ilgili bilgi almak amacıyla, varsa  açıklamalar dâhil olmak 

üzere en son finansal tabloları ve bu tablolara ilişkin önceki denetçinin raporunu okur. 

Denetçi, açılış bakiyelerinin cari dönem finansal tablolarını önemli derecede etkileyen 

yanlışlıklar içerip içermediği hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtını: 

• Önceki döneme ait kapanış bakiyelerinin, cari döneme doğru bir şekilde aktarılıp 

aktarılmadığına veya -gerekli hâllerde- farklı düzenlenip düzenlenmediğine 

karar verilmesi,  

• Açılış bakiyelerinin uygun muhasebe politikalarıyla ilgili uygulamaları yansıtıp 

yansıtmadığına karar verilmesi,  

•  Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının uygulanması: 

                                                           
57 WEB_16, , (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_505.pdf, 01/11/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_505.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_505.pdf
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✓ Önceki yıla ait finansal tabloların denetlenmiş olması durumunda, açılış 

bakiyelerine ilişkin kanıt elde etmek amacıyla önceki denetçinin çalışma 

kâğıtlarının gözden geçirilmesi,  

✓ Cari dönemde uygulanan denetim prosedürlerinin açılış bakiyelerine 

ilişkin kanıt sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi veya   

• Açılış bakiyelerine ilişkin kanıt elde etmek amacıyla belirli denetim 

prosedürlerinin uygulanması suretiyle elde eder.58 

Açılış bakiyelerinin cari dönem finansal tablolarını önemli derecede etkileyebilecek 

yanlışlıklar içerdiğine ilişkin denetim kanıtı elde etmesi durumunda denetçi, söz konusu 

yanlışlıkların cari dönem finansal tabloları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 

içinde bulunulan şartlar altında uygun olan ilave denetim prosedürlerini uygular. Cari 

dönem finansal tablolarında bu tür yanlışlıkların bulunduğu sonucuna varması 

durumunda denetçi, söz konusu yanlışlıkları BDS 450 uyarınca yönetimin uygun bir 

kademesine ve üst yönetimden sorumlu olanlara bildirir.  

Muhasebe Politikalarının Tutarlılığı  

Denetçi, açılış bakiyelerinde yansıtılan muhasebe politikalarının cari dönem finansal 

tablolarında tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı veya bu politikalarda meydana 

gelen değişikliklerin geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun bir biçimde 

uygulanıp uygulanmadığı, yeterli şekilde sunulup sunulmadığı ve açıklanıp 

açıklanmadığı konusunda yeterli ve uygun denetim kanıtı elde eder.  

Önceki Denetçinin Raporunda Yer Alan İlgili Bilgiler  

Önceki döneme ait finansal tablolarının, önceki denetçi tarafından denetlenmesi ve 

denetim görüşünün olumlu görüş dışında bir görüş olması durumunda, denetçi bu 

görüşe sebep olan hususun etkisini, BDS 315 ’e uygun olarak cari dönem finansal 

tablolarındaki “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi sırasında mütalaa eder.  

                                                           
58 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015), 

a.g.e., 820.        
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2.3.5.  Analitik Prosedürler  

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin analitik prosedürleri maddi 

doğrulama prosedürü (“analitik maddi doğrulama prosedürleri”) olarak kullanmasını 

düzenler. Ayrıca, denetimin sonuna doğru, finansal tablolarla ilgili genel bir sonuç 

oluştururken denetçiye yardımcı olan analitik prosedürleri uygulama sorumluluğunu da 

ele alır. Bu prosedürler analitik maddi doğrulama prosedürlerini de içerebilir. Finansal 

tabloların denetçinin işletmeye ilişkin anlayışı (işletmeyi tanıması) ile tutarlı olup 

olmadığına dair genel bir sonuç oluştururken kendisine yardımcı olan analitik 

prosedürleri denetimin sonuna doğru tasarlamak ve uygulamaktır. BDS’lerin amaçlarına 

uygun olarak, “analitik prosedürler” terimi, finansal ve finansal olmayan veriler 

arasındaki anlamlı ilişkilerin analiz edilmesi yoluyla, finansal bilgilerin 

değerlendirilmesini ifade eder. 59 

Analitik prosedürler ayrıca, beklenen değerlerden ciddi ölçüde farklılık gösteren veya 

diğer ilgili bilgilerle tutarsızlık gösteren belirlenmiş dalgalanmaların veya ilişkilerin 

gerektiğinde araştırılmasını da kapsar.  

Denetimin planlanması aşamasında analitik inceleme prosedürleri bir erken uyarı 

sistemi olarak kullanılır. Örneğin, şüphe uyandıran, önemli dalgalanmalar gösteren veya 

bakiyelerinde büyük artışlar olan bir hesaba daha fazla ağırlık verilebilir.60 

Analitik Maddi Doğrulama Prosedürleri  

 Denetçi, BDS 330 uyarınca analitik maddi doğrulama prosedürlerini tek başına veya 

detay testleri ile birlikte, maddi doğrulama prosedürü olarak tasarlar ve uygularken: 

• İlgili yönetim beyanları için varsa detay testleri ile değerlendirilmiş önemli 

yanlışlık risklerini dikkate alarak, bu yönetim beyanları için belirli analitik 

maddi doğrulama prosedürlerinin uygunluğuna karar verir.  

• Mevcut bilgilerin kaynağı, karşılaştırılabilirliği, niteliği ve ihtiyaca uygunluğu 

ile bu bilgilerin hazırlanma süreci üzerindeki kontrolleri de dikkate alarak, 

                                                           
59 WEB_17, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_520.pdf, 02/11/2017. 
60 Ümit ATAMAN, Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU, Nejat BOZKURT., (2001) “Muhasebe Denetimi 

Uygulamaları”, Alfa Basım Yayım, İstanbul,.57. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_520.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_520.pdf
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kayıtlı tutarlara veya oranlara ilişkin denetçinin geliştirdiği beklentinin dayanağı 

olan verilerin güvenilirliğini değerlendirir. 

• Kayıtlı tutarlara veya oranlara ilişkin bir beklenti geliştirir ve bu beklentinin, tek 

başına veya diğer yanlışlıklarla birlikte finansal tablolarda önemli bir yanlışlığa 

sebep olabilecek bir yanlışlığı belirlemek için yeterince kesin olup olmadığını 

değerlendirir. 

• Standardın zorunlu kıldığı ilave araştırma yapılmaksızın, beklenen değerlerle 

kayıtlı tutarlar arasındaki kabul edilebilir tutar farklarını belirler. 

Denetçi finansal tabloların, denetçinin işletme hakkındaki anlayışı (işletmeyi tanıması) 

ile tutarlı olup olmadığına dair genel bir sonuç oluştururken, denetimin sonuna doğru, 

kendisine yardımcı olan analitik prosedürleri tasarlar ve uygular. Denetçi ayrıntılı 

incelemelerini ve analizlerini destekleyici denetim cetvellerinde belgeler.61 

Bu BDS uyarınca uygulanan analitik prosedürler sonucunda beklenen değerlerden ciddi 

ölçüde farklılık gösteren veya diğer ilgili bilgilerle tutarsızlık gösteren dalgalanmaların 

veya ilişkilerin belirlenmesi durumunda, denetçi aşağıda belirtilen işlemleri 

gerçekleştirerek bu farklılıkları araştırır:  

• Yönetimin sorgulanması ve yönetimin verdiği yanıtlarla ilgili uygun denetim 

kanıtlarının elde edilmesi ve  

• İçinde bulunulan şartlar altında gerekli olan diğer denetim prosedürlerinin 

uygulanması.  

Verilerin güvenilirliği, verilerin kaynağından ve niteliğinden etkilenir ve verilerin elde 

edildikleri durumlara bağlıdır. Buna göre, analitik maddi doğrulama prosedürlerinin 

tasarlanması açısından verilerin güvenilir olup olmadığına karar verilirken aşağıdaki 

unsurlar dikkate alınır: 

• Mevcut bilgilerin kaynağı. Örneğin, işletme dışındaki bağımsız kaynaklardan 

elde edilmesi durumunda bilgiler daha güvenilir olabilir, 

•  Mevcut bilgilerin karşılaştırılabilirliği. Örneğin, özel ürünler üreten ve satan bir 

işletmenin verileriyle karşılaştırılabilir olmasını sağlamak amacıyla genel 

endüstri verilerinin desteklenmesi gerekebilir,  

• Mevcut bilgilerin niteliği ve ihtiyaca uygunluğu. Örneğin, bütçelerin ulaşılacak 

hedefler yerine beklenen sonuçlara göre oluşturulmuş olup olmadığı,  

                                                           
61 Ersin GÜREDİN, (2014), a.g.e., 299. 
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• Tam, doğru ve geçerli bilgilerin hazırlanmasına yönelik kontroller. Örneğin, 

bütçelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve idamesine ilişkin kontroller. 

   İşletmenin mali durumu, kârlılığı ve verimliliği değerlendirilirken mali tablolarda yer 

alan mutlak rakamlardan ziyade kalemler arası ilişkiler daha anlamlı olmakta, bu 

nedenle finansal tablolar analizinde oranlardan geniş ölçüde yararlanılmaktadır (Ö. 

Akgüç, 2006, s. 362).62 

2.3.6.  Bağımsız Denetimde Örnekleme  
 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin, denetim prosedürlerinin 

uygulanmasında denetim örneklemesi kullanmaya karar vermesi durumunda uygulanır. 

Bu BDS denetçinin, denetim örneklemini tasarlarken ve seçerken, kontrol testlerini ve 

detay testlerini uygularken ve örneklemden çıkarılan sonuçları değerlendirirken, 

istatistiki ve istatistiki olmayan örnekleme yöntemlerini kullanmasını düzenler.      

Denetçinin, görüşüne dayanak oluşturan makul sonuçlara ulaşabilmesi amacıyla yeterli 

ve uygun denetim kanıtı elde etmek için denetim prosedürlerini tasarlama ve uygulama 

sorumluluğunu düzenleyen BDS 500 ’ü tamamlayıcı niteliktedir. BDS 500, denetçinin 

kullanabileceği, test edilecek kalemleri seçme yöntemlerine yönelik rehberlik 

sağlamakta olup; bu yöntemlerden biri de denetim örneklemesidir. Denetim 

örneklemesi kullanırken denetçinin amacı, örneklemin seçildiği ana kitle hakkında 

sonuçlara varmak için makul bir dayanak oluşturmaktır.  Denetçi bir denetim 

örneklemini tasarlarken, denetim prosedürünün amacını ve örneklemin seçileceği ana 

kitlenin özelliklerini mütalaa eder . Denetçi örnekleme riskini kabul edilebilir düşük bir 

seviyeye indirmeye yetecek bir örneklem büyüklüğüne karar verir. Denetçi örneklemde 

yer alacak kalemleri, ana kitledeki her bir örnekleme biriminin seçilme şansı olacak 

şekilde seçer. Denetçi seçilen her bir kaleme, ilgili amaca uygun olan denetim 

prosedürlerini uygular.  Denetim prosedürünün seçilen kaleme uygulanamaması 

durumunda denetçi, prosedürü bu kalemin yerini alan başka bir kalem üzerinde uygular. 

Denetçinin tasarlanmış denetim prosedürlerini veya uygun olan alternatif prosedürleri 

seçilen bir kalem üzerinde uygulayamaması durumunda, söz konusu kalem, kontrol 

                                                           
62 Deniz Umut ERHAN., (2012), “Oran Analizi Yöntemi İle Stratejik Yönetimin Yapılandırması:KOBİ 

TFRS’ ye Geçiş Sürecinde Bir  Vak’a Analizi” Muhasebe ve Denetime Bakış, Kasım 2012, 43. 
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testleri açısından, öngörülen kontrolden bir sapma, detay testleri açısından ise bir 

yanlışlık olarak kabul edilir. 63 

2.3.7.  Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dahil Muhasebe 

Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi  
 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin, finansal tabloların denetiminde 

gerçeğe uygun değere ilişkin olanlar dâhil muhasebe tahminleri ve ilgili açıklamalara 

yönelik sorumluluklarını düzenler. Bazı finansal tablo kalemleri kesin olarak ölçülemez, 

sadece tahmin edilebilir. Bu BDS’nin amaçları doğrultusunda bu tür finansal tablo 

kalemleri, muhasebe tahminleri olarak ifade edilir. Yönetimin bir muhasebe tahminini 

oluştururken kullanabileceği bilgilerin nitelik ve güvenilirliği büyük ölçüde farklılık 

gösterir ve bu durum muhasebe tahminleriyle ilişkili tahmin belirsizliğinin derecesini 

etkiler. Dolayısıyla tahmin belirsizliğinin derecesi, muhasebe tahminlerinin yönetimin 

kasıtlı veya kasıtsız taraflılığına açık olması da dâhil olmak üzere, söz konusu 

tahminlere ilişkin “önemli yanlışlık” risklerini etkiler . Muhasebe tahminlerinin ölçüm 

amacı, geçerli finansal raporlama çerçevesi ve raporlanan finansal kaleme bağlı olarak 

değişebilir. Bazı muhasebe tahminlerinin ölçüm amacı, muhasebe tahmini oluşturulması 

ihtiyacını doğuran bir veya daha fazla işlem, olay veya şartın sonucunu tahmin etmektir.    

   Gerçeğe uygun değere ilişkin birçok muhasebe tahmini dâhil diğer muhasebe 

tahminleri açısından ölçüm amacı farklı olup, belirli bir tip varlık veya yükümlülüğün 

tahmini piyasa fiyatı gibi ölçüm tarihinde geçerli olan şartlara dayanan cari bir işlemin 

veya finansal tablo kaleminin değeri açısından ifade edilir. Örneğin, geçerli finansal 

raporlama çerçevesi gerçeğe uygun değer ölçümünün, geçmiş veya gelecekteki bir 

tarihte gerçekleştirilen bir işlemden ziyade piyasa şartlarında, bilgili ve istekli taraflar  

arasında gerçekleştirilen, varsayılan farazi cari bir işleme dayandırılmasını zorunlu 

tutabilir. Bir muhasebe tahmininin sonucu ile finansal tablolarda başlangıçta 

muhasebeleştirilen veya açıklanan tutar arasında farklılık olması, mutlaka finansal 

tablolarda yanlışlık bulunduğunu göstermez. Bu durum özellikle gerçeğe uygun değere 

ilişkin muhasebe tahminleri için söz konusudur, çünkü gözlemlenen herhangi bir sonuç, 

                                                           
63 WEB_18, (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_530.pdf, 02/11/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_530.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_530.pdf
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finansal tablolar için ölçümün tahmin edildiği tarihten sonraki olay veya şartlardan her 

zaman etkilenecektir.  

Denetçinin amacı, aşağıdakiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmektir:  

• Finansal tablolarda, gerçeğe uygun değere ilişkin muhasebe tahminleri de dâhil 

olmak üzere, muhasebeleştirilen veya açıklanan muhasebe tahminlerinin geçerli 

finansal raporlama çerçevesi bağlamında makul olup olmadığı ve  

• Finansal tablolardaki ilgili açıklamaların geçerli finansal raporlama çerçevesi 

bağlamında yeterli olup olmadığı.64  

   Denetçi, önceki dönem finansal tablolarında yer alan muhasebe tahminlerinin 

sonucunu veya cari dönem için bunlar yeniden oluşturulmuş ise oluşturulan sonraki 

tahminleri gözden geçirir. Denetçi tarafından yapılan söz konusu gözden geçirmenin 

niteliği ve kapsamı; muhasebe tahminlerinin niteliğini ve gözden geçirme faaliyetinden 

elde edilen bilgilerin, cari döneme ait finansal tablolarda oluşturulan muhasebe 

tahminlerine ilişkin “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesiyle 

ilgili olup olmadığını dikkate alır. Ancak bu gözden geçirme faaliyetinde amaç, önceki 

dönemlerde mevcut olan bilgilere dayanarak önceki dönemlerde varılmış olan yargılar 

hakkında şüphe oluşturmak değildir.  

Denetçi, değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” risklerine dayanarak:  

• Yönetimin, geçerli finansal raporlama çerçevesinin muhasebe tahminlerine 

ilişkin hükümlerini gerektiği gibi uygulayıp uygulamadığına ve  

• Muhasebe tahminlerinin oluşturulmasında kullanılan yöntemlerin uygun olup 

olmadığına, bu yöntemlerin tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına ve 

varsa muhasebe tahminlerinde veya söz konusu tahminlerin oluşturulmasında 

kullanılan yöntemde önceki döneme göre meydana gelen değişikliklerin içinde 

bulunulan şartlar altında uygun olup olmadığına karar verir. 65 

   Denetçi, standartta belirtilen hususlara karar verirken veya değerlendirilmiş “önemli 

yanlışlık” risklerine standarda uygun olarak karşılık verirken, yeterli ve uygun denetim 

kanıtı elde etmek için muhasebe tahminlerinin bir veya birden fazla yönüyle ilgili 

olarak, uzmanlaşmış bilgi veya becerilerin gerekli olup olmadığını mütalaa eder. 

                                                           
64 WEB_19, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS%20540.pdf, 02/11/2017. 
65 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015), 

a.g.e., 828.        
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Denetçi, ciddi risklere yol açan muhasebe tahminleri açısından:  

• Yönetimin, muhasebe tahminlerini finansal tablolarda muhasebeleştirme 

veya muhasebeleştirmeme kararının ve  

• Muhasebe tahminleri için seçilen ölçüm esasının geçerli finansal raporlama 

çerçevesi hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde eder.  

   Denetçi, denetim kanıtlarına dayanarak, finansal tablolardaki muhasebe tahminlerinin, 

geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamında makul olup olmadığını ve yanlışlık 

içerip içermediğini değerlendirir.  

   Denetçi, yönetimin muhtemel taraflılığına ilişkin göstergelerin var olup olmadığını 

belirlemek amacıyla, yönetim tarafından muhasebe tahminlerinin oluşturulması 

sırasında varılan yargıları ve alınan kararları gözden geçirir.  Denetçi, yönetimden ve -

uygun hâllerde üst yönetimden sorumlu olanlardan muhasebe tahminlerinin 

oluşturulması sırasında kullanılan önemli varsayımların makul olup olmadığı 

konusunda yazılı açıklama alır. Bazı muhasebe tahminleri açısından, özellikle önemli 

varsayımlara dayanmaları durumunda, göreceli olarak daha yüksek tahmin belirsizliği 

söz konusu olabilir, örneğin:   

• Dava sonucuna ilişkin olarak yapılan muhasebe tahminleri. 

• Halka arz edilmemiş türev finansal araçların gerçeğe uygun değerine ilişkin 

muhasebe tahminleri.  

• İşletme tarafından geliştirilmiş oldukça özellikli bir modelin kullanıldığı veya 

piyasada gözlemlenebilir olmayan varsayım veya girdilerin söz konusu olduğu 

gerçeğe uygun değere ilişkin muhasebe tahminleri.  

   Tahmin belirsizliğinin derecesi; muhasebe tahmininin niteliğine, muhasebe tahminini 

oluşturmak için genel kabul görmüş bir yöntem veya modelin ne ölçüde kullanıldığına 

ve muhasebe tahmini oluşturmak için kullanılan varsayımların subjektifliğine bağlı 

olarak değişir. Bazı durumlarda, bir muhasebe tahminiyle ilişkili tahmin belirsizliği, 

geçerli finansal raporlama çerçevesinde yer alan muhasebeleştirme kıstaslarının 

karşılanmasına ve muhasebe tahmini oluşturulmasına engel olacak kadar büyük olabilir.     

Gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmesi gereken finansal tablo kalemlerinin tümü 

tahmin belirsizliği içermez. Örneğin, üzerinde gerçek işlemlerin yapıldığı fiyatlara 

ilişkin kolay erişilebilir ve güvenilir bilgiler sunan aktif ve serbest bir piyasaya sahip 
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olan bazı finansal tablo kalemleri için bu durum söz konusu olabilir. Bu durumda 

yayımlanmış fiyat kotasyonlarının bulunması normal olarak gerçeğe uygun değer 

hakkında en güçlü denetim kanıtıdır. Ancak, değerleme yönteminin ve verilerin iyi 

tanımlandığı durumlarda bile tahmin belirsizliği mevcut olabilir.  

2.3.8.  İlişkili Taraflar   
 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), bir finansal tablo denetiminde ilişkili taraf 

ilişkileri ve işlemleriyle ilgili denetçinin sorumluluklarını düzenler. 66Bu BDS, ilişkili 

taraf ilişkileri ve işlemleriyle bağlantılı “önemli yanlışlık” risklerine yönelik BDS 315 , 

BDS 330 ve BDS 240 hükümlerinin uygulamasına ilişkin daha detaylı bilgi verir. 

Birçok ilişkili taraf işlemi işletmenin olağan iş akışı içinde gerçekleşir. Bu tür 

durumlarda, bunlar ilişkili olmayan taraflarla gerçekleştirilen benzer işlemler sonucunda 

finansal tabloların önemli yanlışlık içermesi riskinden daha fazla bir risk içermeyebilir. 

Ancak bazı durumlarda ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin niteliği, ilişkili olmayan 

taraflarla gerçekleştirilen benzer işlemlere göre finansal tablolarda daha yüksek “önemli 

yanlışlık” riskine sebep olabilir. Örneğin:  İlişkili taraflar, oldukça kapsamlı ve 

karmaşık ilişki ve yapılar aracılığıyla  faaliyet gösterebilirler ve bu durum ilişkili taraf 

işlemlerinin karmaşıklığını artırır.   

   İlişki taraf işlemlerinin risklerinin azaltılması ile ilgili kontrol ortamı ayrıntılı olarak 

incelenmelidir. 67  

   Bilgi sistemleri, işletme ile ilişkili tarafları arasındaki işlemlerin ve hesap  

bakiyelerinin belirlenmesi veya bunların özetlenmesinde etkin olmayabilir.  İlişkili taraf 

işlemleri normal piyasa yapısı ve şartlarında gerçekleşmeyebilir;  örneğin, bazı ilişkili 

taraf işlemleri bedelsiz olarak gerçekleşebilir. İlişkili taraflar birbirlerinden bağımsız 

değildir. Bu nedenle çoğu finansal raporlama çerçevesi, finansal tablo kullanıcılarının, 

bu ilişkilerin niteliğini ve finansal tablolar üzerindeki gerçek veya potansiyel etkilerini 

anlayabilmelerini sağlamak amacıyla ilişkili taraf ilişkileri, işlemleri ve bakiyelerine 

yönelik özel muhasebe ve açıklama hükümleri içerir. Geçerli finansal raporlama 

                                                           
66 WEB_20, (2017), 
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çerçevesinin bu tür hükümler belirlemesi durumunda denetçi, işletmenin ilişkili taraf 

ilişkilerini, işlemlerini veya bakiyelerini bu çerçevenin hükümlerine uygun olarak 

gerektiği gibi muhasebeleştirmemesinden veya açıklamamasından kaynaklanan “önemli 

yanlışlık” risklerini belirlemek, değerlendirmek ve bunlara karşılık vermek için denetim 

prosedürlerini uygulamakla sorumludur.  

   Bağımsız denetçi, işletmenin ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemlere dair işletme 

yönetimi ve yönetimden sorumlu kişiler tarafından temin edilen bilgileri incelemek ve 

ilişkili taraflarla olabilecek diğer işlemlere karşı dikkatli olmak zorundadır.68 

   İlişkili taraflar aracılığıyla daha kolay hile yapılabildiğinden, işletmenin ilişkili taraf 

ilişkilerinin ve işlemlerinin anlaşılması, denetçinin BDS 240 ’a uygun olarak bir veya 

birden fazla hile riski faktörünün bulunup bulunmadığına ilişkin yaptığı 

değerlendirmeyle ilgilidir. Denetimin BDS’ lere uygun olarak planlanmasına ve 

yürütülmesine rağmen, yapısal kısıtlamalar sebebiyle kaçınılmaz olarak finansal 

tablolardaki bazı önemli yanlışlıkların tespit edilememe riski vardır. Denetçinin önemli 

yanlışlıkları tespit etme kabiliyeti üzerindeki yapısal kısıtlamaların potansiyel etkileri, 

aşağıdaki gibi sebeplerden dolayı ilişkili taraflar bağlamında daha büyüktür:   

• Özellikle geçerli finansal raporlama çerçevesi ilişkili taraflara ilişkin hükümler 

getirmemiş ise yönetim, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin tamamının 

varlığından haberdar olmayabilir. 

• İlişkili taraf ilişkileri; hileyi gizlemek, muvazaalı işlem veya manipülasyon 

yapmak için yönetime daha çok fırsat sunabilir.  

   Açıklanmamış ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin bulunma ihtimali dikkate 

alındığında, BDS 200 ’e uygun olarak denetimin mesleki şüphecilik içerisinde 

planlanması ve yürütülmesi özellikle önem taşır. Bu BDS’de yer alan hükümler 

denetçinin, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleriyle bağlantılı “önemli yanlışlık” risklerini 

belirlemesi ve değerlendirmesi ile değerlendirilmiş risklere karşı uygulanacak denetim 

prosedürlerini tasarlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.69  

Denetçinin amaçları:  

                                                           
68 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015) , 

a.g.e., 339. 
69 WEB_21, (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/D
ENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_550.pdf, 04/11/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_550.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_550.pdf
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• Geçerli finansal raporlama çerçevesinde ilişkili taraf hükümleri bulunup 

bulunmadığına bakılmaksızın, aşağıdakileri gerçekleştirmeye yeterli olacak 

kadar ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleri hakkında bilgi elde etmek:  

✓ Hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesiyle ilgili olan ilişkili taraf ilişkilerinden ve 

işlemlerinden kaynaklanan -varsa- hile riski faktörlerini teşhis 

edebilmek,  

✓ Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, finansal tabloların bu ilişki 

ve işlemlerden etkilendiği ölçüde aşağıdaki hususlar hakkında bir 

sonuca varabilmek:  

• Finansal tabloların yanıltıcı olup olmadığı (uygunluk çerçeveleri açısından),  

• Ayrıca, geçerli finansal raporlama çerçevesinin ilişkili taraflara ilişkin hükümler 

belirlemesi durumunda, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin finansal raporlama 

çerçevesine uygun olarak belirlendiği, muhasebeleştirildiği ve açıklandığı 

konusunda yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek.  

Aşağıdaki şartlardan birini taşıyan taraftır : 

• Geçerli finansal raporlama çerçevesinde ilişkili taraf olarak tanımlanmak,  

• Geçerli finansal raporlama çerçevesinde ilişkili taraflarla ilgili herhangi bir 

hüküm bulunmaması veya bulunan hükümlerin yetersiz olması durumunda:  

✓ Raporlama yapan işletme üzerinde, bir veya birden fazla aracı yoluyla 

doğrudan veya dolaylı kontrole ya da önemli bir etkiye sahip olan kişi 

veya başka bir işletme olmak;  

✓ Raporlama yapan işletmenin, bir veya birden fazla aracı yoluyla, 

üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrole ya da önemli bir etkiye sahip 

olduğu başka bir işletme olmak; 

   Yönetimin daha önceden belirlemediği veya denetçiye açıklamadığı ilişkili taraf 

ilişkileri veya işlemleri bulunabilir. Denetçi, kayıt veya belgeleri tetkik ederken bu 

durumu işaret edebilecek düzenlemelere veya diğer bilgilere yönelik olarak dikkatli 

olur. Denetçi, yönetimin daha önceden belirlemediği veya kendisine açıklamadığı 

ilişkili taraf ilişkileri veya işlemlerinin mevcudiyetine dair göstergelerle ilgili olarak, 

özellikle aşağıdaki belgeleri tetkik eder: 
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• Denetçinin uyguladığı prosedürlerin bir parçası olarak elde edilen banka teyitleri 

ve yasal teyitler,  

• Ortaklar genel kurulunun ve üst yönetimden sorumlu olanların yaptığı 

toplantılara ilişkin tutanaklar, 

• Denetçinin, işletmenin içinde bulunduğu şartlara göre gerekli gördüğü diğer 

kayıt veya belgeler.  

   Gerekli denetim prosedürlerini veya diğer denetim prosedürlerini uygularken 

işletmenin olağan iş akışı dışında gerçekleşen önemli işlemleri belirlemesi durumunda 

denetçi, aşağıdaki konular hakkında yönetimi sorgular: 

• Bu işlemlerin niteliği ve  

• İlişkili tarafların bu işlemlerde yer alıp almadığı. 70 

   Yönetim tarafından önceden belirlenmemiş veya denetçiye açıklanmamış ilişkili taraf 

ilişkilerinin veya işlemlerinin bulunduğuna işaret eden düzenleme veya bilgilerin 

mevcut olduğunu belirlemesi durumunda denetçi, arka plandaki şartların bu ilişki ve 

işlemlerin varlığını teyit edip etmediğine karar verir. Yönetim tarafından önceden 

belirlenmemiş veya denetçiye açıklanmamış ilişkili taraf ilişkilerinin veya işlemlerinin 

mevcut olduğunu belirlemesi durumunda denetçi:  

• İlgili bilgileri derhâl denetim ekibinin diğer üyelerine iletir  

• Geçerli finansal raporlama çerçevesinde ilişkili taraf hükümlerinin bulunması 

durumunda:     

✓ Daha detaylı bir değerlendirme yapabilmek için yönetimden yeni 

   belirlenen ilişkili taraflarla gerçekleştirilmiş tüm işlemleri belirlemesini     

  talep eder,  

✓ İlişkili taraf ilişkileri ve işlemleri üzerindeki işletme kontrollerinin, 

  ilişkili taraf ilişkileri veya işlemlerini belirlemekte veya açıklamakta   

  başarısız olmasının sebeplerine ilişkin sorgulama yapar.  

✓ Yeni belirlenen ilişkili taraflara veya önemli ilişkili taraf işlemlerine 

   yönelik uygun maddi doğrulama prosedürlerini uygular.  

✓  Yönetim tarafından önceden belirlenmemiş veya denetçiye            

açıklanmamış ilişkili taraf ilişkilerinin veya işlemlerinin bulunma 

                                                           
70 WEB_22, (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_550.pdf , 02/11/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_550.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_550.pdf
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(varolma) riskini tekrar ele alır ve gerektiğinde ilave denetim prosedürleri 

uygular ve  

✓ İlişkili taraflarla ilgili yönetim tarafından açıklama yapılmamasının 

   kasıtlı olduğunu düşünmesi (dolayısıyla bunun hile kaynaklı bir “önemli   

  yanlışlık” riski göstergesi olması) durumunda, bu durumun denetim   

  üzerindeki etkilerini değerlendirir. 

   Denetçi, belirlenen ilişkili tarafların adlarını ve ilişkili taraf ilişkilerinin niteliklerini 

çalışma kâğıtlarına dâhil eder.71 

   Bağımsız denetçi, ilişkili taraflara ve bu taraflarla yapılan işlemlere dair yeterli ve 

uygun bağımsız denetim kanıtı elde edememişse, finansal tablolardaki açıklamaların, 

yeterli olmadığı kanaatine ulaşırsa, yada önemli yanlışlıkların tespit eeti ve gerekli 

düzeltmeler yapılmamışsa, bağımsız denetim raporunda; duruma uygun olarak şartlı 

veya olumsuz, görüş vermek ya da görüş bildirmekten kaçınmak zorundadır.72 

    

2.3.9.  Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar   
 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), finansal tabloların denetiminde bilanço 

tarihinden sonraki olaylarla ilgili olarak denetçinin sorumluluklarını düzenler.  Finansal 

tablolar, finansal tabloların tarihinden sonra gerçekleşen bazı olaylardan etkilenebilir. 

Birçok finansal raporlama çerçevesi bu tür olayları özel olarak ele alır. Finansal 

raporlama çerçeveleri bilanço tarihinden sonraki olayları genellikle ikiye ayırır:  

• Finansal tabloların tarihinde mevcut olan şartlara ilişkin kanıt sağlayan olaylar,  

• Finansal tabloların tarihinden sonra meydana gelen şartlara ilişkin kanıt sağlayan 

olaylar. 

Denetçinin amaçları: 

• Finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi arasında gerçekleşen ve 

finansal tablolarda düzeltme veya açıklama yapılmasını gerektiren olayların, 

geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca, söz konusu finansal tablolara 

                                                           
71 WEB_23, (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_550.pdf , 02/11/2017. 
72 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015) , 

a.g.e., 341. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_550.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_550.pdf
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uygun şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda yeterli ve uygun denetim 

kanıtı elde etmek ve  

• Denetçi raporu tarihinden sonra haberdar olduğu ve denetçi raporu tarihinde 

haberdar olmuş olması durumunda raporunu değiştirmesine sebep olabilecek 

durumlara uygun şekilde karşılık vermektir. 

 

Finansal Tabloların Tarihi ile Denetçi Raporu Tarihi Arasında Gerçekleşen 

Olaylar 

Denetçi, finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi arasında gerçekleşen ve 

finansal tablolarda düzeltme veya açıklama yapılmasını gerektiren tüm olayların 

belirlendiğine dair yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek için tasarlanan denetim 

prosedürlerini uygular.  Ancak denetçinin, daha önce uyguladığı denetim 

prosedürlerinin ikna edici (tatmin edici) sonuçlar sağladığı konulara ilişkin ilave 

denetim prosedürleri uygulaması beklenmemektedir. Denetçi  standartta  zorunlu 

kılınan prosedürleri; finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi arasındaki dönemi 

veya finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihine olabildiğince en yakın tarih 

arasındaki dönemi kapsayacak şekilde uygular. Denetçi, bu tür prosedürlerin nitelik ve 

kapsamını belirlerken (denetçinin) risk değerlendirmesini de dikkate alır.73 Bu tür 

prosedürlere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:  

• Bilanço tarihinden sonraki olayların belirlenmesini sağlamak üzere yönetimin 

oluşturduğu prosedürlerin anlaşılması.  

• Bilanço tarihinden sonra finansal tabloları etkileyebilecek herhangi bir olayın 

gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda, yönetimin ve  üst yönetimden sorumlu 

olanların sorgulanması  

• İşletme ortaklarının, yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların finansal 

tabloların tarihinden sonra yaptığı toplantılara ait tutanakların, varsa, okunması 

ve bu kişilerin söz konusu toplantılarda tartışılan ancak henüz tutanağı 

hazırlanmamış konular hakkında sorgulanması  

• Varsa, işletmenin bilanço tarihinden sonraki en son ara dönem finansal 

tablolarının okunması.  

                                                           
73 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015), 

a.g.e., 837.        
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   Standartta zorunlu kılınan prosedürlerin uygulanması sonucunda denetçi, finansal 

tablolarda düzeltme veya açıklama gerektiren olayları belirlemesi durumunda, bu 

olayların her birinin, geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca söz konusu finansal 

tablolara uygun şekilde yansıtılıp yansıtılmadığına karar verir. 

   Denetçinin, denetçi raporu tarihinden sonra finansal tablolarla ilgili herhangi bir 

denetim prosedürünü uygulama yükümlülüğü bulunmaz. Bununla birlikte, denetçi 

raporu tarihinden sonra finansal tabloların yayımlandığı tarihten önce haberdar olduğu 

ve denetçi raporu tarihinde haberdar olması hâlinde raporunu değiştirmesine sebep 

olabilecek bir durumun mevcut olması halinde, denetçi : 

• Konuyu yönetimle ve uygun hâllerde üst yönetimden sorumlu olanlarla 

müzakere eder,  

• Finansal tablolarda değişiklik yapılmasının gerekli olup olmadığına karar verir,  

• Finansal tablolarda değişiklik yapılmasının gerekli olması durumunda, 

yönetimin finansal tablolarda bu hususu nasıl ele almayı planladığı hakkında 

sorgulama yapar. 

Yönetimin finansal tablolarda değişiklik yapması durumunda denetçi:  

• Değişikliğe ilişkin olarak içinde bulunulan şartlar doğrultusunda gerekli olan 

denetim prosedürlerini uygular.  

• Standarttaki  durumların geçerli olmaması hâlinde; standartta  belirtilen denetim 

prosedürlerini yeni denetçi raporu tarihine kadar olan süreyi kapsayacak şekilde 

genişletir ve değiştirilmiş finansal tablolara ilişkin yeni bir denetçi raporu sunar. 

Yeni denetçi raporuna, değiştirilmiş finansal tabloların onaylandığı tarihten 

önceki bir tarih verilmez.  

2.3.10.  İşletmenin Sürekliliği ve Yazılı Açıklamalar 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), işletmenin sürekliliğine ve işletmenin 

sürekliliğinin denetçi raporuna etkilerine ilişkin denetçinin finansal tabloların 

denetimindeki sorumluluklarını düzenler İşletmenin sürekliliği esası uyarınca, finansal 

tablolar, işletmenin sınırsız bir ömre sahip olduğu ve öngörülebilir gelecekte 

faaliyetlerini sürdüreceği varsayımıyla hazırlanır. Yönetim, işletmeyi tasfiye etme ya da 

ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin 

sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. Özel amaçlı finansal tablolar, işletmenin 
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sürekliliği esasının geçerli olduğu bir finansal raporlama çerçevesi uyarınca 

hazırlanabilir veya hazırlanmayabilir (örneğin, işletmenin sürekliliği esası, vergi esaslı 

hazırlanan bazı finansal tablolar için ihtiyaca uygun değildir). Denetçi, yönetimin 

işletmenin sürekliliğinin devamının değerlendirilmesini değiştirip değiştirmediğini 

sorgular.74 

   İşletmenin sürekliliği esasını kullanmanın uygun olduğu durumlarda varlık ve 

yükümlülükler, olağan iş akışı içinde işletmenin söz konusu varlıklardan fayda elde 

edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği esasına göre kaydedilir. Bazı finansal 

raporlama çerçeveleri, işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 

yönetimin özel bir değerlendirme yapmasını gerektiren açık bir hüküm ile işletmenin 

sürekliliğiyle ilgili olarak dikkate alınacak hususlara yönelik standartları ve yapılacak 

açıklamaları içerir. Örneğin, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 1 yönetimin, 

işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin bir değerlendirme yapmasını 

zorunlu kılar. Bununla birlikte standartta bahsedildiği üzere işletmenin sürekliliği esası 

finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili temel bir ilke olduğundan, finansal raporlama 

çerçevesinde açık bir hüküm yer almasa dahi, finansal tabloların hazırlanması, 

yönetimin işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin değerlendirme 

yapmasını gerektirir. İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi 

şüphe oluşturabilecek olay veya şartların belirlenmesi durumunda denetçi, söz konusu 

olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığına karar vermek 

için (bu olay ve şartların etkisini azaltan etkenlerin dikkate alınması dâhil) ilâve denetim 

prosedürlerini uygulamak suretiyle yeterli ve uygun denetim kanıtı elde eder. 75 

   Denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında yönetimin işletmenin sürekliliği esasını 

kullanmasının uygunluğu hakkında elde edilen denetim kanıtlarının yeterli ve uygun 

olup olmadığını değerlendirir ve yönetimin bu esası kullanmasının uygunluğuna ilişkin 

bir sonuca varır. Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak denetçi, muhakemesine 

göre, işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin tek başına veya toplu 

olarak ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin 

mevcut olup olmadığı hakkında bir sonuca varır. Bir belirsizliğin muhtemel etkisinin 

                                                           
74 Süleyman UYAR., (Temmuz, Ağustos 2015), “Denetim Standartlarına Göre Sınırlı Bağımsız Denetim 

(Finansal Tabloların Gözden Geçirilmesi)”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO, 25. 
75 WEB_24, (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS%20570.pdf,  05/11/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS%20570.pdf
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büyüklüğü ve gerçekleşme ihtimali, denetçinin muhakemesine göre bu belirsizliğin 

niteliği ve etkilerine ilişkin aşağıdaki durumlara yönelik uygun açıklamaları 

gerektirmesi hâlinde önemli bir belirsizlik söz konusudur. 

• Gerçeğe uygun sunuma dayalı bir finansal raporlama çerçevesi söz konusu ise, 

finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu veya  

• Bir uygunluk çerçevesi söz konusu ise, finansal tabloların yanıltıcı olmaması. 

   Denetçi, yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygun olduğu, ancak 

önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varması durumunda finansal 

tablolarda;  

• İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 

oluşturabilecek temel olay veya şartlar ile yönetimin bu olay veya şartları ele 

almaya ilişkin planlarının yeterince açıklanıp açıklanmadığını ve 

• İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 

oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut 

olduğunun; dolayısıyla işletmenin olağan iş akışı içinde varlıklarından fayda 

sağlamasının ve yükümlülüklerini yerine getirmesinin mümkün 

olmayabileceğinin açık bir şekilde açıklanıp açıklanmadığını, belirler.  

   İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek 

olay veya şartları belirlemesine karşın, elde ettiği denetim kanıtlarına dayanarak önemli 

belirsizliğin mevcut olmadığı sonucuna varması hâlinde denetçi, geçerli finansal 

raporlama çerçevesinin hükümleri ışığında, finansal tablolarda söz konusu olay veya 

şartlara ilişkin yeterli açıklamaların sunulup sunulmadığını değerlendirir. Finansal 

tabloların işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmış olması ancak yönetimin 

işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının denetçinin yargısına göre uygun olmaması 

durumunda denetçi olumsuz görüş verir. Finansal tablolardaki önemli belirsizliğe ilişkin 

yeterli açıklamanın yapılması durumunda denetçi, olumlu görüş verir ve aşağıdaki 

amaçlarla denetçi raporunda “İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik” başlığı 

altında ayrı bir bölüme yer verir.  

• Standartta belirtilen hususları açıklayan finansal tablo dipnotlarına dikkat 

çekmek ve 
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• İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 

oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut 

olduğunu ve bu hususun denetçi görüşünü değiştirmediğini belirtir. 76 

Finansal tablolarda önemli belirsizliğe ilişkin yeterli açıklamanın yapılmaması hâlinde 

denetçi:  

• BDS 705 uyarınca sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş) veya olumsuz görüşten 

uygun olanı verir ve  

• Denetçi raporunun Sınırlı Olumlu (veya Olumsuz) Görüşün Dayanağı 

bölümünde, işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi 

şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu finansal 

tablolarda bu hususun yeterince açıklanmadığını belirtir.   

Yazılı Açıklamalar 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), finansal tabloların denetiminde, denetçinin 

yönetimden ve üst yönetimden sorumlu olanlardan yazılı açıklamalar alma 

sorumluluğunu düzenler. Diğer BDS’ lerin yazılı açıklamalara ilişkin özel hükümleri bu 

BDS’ nin uygulanmasını kısıtlamaz.  

   Denetçi yazılı açıklamaları, finansal tablolara ilişkin uygun sorumluluğu bulunan ve 

ilgili konular hakkında bilgiye sahip olan yöneticilerden talep eder. 77 Denetim kanıtları, 

denetçinin, görüşüne dayanak oluşturan sonuçlara ulaşırken kullandığı bilgilerdir. Yazılı 

açıklamalar, işletmenin finansal tablolarının denetimiyle ilgili olarak denetçinin talep 

ettiği gerekli bilgilerdir. Dolayısıyla, sorgulamalara verilen yanıtlar gibi, yazılı 

açıklamalar da denetim kanıtı niteliğindedir. Yazılı açıklamalar gerekli olan denetim 

kanıtını sağlamalarına rağmen, ele aldıkları konularla ilgili tek başlarına yeterli ve 

uygun denetim kanıtı sağlamazlar.    

   Ayrıca yönetimin güvenilir yazılı açıklamalar sunmuş olması, yönetimin 

sorumluluklarını yerine getirmesiyle ve belirli yönetim beyanlarıyla ilgili denetçinin 

elde edeceği diğer denetim kanıtlarının niteliğini veya kapsamını etkilemez. Denetçinin 

amaçları:  

                                                           
76 WEB_25, (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20570-Site.pdf , 
07/11/2017. 
77 Necdet SAĞLAM., Mehmet YOLCU., (2014),  a.g.e., 83.      

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20570-Site.pdf
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•  Yönetimden ve  üst yönetimden sorumlu olanlardan, finansal tabloların 

hazırlanmasına ve denetçiye sunulan bilgilerin tamlığına ilişkin sorumluluklarını 

yerine getirdiklerini kabul ettikleri konusunda yazılı açıklamalar elde etmek,  

• Denetçi tarafından gerekli bulunması veya diğer BDS’ ler uyarınca zorunlu 

kılınması durumunda, finansal tablolarla veya finansal tablolardaki belirli 

yönetim beyanlarıyla ilgili diğer denetim kanıtlarını yazılı açıklamalar 

aracılığıyla desteklemek,  

• Denetçi tarafından talep edilen yazılı açıklamaları, yönetim ve üst yönetimden 

sorumlu olanların sunduğu veya sunmadığı durumlara yönelik uygun şekilde 

karşılık vermek. 

   Finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçevesinde uygun olarak sunumunda 

yönetim, alenen veya zımnen, finansal tablolardaki çeşitli unsurların ve ilgili 

açıklamaların muhasebeleştirilmesine, ölçülmesine, sunulmasına ve açıklamasına ilişkin 

beyanlarda bulunur.78 

Yönetimin Sorumluluklarına İlişkin Yazılı Açıklamalar 

 Finansal Tabloların Hazırlanması  

   Denetçi, yönetimden finansal tabloları geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun 

olarak hazırlama sorumluluğunu yerine getirdiğine dair bir yazılı açıklama talep eder. 

Bu açıklama, ilgili hâllerde bağımsız denetim sözleşmesi şartlarında öngörülen, finansal 

tabloların gerçeğe uygun bir biçimde sunulduğu hususunu da içerir.   

Sunulan Bilgiler ve İşlemlerin Tamlığı  

Denetçi yönetimden:  

• Bağımsız denetim sözleşmesinde mutabakata varıldığı üzere, ilgili tüm bilgileri 

ve bu bilgilere erişim imkânını denetçiye sağladığına, 

•  Tüm işlemlerin kaydedildiğine ve finansal tablolara yansıtıldığına dair bir yazılı 

açıklama talep eder.  

   Yazılı açıklamalarda, standartta  yer alan yönetimin sorumlulukları, denetim 

sözleşmesi şartlarında belirtildiği şekliyle açıklanır. Diğer BDS’ ler denetçinin yazılı 

                                                           
78 Necdet SAĞLAM., Mehmet YOLCU., (2014),  a.g.e., 255.      
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açıklamalar talep etmesini zorunlu kılar. Bu açıklamalara ek olarak, finansal tablolara 

veya finansal tablolardaki yönetim beyanlarına ilişkin diğer denetim kanıtlarını 

desteklemek için, ilave yazılı açıklama talep etmesinin gerekli olduğunu belirlemesi 

durumunda denetçi, ilave yazılı açıklamalar da talep eder.79 

    Yazılı açıklamaların tarihi, finansal tablolara ilişkin denetçi raporu tarihinden sonra 

olmamakla birlikte bu tarihe mümkün olan en yakın tarihtir. Yazılı açıklamalar denetçi 

raporunda atıf yapılan tüm finansal tabloları ve dönemi kapsar.   

   Yazılı açıklamalar, denetçiye hitaben yazılmış bir açıklama mektubu şeklindedir.80 

Yönetimin sorumluluklarını yazılı olarak kamuya bildirmesinin mevzuat tarafından 

zorunlu kılınması ve denetçinin bu bildirimlerin standart  uyarınca zorunlu kılınan 

açıklamalardan bir kısmını veya tamamını sağladığını belirlemesi durumunda, söz 

konusu bildirimlerde yer alan hususların açıklama mektubuna eklenmesi gerekmez.  

Özellikle, yazılı açıklamaların diğer denetim kanıtlarıyla tutarlı olmaması durumunda, 

denetçi bu sorunu çözmek amacıyla denetim prosedürleri uygular. Sorununun 

çözülememesi durumunda denetçi, yönetimin yeterliği, dürüstlüğü, etik değerleri veya 

özenine ya da yönetimin bunlara bağlılığına veya bunları uygulamasına ilişkin 

değerlendirmesini yeniden mütalaa eder ve bu durumun, açıklamaların (sözlü veya 

yazılı) ve genel olarak denetim kanıtının güvenilirliği üzerinde oluşturabileceği etkiyi 

belirler.   

   Yönetimin talep edilen yazılı açıklamalardan bir veya daha fazlasını sunmaması 

durumunda denetçi:  

• Konuyu yönetimle müzakere eder.  

•  Yönetimin dürüstlüğünü yeniden değerlendirir ve bu durumun, açıklamalar 

(sözlü veya yazılı) ve genel olarak denetim kanıtlarının güvenilirliği üzerinde 

oluşturabileceği etkiyi değerlendirir.  

Denetçi BDS 705 uyarınca, aşağıdaki durumların gerçekleşmesi durumunda finansal 

tablolara ilişkin görüş vermekten kaçınır: 

                                                           
79 WEB_26, (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_580.pdf, 16/11/2017. 
80 Necdet SAĞLAM., Mehmet YOLCU., (2014),  a.g.e., 844.      

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_580.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_580.pdf
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• Denetçinin yönetimin dürüstlüğü konusunda yeterli şüphenin mevcut olduğu ve 

dolayısıyla sunulması  gereken yazılı açıklamaların güvenilir olmadığı sonucuna 

varması veya  

•  Yönetimin standart  uyarınca sunulması gereken yazılı açıklamaları sunmaması. 

    Yazılı açıklamalar önemli bir denetim kanıtı kaynağıdır. Yönetimin talep edilen yazılı 

açıklamaları sunmaması veya değiştirmesi, bir veya daha fazla önemli sorunun mevcut 

olma ihtimali konusunda denetçiyi uyarabilir.  Ayrıca, birçok durumda sözlü açıklama 

yerine yazılı açıklamanın talep edilmesi, yönetimin bu sorunları daha titiz bir şekilde 

değerlendirmesine sebep olabilir, dolayısıyla açıklamaların kalitesini artırabilir. 

   Bağımsız denetçi, yeterli ve uygun diğer bağımsız denetim kanıtlarının varlığının söz 

konusu olmadığı durumlarda, finansal tablolar açısından önemlilik arz eden hususlara 

ilişkin olarak işletme yönetiminden yazılı beyan temin eder.81Yazılı açıklamalar 

finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişilerden talep edilir. Bu kişiler, 

işletmenin üst yönetim yapısına ve ilgili mevzuata bağlı olarak değişebilir fakat sorumlu 

taraf genellikle (üst yönetimden sorumlu olanlardan ziyade) yönetimdir. Dolayısıyla 

yazılı açıklamalar işletmenin genel müdürü ile finans ve mali işler müdürü veya bu 

unvanların kullanılmadığı işletmelerde bu kişilere eşdeğer kişilerden talep edilebilir. 

Ancak bazı durumlarda, üst yönetimden sorumlu olanlar gibi diğer taraflar da finansal 

tabloların hazırlanmasından sorumludur. 

   Finansal tabloların hazırlanmasından ve işletmenin faaliyetlerinin yürütülmesinden 

yönetim sorumlu olduğundan dolayı yönetimin, yazılı açıklamalara dayanak oluşturan 

finansal tabloların hazırlanması sırasında işletmenin takip ettiği süreç hakkında ve 

finansal tablolarda yer alan yönetim beyanları hakkında yeterli bilgiye sahip olması 

beklenir.  BDS 450 uyarınca denetçi denetim boyunca belirlediği bariz biçimde önemsiz 

sayılanlar dışındaki yanlışlıkları bir araya getirir. Denetçi hangi yanlışlıkların bariz 

biçimde önemsiz sayılmayacağı konusunda bir eşik tutar belirleyebilir. Aynı şekilde, 

denetçi yönetimden talep edilen yazılı açıklamaların amacına uygun olarak, yönetime 

bir eşik tutar bildirmeyi düşünebilir. Yazılı açıklamaların denetçiye hitaben yazılmış bir 

açıklama mektubunda yer alması gerekir. Ancak bazı durumlarda, yönetimin 

sorumluluklarını yazılı olarak kamuya bildirmesi mevzuatla gerekli kılınabilir. 

 

                                                           
81 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015)        
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2.4. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇALIŞMALARININ 

KULLANILMASI 

2.4.1.  Özel Hususlar – Topluluk Finansal Tablolarının 

Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin 

Çalışmaları Dahil)  

  
   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), topluluk denetimlerine uygulanır. Bu BDS, 

özellikle topluluğa bağlı birim denetçilerinin dâhil olduğu, topluluk denetimlerine 

uygulanan özel durumları düzenler. Gerekli uyarlamalar yapılmak kaydıyla bu BDS; bir 

denetçinin, topluluk finansal tabloları dışındaki finansal tabloların denetimine başka 

denetçileri dâhil etmesi durumunda da faydalı olabilir. Örneğin, bir denetçi uzak bir 

bölgedeki stok sayımını gözlemlemesi veya uzak bir bölgedeki maddi duran varlıkları 

tetkik etmesi için başka bir denetçiyi denetime dâhil edebilir.82  

   Mevzuat gereği veya başka bir nedenle birim denetçisinin birimin finansal tabloları 

hakkında denetim görüşü vermesi gerekebilir. Topluluk denetim ekibi, topluluk 

denetimiyle ilgili denetim kanıtı sağlamak amacıyla birimin finansal tabloları 

hakkındaki bu görüşe dayanak teşkil eden denetim kanıtlarını kullanmaya karar 

verebilir, ancak bu durumda da bu BDS hükümleri uygulanır.  BDS 220 uyarınca 

topluluk sorumlu denetçisinin, topluluğa bağlı birim denetçileri dâhil topluluk 

denetimini yürütenlerin tamamının uygun yeterlik ve kabiliyete sahip olduklarından 

emin olması gerekir. Topluluk sorumlu denetçisi aynı zamanda topluluk denetiminin 

yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden de sorumludur. Topluluk 

sorumlu denetçisi, bir birimin finansal bilgileri ile ilgili çalışmanın topluluk denetim 

ekibi veya birim denetçisi tarafından yapılıp yapılmadığına bakmaksızın, BDS 220'de 

yer alan hükümleri uygular. Bu BDS, birim denetçilerinin söz konusu birimin finansal 

bilgilerine ilişkin bir çalışma yapması durumunda, topluluk sorumlu denetçisine BDS 

220 hükümlerini yerine getirmesinde yardımcı olur. Denetçinin amaçları:  

                                                           
82 WEB_27, (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4

%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_600.pdf, 13/12/2017. 

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_600.pdf
http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_600.pdf
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• Topluluk finansal tablolarının denetçisi sıfatıyla hareket edip etmeme 

konusunda karar vermek ve  

• Topluluk finansal tablolarının denetçisi sıfatıyla hareket etmesi durumunda:  

✓ Birimlerle ilgili finansal bilgilere ilişkin olarak birim denetçilerinin 

çalışmalarının kapsamı ve zamanlaması ile elde ettikleri bulgular 

hakkında birim denetçileriyle açık ve net bir biçimde iletişim kurmak 

ve 

✓ Topluluk finansal tablolarının, tüm önemli yönleriyle, geçerli 

finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığı hakkında görüş vermek amacıyla birimlerin finansal 

bilgileri ve konsolidasyon sürecine ilişkin yeterli ve uygun denetim 

kanıtı elde etmektir.  

2.4.2.  İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması  
 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), iç denetçilerin çalışmasını kullanması 

durumunda dış denetçinin sorumluluklarını düzenlemektedir. İç denetim üst yönetim 

için aynı zamanda müşavirlik/danışmanlık hizmeti de vermekte ve yönetimin bilgiye 

dayanan kararlar almasını sağlamaktadır. İç denetim raporlarında faaliyetlerin etkinliği 

ve verimliliği araştırılarak bu konuda yönetime tavsiyelerde bulunulur.83İç denetçilerin 

çalışmasının kullanılması;  denetim kanıtının elde edilmesinde iç denetim 

fonksiyonunun çalışmasının kullanılmasını ve  dış denetçinin yönlendirmesi, gözetimi 

ve gözden geçirmesi altında doğrudan yardım sağlaması için iç denetçilerin 

kullanılmasını içerir. Bu BDS, işletmenin iç denetim fonksiyonuna sahip olmaması 

durumunda uygulanmaz.   

   Dış denetçi, aşağıdaki hususları değerlendirerek, denetimin amaçları açısından, iç 

denetim fonksiyonunun çalışmasının kullanılıp kullanılamayacağına karar verir:  

• İç denetim fonksiyonunun kurumsal statüsünün ve ilgili politika ve 

prosedürlerin iç denetçilerin tarafsızlığını hangi ölçüde desteklediği  

• İç denetim fonksiyonunun yeterlik düzeyi ve 

                                                           
83 Ersin GÜREDIN, (2000), “Denetim”, Beta Basım , İstanbul, 15. 
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• İç denetim fonksiyonunun kalite kontrol dâhil sistematik ve disiplinli bir 

yaklaşım uygulayıp uygulamadığı  

Aşağıdaki hususlara karar vermesi durumunda dış denetçi, iç denetim fonksiyonunun 

çalışmalarını kullanamaz:  

• Fonksiyonun kurumsal statüsü ve ilgili politika ve prosedürlerinin iç denetim 

fonksiyonunun tarafsızlığını yeterli ölçüde desteklemediğine,  

• Fonksiyonun gerekli yeterliğe sahip olmadığına veya  

• Fonksiyonun kalite kontrol dâhil sistematik ve disiplinli bir yaklaşım 

uygulamadığına. 84 

   Dış denetçi, iç denetim fonksiyonunun çalışmasının kullanılabileceği alanlara ve 

kapsamına karar verirken, dayanak olarak, iç denetim fonksiyonu tarafından yapılan 

veya yapılması planlanan çalışmanın niteliği ve kapsamı ile dış denetçinin genel 

denetim stratejisi ile denetim planı açısından bunun ihtiyaca uygunluğunu mütalaa eder.  

   Dış denetçi, iç denetim fonksiyonunun çalışmasını kullanmayı planladığında, bu 

fonksiyonun çalışmasının kullanımına ilişkin planını, her birinin faaliyetlerinin (dış 

denetçi ve iç denetim fonksiyonunun) koordinasyonunun sağlanmasında esas alınmak 

üzere iç denetim fonksiyonu ile müzakere eder.  İç denetim fonksiyonu tarafından 

uygulanan denetim prosedürlerinin niteliği, kapsamı ve ilgili bulgular hakkında bir 

anlayış edinmek amacıyla dış denetçi, iç denetim fonksiyonunun kullanmayı planladığı 

çalışmasına ilişkin raporlarını okur. Dış denetçi, denetimin amaçları açısından iç 

denetim çalışmasının yeterliliğini belirlemek amacıyla aşağıdaki hususların 

değerlendirilmesi dâhil olmak üzere, bir bütün olarak iç denetim fonksiyonunun 

çalışmasına yönelik olarak yeterli denetim prosedürü uygular: 

• Fonksiyonun çalışmasının doğru bir şekilde planlanmış, yürütülmüş, 

yönlendirilmiş, gözetilmiş, gözden geçirilmiş ve belgelendirilmiş olup olmadığı, 

• Fonksiyonun makul sonuçlara ulaşmasına imkân veren yeterli ve uygun denetim 

kanıtının elde edilmiş olup olmadığı ve  

• jİçinde bulunulan şartlar altında ulaşılan sonuçların uygun olup olmadığı ve 

fonksiyon tarafından hazırlanan raporların, yapılan çalışmanın sonuçları ile 

tutarlı olup olmadığı. 

                                                           
84 WEB_28, (2017),  Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_610_.pdf, 15/12/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_610_.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_610_.pdf
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Denetimin amaçları açısından doğrudan yardım sağlaması için iç denetçilerin 

kullanılmasından önce, dış denetçi:  

• İç denetçilerin, dış denetçinin talimatlarını yerine getirmelerine izin verileceği 

ve dış denetçi için iç denetçilerin yerine getirecekleri çalışmaya müdahalede 

bulunulmayacağına ilişkin işletmenin yetkili temsilcisinden yazılı muvafakat alır 

ve  

• Dış denetçinin talimatlarına göre iç denetçilerin özel hususları gizli tutacaklarına 

ve tarafsızlıklarına yönelik her türlü tehdit konusunda dış denetçiyi 

bilgilendireceklerine ilişkin iç denetçilerden yazılı taahhüt alır.85 

2.4.3.  Uzman Çalışmalarının Kullanılması   

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), muhasebe veya denetim dışındaki bir 

uzmanlık alanında bir kişi veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen çalışmanın yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmesinde denetçiye yardımcı olmak üzere kullanıldığı 

durumda, söz konusu çalışmaya ilişkin denetçinin sorumluluklarını düzenler. Denetçi, 

verilen denetim görüşünden tek başına sorumludur ve faydalandığı uzmanın çalışmasını 

kullanması denetçinin bu sorumluluğunu azaltmaz. Bununla birlikte, bu BDS’ye uyarak, 

faydalandığı uzmanın çalışmasını kullanması ve kendi amaçları açısından bu çalışmanın 

yeterli olduğu sonucuna varması durumunda, denetçi söz konusu uzmanın alanında 

ulaştığı sonuçları veya bulguları uygun denetim kanıtı olarak kabul edebilir.   

   Uzmanlık alanı dışında kalan belirli  hallerde ise bir uzmanın bilgisine başvurması 

kaçınılmazdır. Burada sözü edilen uzman muhasebe ve denetim dışındaki belirli bir 

konuda özel bilgi ve beceriye sahip bir kişi ya da kurumdur.Denetçi genellikle 

değerleme ( sanatkar, kuyumcu, muhammin), fiziksel özelliklerin saptanması 

(mühendis, yer bilimci), özel hesaplamaları gerektiren tutarların hesaplanması (aktüer), 

belgelerin veya teknik şartnamelerin yorumlanması (avukat) gibi konularda bilirkişi 

durumundaki uzmanların bilgilerinden yararlanır.86 

                                                           
85 WEB_29, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/D
ENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_610_.pdf, 15/12/2017. 
86 Ersin GÜREDİN, (2000), a.g.e.,  121. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_610_.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_610_.pdf
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   Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek için muhasebe veya denetim dışındaki bir 

alanda uzmanlığın gerekli olması durumunda, uzman tarafından yapılacak bir 

çalışmanın kullanılıp kullanılamayacağına denetçi tarafından karar verilir. 

   Denetçi, denetçinin amaçları açısından, uzmanın gerekli yeterliğe, kabiliyete ve 

tarafsızlığa sahip olup olmadığını değerlendirir. Dış uzmanın tarafsızlığının 

değerlendirilmesi, uzmanın tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek çıkar ve ilişkiler 

hakkında sorgulama yapılmasını içerir.   

   Denetçi, uzmanın çalışmasının yeterliliğini, kendi amaçları açısından değerlendirir. 

Bu değerlendirme aşağıdakileri içerir: 

• Uzmanın elde ettiği bulguların veya vardığı sonuçların ihtiyaca uygunluğu ve 

makullüğü ile bu bulgu ve sonuçların diğer denetim kanıtlarıyla tutarlılığı  

• Uzman çalışması önemli varsayım ve yöntemlerin kullanımını içeriyorsa, bu 

varsayım ve yöntemlerin içinde bulunulan şartlar altında ihtiyaca uygunluğu ve 

makullüğü  

•  Uzman çalışmasında, yapılan çalışma açısından önemli kaynak verilerin 

kullanılması durumunda, bu kaynak verilerin ihtiyaca uygunluğu, tamlığı ve 

doğruluğu  

   Mevzuat tarafından zorunlu tutulmadıkça denetçi, olumlu görüş içeren denetçi 

raporunda uzmanın çalışmasına atıf yapmaz. Bu atfın mevzuat tarafından zorunlu 

tutulması durumunda denetçi, söz konusu atfın, denetçi görüşüyle ilgili denetçinin 

sorumluluğunu azaltmayacağını raporunda belirtir. Denetçi raporunda, olumlu görüş 

dışında bir görüş verilmesi nedeninin anlaşılmasıyla ilgili olarak uzman çalışmasına atıf 

yapılması durumunda denetçi, bu atfın denetçi görüşüyle ilgili denetçinin 

sorumluluğunu azaltmayacağını raporunda belirtir.  87 

                                                           
87 WEB_30, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/

DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_620.pdf, 20/12/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_620.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS_620.pdf
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2.5. BAĞIMSIZ DENETİMİN SONUÇLARI VE 

RAPORLAMA 

2.5.1.  Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve 

Raporlama   

 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin finansal tablolara ilişkin görüş 

oluşturma sorumluluğunu düzenler. Ayrıca bu BDS’de, finansal tabloların denetimi 

neticesinde düzenlenen denetçi raporunun şekli ve içeriği ele alınmaktadır. Denetçi, 

finansal tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun 

olarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin bir görüş oluşturur.  Söz konusu görüşü 

oluşturmak için denetçi, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı 

önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmiş olup olmadığı 

konusunda bir sonuca varır.  

Bu sonuca varılırken aşağıdakiler dikkate alınır: 

• Denetçinin, yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilip edilmediğine ilişkin 

BDS 330 uyarınca varmış olduğu sonuç, 

• Denetçinin, düzeltilmemiş yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak önemli 

olup olmadığına ilişkin BDS 450 uyarınca varmış olduğu sonuç    

• Standart paragraflar uyarınca zorunlu kılınan değerlendirmeler.  Denetçi finansal 

tabloların, tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesi 

hükümlerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını değerlendirir. Bu 

değerlendirme, yönetimin yargılarındaki muhtemel taraflılığın göstergeleriyle 

birlikte, işletmenin muhasebe uygulamalarının nitel yönlerini de içerir.  

   Finansal tabloları doğrudan etkileyen yasa ihlallerinde bağımsız denetçinin 

sorumluluğu aynen hata, hile ve yolsuzlukta olduğu gibidir.88 

Denetçi, finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama 

çerçevesine uygun olarak hazırlandığı sonucuna varırsa olumlu görüş verir.  Denetçi,  

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, bir bütün olarak finansal tabloların 

önemli yanlışlık içerdiği sonucuna varırsa veya  

• Bir bütün olarak finansal tabloların önemli yanlışlık içermediği sonucuna 

varmak için yeterli ve uygun denetim kanıtını elde edemezse, BDS 705 uyarınca 

                                                           
88 Ersin GÜREDİN, (2014), a.g.e., 145. 
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raporunda olumlu görüş dışında bir görüş verir. Bir gerçeğe uygun sunum 

çerçevesinin hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan finansal tabloların, 

gerçeğe uygun sunum sağlamaması durumunda denetçi; bu hususu yönetimle 

müzakere eder ve ilgili geçerli finansal raporlama çerçevesi hükümlerine ve söz 

konusu hususun ne şekilde çözüldüğüne bağlı olarak, BDS 705 uyarınca, 

raporunda olumlu görüş dışında bir görüş verilmesinin gerekip gerekmediğine 

karar verir. 

   Denetçi raporu yazılı olarak düzenlenir. Denetçi raporu, yazılı olarak ve standarttaki 

biçime uygun olarak düzenlenir.  Denetçi raporunda “Bağımsız Denetçi Raporu” başlığı 

açıkça yer alır. Denetçi raporu, duruma göre sözleşmede ya da mevzuatta belirtilen 

muhataba hitaben düzenlenir.. Denetçi raporunun ilk bölümü “Görüş” başlığı altında 

denetçi görüşünü içerir. Denetçi raporunun Görüş bölümünde ayrıca:  

• Finansal tabloları denetlenmiş olan işletme belirtilir,  

• Finansal tabloların denetlenmiş olduğu ifade edilir,  

• Finansal tabloları oluşturan her bir tablonun başlığı belirtilir,  

• Önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere, dipnotlara atıfta 

bulunulur ve  

• Finansal tabloları oluşturan her bir finansal tablonun tarihi veya dönemi açıkça 

belirtilir.  

   Denetçi raporunda “Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları” başlıklı bir 

bölüm yer alır. Denetçi raporunda “yönetime” özellikle atıfta bulunulması gerekli 

değildir, ancak mevzuata uygun bir terimin kullanılması gerekir. Bazı durumlarda, üst 

yönetimden sorumlu olanlara atıf yapılması gerekebilir. Denetçi raporunda yönetimin 

finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin sorumluluğu açıklanır.Hile işletme içerisinden 

gerçekleşebileceği gibi dışarıdan gelen etkilerle de oluşmaktadır.89 

   Denetçi raporu, “Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu” başlıklı bir bölüm içerir. Denetçi 

raporunda denetçi sorumluluğunun, yürüttüğü denetime dayanarak finansal tablolar 

hakkında görüş vermek olduğu ifade edilir. Denetçi raporu, denetimin Bağımsız    

Denetim Standartlarına uygun olarak yürütüldüğünü belirtir. Ayrıca denetçi raporunda 

bu standartların; denetçinin etik hükümlere uymasını ve denetimi, finansal tabloların 

                                                           
89 Veysel KULA., Burcu KAYNAR., Meltem Keskin KÖYLÜ., (Mayıs 2008), “Hileli Finansal 

Raporlama Yaklaşımlarını Belirleyen Teşvikler/Baskılar ve Fırsatlar”,  Muhasebe ve Denetime Bakış, 64. 
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önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlayıp 

yürütmesini gerektirdiği de açıklanır.  

   Denetçi raporu, “Görüş” başlıklı bir bölüm içerir. Bir gerçeğe uygun sunum 

çerçevesine uygun olarak hazırlanan finansal tablolara ilişkin olumlu görüş verilirken, 

mevzuat tarafından aksi zorunlu kılınmadıkça, denetçi görüşünde birbirine eş değer 

kabul edilen aşağıdaki ifadelerden biri kullanılır: 

• Finansal tablolar……………… [geçerli finansal raporlama çerçevesi]’ne uygun 

olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır veya 

• Finansal tablolar………………..[geçerli finansal raporlama çerçevesi]’ne uygun 

olarak doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamaktadır. 

   Denetçi, finansal tablolara ilişkin BDS’ler kapsamındaki raporlama sorumluluklarına 

ek olarak denetçi raporunda diğer raporlama sorumluluklarına da yer verirse, söz 

konusu diğer sorumlulukları ayrı bir bölümde, “Mevzuattan Kaynaklanan Diğer 

Yükümlülükler” başlığında veya bölümün içeriğine uygun başka bir başlık altında ele 

alır. 

Denetçinin İmzası 

Denetçi, raporunu imzalar.  

Denetçi Raporu Tarihi 

Denetçi raporu tarihi: 

• İlgili dipnotlar dahil olmak üzere , finansal tabloları oluşturan bütün tabloların 

hazırlandığına ve 

• İşletmedeki yetkili kişilerin bu finansal tablolara ilişkin sorumluluklarını 

üstlendiklerini beyan ettiklerine ilişkin kanıtlar da dahil olmak üzere, denetçinin 

finansal tablolara ilişkin görüşüne dayanak oluşturan yeterli ve uygun denetim 

kanıtı elde ettiği tarihten önce olmaz. 90 

Denetçinin Adresi 

                                                           
90 WEB_31, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20700-Yeni.pdf, 

24/12/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20700-Yeni.pdf
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Denetçi raporu, denetçinin adresini içerir. 

Mevzuatta, denetçinin belirli bir rapor şeklini veya metnini kullanması öngörülüyorsa, 

asgari olarak aşağıdaki unsurların her birini içeriyor olması şartıyla denetçi raporunda, 

Bağımsız Denetim Standartlarına atıfta bulunulur.   

• Başlık,  

• Duruma göre sözleşmede ya da mevzuatta belirtilen muhatap, 

• Denetlenmiş olan finansal tabloların belirtildiği bir giriş paragrafı, 

• Yönetimin, finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin sorumluluğunun 

açıklanması, 

• Aşağıdakiler dahil , denetimin kapsamının ve denetçinin finansal tablolara 

ilişkin görüş verme sorumluluğunun açıklanması; Bağımsız Denetim 

Standartlarına ve mevzuata yapılan atıf bu standartlara uygun olarak denetimin 

tanımı, 

• Finansal tablolara ilişkin verilen görüşü içeren ve finansal tabloların 

hazırlanmasında kullanılan geçerli finansal raporlama çerçevesini belirten görüş 

paragrafı, 

• Denetçinin İmzası 

• Denetçi Raporu  Tarihi ve 

• Denetçinin Adresi 

   Geçerli finansal raporlama çerçevesinin zorunlu tutmadığı ilâve bilgilerin denetlenen 

finansal tablolarla birlikte sunulması durumunda, denetçi mesleki yargısına göre, söz 

konusu ilâve bilgilerin niteliği veya sunulma şekli itibarıyla finansal tabloların ayrılmaz 

bir parçası olup olmadığını değerlendirir. Finansal tabloların ayrılmaz bir parçası 

olmaları durumunda, ilâve bilgiler denetçi görüşü kapsamına dâhil edilir.  

   Geçerli finansal raporlama çerçevesinde zorunlu tutulmayan ilâve bilgilerin 

denetlenen finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak dikkate alınmaması 

durumunda, denetçi bu tür ilâve bilgilerin denetlenen finansal tablolardan yeterli ve açık 

bir biçimde ayırt edilebilecek şekilde sunulup sunulmadığını değerlendirir. İlâve 

bilgilerin denetlenen finansal tablolardan yeterli ve açık bir biçimde ayırt edilmediği 

durumlarda denetçi, yönetimden, denetlenmeyen ilâve bilgilerin sunulma şeklinin 
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değiştirilmesini talep eder. Yönetimin bu değişikliği yapmayı reddetmesi durumunda, 

denetçi söz konusu ilâve bilgileri belirler ve bu bilgilerin denetlenmemiş olduğunu 

denetçi raporunda açıklar. 

2.5.2.  Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi 

Raporunda Bildirilmesi  

 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçi raporunda kilit denetim konularının 

bildirilmesine ilişkin denetçinin sorumluluğunu düzenler. Ayrıca bu BDS’de; denetçi 

raporunda bildirilecek hususlara ilişkin denetçinin yaptığı değerlendirme ile bu 

bildirimin şeklinin ve içeriğinin ele alınması hedeflenmiştir.91 

   Kilit denetim konularının bildirilmesinin amacı, yürütülen denetime ilişkin daha fazla 

şeffaflık sağlayarak denetçi raporunun iletişim değerinin artırılmasıdır. Kilit denetim 

konularının bildirilmesi, denetçinin mesleki muhakemesine göre, cari döneme ait 

finansal tabloların denetiminde en çok önem arz eden konuların anlaşılmasında finansal 

tabloların hedef kullanıcılarına ilâve bilgiler sağlar. Kilit denetim konularının 

bildirilmesi ayrıca, hedef kullanıcıların işletmeyi ve denetlenen finansal tablolardaki 

önemli yönetim muhakemesi içeren alanları anlamalarına da yardımcı olabilir. Kilit 

denetim konularının denetçi raporunda bildirilmesi; işletme, denetlenmiş finansal 

tablolar veya yürütülen denetimle ilgili belirli hususlar hakkında hedef kullanıcıların 

yönetim ve üst yönetimden sorumlu olanlarla daha ileri düzeyde bir ilişki kurmalarına 

da zemin hazırlayabilir. Kilit denetim konularının denetçi raporunda bildirilmesi, bir 

bütün olarak finansal tablolara ilişkin denetçinin oluşturmuş olduğu görüş 

çerçevesindedir. 92 

Denetçi raporunda kilit denetim konularının bildirilmesi;  

• Finansal tablolarda geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca yönetim 

tarafından yapılması gereken açıklamaların veya gerçeğe uygun sunumun 

sağlanması için yapılması gereken diğer açıklamaların yerine geçmez. 

                                                           
91 WEB_32, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20701-Site.pdf, 

25/12/2017. 
92WEB_33, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site,  

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20701-Site.pdf, 

26/12/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20701-Site.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20701-Site.pdf
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• BDS 705 uyarınca denetimin kendine özgü şartlarının gerektirmesi sebebiyle 

denetçinin olumlu görüş dışında bir görüş vermesinin yerine geçmez. 

• İşletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 

oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olması 

durumunda, BDS 570 ’e uygun olarak yapılan raporlamanın yerine geçmez. 

• Münferit konulara ilişkin ayrı bir görüş değildir. 

   Mevzuata göre raporlanması zorunlu olmadığı sürece, BDS 705 denetçinin finansal 

tablolara görüş vermekten kaçınması durumunda kilit denetim konularının bildirilmesini 

yasaklar. 

   Kilit denetim konularının denetçi raporunda bildirilmesinin zorunlu kılınması, bu 

konulara yönelik denetçi ve üst yönetimden sorumlu olanlar arasındaki iletişimi 

geliştirebilir ve yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların denetçi raporunda atıf 

yapılan finansal tablo açıklamalarına daha fazla dikkat etmelerini sağlayabilir. Denetçi 

sonuç ve bulgularını ilgili taraflara bildirmek için bir ortak haberleşme dili kullanır.93 

   Denetçinin; raporunda, sınırlı olumlu görüş veya olumsuz görüş vermesi ve diğer kilit 

denetim konularını bildirmesi durumunda, Kilit Denetim Konuları bölümündeki giriş 

cümlesinin ne şekilde etkilendiğine yönelik örneklere BDS 705’in Ek’inde yer 

verilmiştir. Denetçi raporunda Sınırlı Olumlu Görüşün (Olumsuz Görüşün) Dayanağı 

veya İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik bölümünde ele alınan konular 

dışında, denetçinin, raporunda bildirilecek diğer kilit denetim konularının olmadığına 

karar vermesi durumunda, Kilit Denetim Konuları bölümünün nasıl sunulacağı da bu 

standart ekinde  gösterilmiştir.  

2.5.3.  Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında 

Bir Görüş Verilmesi    

 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin BDS 700 uyarınca bir görüş 

oluştururken, finansal tablolara ilişkin olumlu görüş dışında bir görüş vermesi gerektiği 

sonucuna varması durumunda, içinde bulunulan şartlara uygun bir rapor düzenleme 

sorumluluğunu ele alır. Ayrıca bu BDS’ de denetçinin, raporunda olumlu görüş dışında 

                                                           
93 Murat ERDOĞAN., (2002), “Muhasebe, Denetim Ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği” , Doğuş 

Üniversitesi Dergisi,  56. 
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bir görüş vermesi durumunda raporun şeklinin ve içeriğinin nasıl etkilendiği de ele 

alınır. BDS 700’de yer alan raporlama yükümlülükleri tüm denetimler için geçerlidir. 

Bu BDS’ de olumlu görüş dışında bir görüş verileceği zaman kullanılacak- üç farklı 

görüş türü belirlenmektedir: sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş), olumsuz görüş ve görüş 

vermekten kaçınma. 94 

   Olumlu görüş dışındaki görüş türlerinden hangisinin uygun olduğuna ilişkin karar, 

aşağıdaki hususlara bağlıdır:  

• Olumlu görüş dışında bir görüş verilmesine sebep olan hususun niteliği; başka 

bir ifadeyle finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediği veya yeterli ve 

uygun denetim kanıtının elde edilemediği durumlarda, finansal tabloların önemli 

yanlışlık içerebilip içermeyebileceği ve  

• İlgili hususun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin veya muhtemel etkilerinin 

yaygınlığına ilişkin denetçinin muhakemesi 

   Yaygın; yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki etkilerini veya yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde edilemediği için tespit edilememiş yanlışlıkların finansal tablolar 

üzerindeki muhtemel etkilerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Denetçinin 

muhakemesine göre, finansal tablolar üzerindeki yaygın etkiler: 

•  Finansal tabloların belirli unsurları, hesapları veya kalemleriyle sınırlı değildir, 

• Sınırlı olmaları durumunda, finansal tabloların önemli bir bölümünü temsil 

ederler veya edebilirler, 

• Açıklamalara ilişkin olarak, kullanıcıların finansal tabloları anlaması açısından 

temel teşkil ederler.  

Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesini Gerektiren Durumlar  

 Denetçi,  

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, bir bütün olarak finansal tabloların 

önemli yanlışlık içerdiği sonucuna varırsa veya 

                                                           
94 WEB_34, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20705-Site.pdf, 

27/12/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20705-Site.pdf
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• Bir bütün olarak finansal tabloların önemli yanlışlık içermediği sonucuna 

varmak için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemezse olumlu görüş dışında 

bir görüş verir. 95 

Olumlu Görüş Dışındaki Görüş Türünün Belirlenmesi  

Sınırlı Olumlu Görüş  

Denetçi, aşağıdaki durumlarda sınırlı olumlu görüş verir:  

•  Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, yanlışlıkların tek 

başına veya toplu olarak önemli olduğu ancak finansal tablolarda yaygın 

olmadığı sonucuna varırsa veya  

• Görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

edememekle birlikte -varsa- tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar 

üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli olabileceği ancak yaygın olmayabileceği 

sonucuna varırsa. 

Şartlı denetim görüşü verildiğinde, raporun şekli kapsam ve görüş bölümlerinin her 

ikisinin de şartlandığı biçimde veya sadece görüş bölümünün şartlandığı biçimde 

yapılandırılır.96 

Olumsuz Görüş  

Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, yanlışlıkların tek başına veya 

toplu olarak finansal tablolar için önemli ve (etkisinin) yaygın olduğu sonucuna varırsa 

olumsuz görüş verir.  

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.97 

 

 

                                                           
95 WEB_35, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20705-Site.pdf, 

27/12/2017. 
96 Ersin GÜREDİN, (2014), a.g.e., 79. 
97 Ersin GÜREDİN, (2014), a.g.e., 79. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20705-Site.pdf
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Görüş Vermekten Kaçınma  

 

Denetçi, görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemezse 

ve tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin 

önemli ve yaygın olabileceği sonucuna varırsa, görüş vermekten kaçınır.  

Denetçi, birden fazla belirsizlik içeren istisnai durumlarda, belirsizliklerin her birine 

ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiş olmasına bağlı kalmaksızın, 

belirsizliklerin muhtemel etkileşimi ve finansal tablolar üzerindeki muhtemel kümülatif 

etkileri sebebiyle, finansal tablolara ilişkin görüş oluşturmanın mümkün olmadığı 

sonucuna varırsa, görüş vermekten kaçınır.  

Finansal tablolara ilişkin olumlu görüş dışında bir görüş vermesi durumunda denetçi,   

BDS 700’ün zorunlu kıldığı belirli unsurların yanı sıra, denetçi raporuna olumlu görüş 

dışındaki bir görüşe sebep olan hususun açıklanmasını (tanımını) içeren bir paragraf 

ekler. Denetçi bir paragrafa , denetçi raporundaki görüş paragrafının hemen öncesinde 

yer verir ve duruma göre “Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı” , “Olumsuz Görüşün 

Dayanağı” veya “ Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı” başlıklarını kullanır.  

Finansal tablolarda, açıklanması zorunlu olan bilgilerin açıklanmamasıyla ilgili önemli 

bir yanlışlık bulunması durumunda, denetçi:  

•  Açıklama yapılmamasına ilişkin durumu üst yönetimden sorumlu olanlarla 

müzakere eder,  

• Görüşün Dayanağı bölümünde, söz konusu açıklanmayan (ihmal edilen) 

bilgilerin niteliğini tanımlar ve 

• Mevzuatla yasaklanmadığı sürece denetçi Görüşün Dayanağı bölümünde söz 

konusu ihmal edilen açıklamalara -mümkün olması ve finansal tablolarda 

açıklanmayan bilgilere ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olması 

şartıyla yer verir.98 

   Olumlu görüş dışındaki bir görüş yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

edilememesinden kaynaklanıyorsa denetçi, Görüşün Dayanağı bölümünde bu durumun 

sebeplerine yer verir.  

                                                           
98 WEB_36, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20705-Site.pdf, 

25/12/2017. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20705-Site.pdf
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 Sınırlı olumlu görüş veya olumsuz görüş vermesi durumunda denetçi, BDS 700’ de 

zorunlu kılınan ve elde edilen denetim kanıtlarının denetçinin görüşüne dayanak teşkil 

edecek yeterlilikte ve uygunlukta olup olmadıklarını belirten açıklamayı bildirilen 

görüşün türüne göre “sınırlı olumlu” veya “olumsuz” ifadelerini içerecek şekilde 

değiştirir.   

   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.99 

   Denetçi, finansal tablolara ilişkin olumsuz görüş vermiş veya görüş vermekten 

kaçınmış olsa dahi, kendisinin haberdar olduğu ve olumlu görüş dışında bir görüş 

verilmesini gerektirecek diğer hususların sebeplerini ve etkilerini Görüşün Dayanağı 

bölümünde açıklar.  

   Denetçinin finansal tablolara ilişkin görüş vermekten kaçınması durumunda 

mevzuatla aksi öngörülmedikçe denetçi raporunda BDS 701 uyarınca Kilit Denetim 

Konuları bölümü ya da BDS 720 uyarınca Diğer Bilgiler bölümüne yer verilmez.  

Finansal tablolara ilişkin görüş vermekten kaçınması durumunda denetçi, raporunda 

Kilit Denetim Konuları bölümüne yer vermez ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

raporuna ilişkin de görüş vermekten kaçınır. Ayrı bir raporlama yapılmadığı 

durumlarda, denetçi raporunda BDS 720 uyarınca Diğer Bilgiler bölümüne yer 

verilmez.  

Olumsuz görüş yazılan veya görüş bildirmekten kaçınılan hallerde;  

• Yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş 

günü içinde, genel kurulu toplantıya çağıracak,  

• Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçecek (şirket esas sözleşmesinde aksi 

öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilecektir),  

• Yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara 

uygun finansal tablolar hazırlatacak ve bunları denetleme raporu ile birlikte 

genel kurula sunacaktır (TTK, m.403/f.5). Yaptırımı, özellikle şirket yönetimi 

açısından sıkıntı doğuran bu durumda, denetçinin, ancak büyük ve geniş 

                                                           
99 Ersin GÜREDİN, (2014), a.g.e., 80. 
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kapsamlı aykırılıkların bulunması, durumun açık ve kanıtlanmış olması halinde 

olumsuz görüş yazısı vermesi gerekliliği öne çıkmaktadır. 100 

   Bu itibarla, denetçinin, resme değil, yoruma ve değerlendirmelere dayalı olumsuz 

görüş vermesi, TTK’ nın sistemiyle de bağdaşmayacaktır. Şartları varsa olumsuz görüş 

yazısı verilmesi, sadece denetçinin takdirine kalmış bir seçenek değil, aynı zamanda 

kanunî bir yükümdür. Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski yönetim kurulu 

üyeleri yeniden seçilebilir. Yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye 

ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte 

genel kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri 

ve düzeltmeleri de karara bağlar. Bu nedenle, bağımsız denetime tabi şirketin yönetimi 

açısından bir anlamda yaptırım barındırdığını da dikkate alarak, bağımsız denetçinin 

veya bağımsız denetim kuruluşunun, sadece büyük ve geniş kapsamlı aykırılıkların 

bulunması ve açıkça kanıtlanmış olması halinde olumsuz görüş yazısı vermesi ya da 

şartları mevcutsa görüş bildirmekten kaçınması gerekir. Bunun yanı sıra, bağımsız 

denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarının, görüş yazılarında kasıtlı olarak; olumlu 

görüş bildirilmesi gerekirken olumsuz, olumsuz görüş bildirilmesi gerekirken olumlu, 

görüş bildirmekten kaçınılması gerekirken olumlu görüş bildirilmesi hallerinde, faaliyet 

izinlerinin KGK kararıyla süresiz olarak iptal edileceğini hatırda tutmaları menfaatlerine 

olacaktır. 101 

2.5.4.  Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen 

Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları   

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin;  

• Kullanıcıların finansal tabloları anlaması açısından temel teşkil edecek derecede 

öneme sahip olan, finansal tablolarda sunulan veya açıklanan husus veya 

hususlara kullanıcıların dikkatinin çekilmesini veya  

• Denetimin, denetçinin sorumluluklarının veya denetçi raporunun anlaşılmasıyla 

ilgili olan ve finansal tablolarda sunulan veya açıklananlar dışındaki husus veya 

                                                           
100 WEB_37, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20705-Site.pdf, 

27/12/2017. 
101 Altaş, Soner, (Mart -Nisan 2016), “Bağımsız Denetim Sonucunda Düzenlenecek Görüş Yazısının 

Türleri ve Şirket Yönetimine Etkisi”, Mali Çözüm, İSMMMO, Sayı 134, 150. 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20705-Site.pdf
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hususlara kullanıcıların dikkatinin çekilmesini, gerekli görmesi hâlinde, 

raporunda yer vereceği ilâve bildirimleri düzenler.102 

   Denetçinin, kilit denetim konularını belirlemesi ve denetçi raporunda bu konuları 

bildirmesine ilişkin hükümler içerir ve bu konuda rehberlik sağlar. Denetçinin, 

raporunda Kilit Denetim Konuları bölümüne yer vermesi durumunda, kilit denetim 

konuları ile BDS 706’ya uygun olarak yapılan tüm ilâve bildirimler arasındaki ilişki bu 

BDS’ de ele alınır. 

   Denetçinin, muhakemesine göre, kullanıcıların; denetimi, denetçinin sorumluluklarını 

veya denetçi raporunu anlamalarıyla ilgili olan ve finansal tablolarda sunulan veya 

açıklananlar dışındaki bir hususun denetçi raporunda bildirilmesinin gerekli olduğunu 

düşünmesi durumunda, 

• Mevzuatla yasaklanmamış olması ve  

• BDS 701’in uygulandığı durumlarda, bu hususun denetçi raporunda bildirilecek 

bir kilit denetim konusu olarak belirlenmemiş olması, şartıyla denetçi, raporuna 

Diğer Hususlar paragrafı ekler.  

   Denetçi, raporuna Diğer Hususlar paragrafı eklediğinde, “Diğer Hususlar” ya da 

uygun başka bir başlık altında ayrı bir bölüm oluşturmak suretiyle, denetçi raporunda 

söz konusu paragrafa yer verir. 

• Bu paragrafı denetçi raporundaki Görüş paragrafının hemen sonrasına ekler, 

• “Dikkat Çeken Hususlar” başlığını veya uygun olan diğer bir başlığı kullanır, 

• Bu paragrafta, dikkat çekilen hususa ve bu hususu ve bu hususu tam olarak 

açıklayan ilgili açıklamaların finansal tablolardaki yerine açıkça atıfta bulunur 

ve 

• Dikkat çekilen hususun denetçi görüşünü değiştirmediğini belirtir. 

2.5.5.  Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık 

Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar  

 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin karşılaştırmalı bilgilere ilişkin 

olarak finansal tabloların denetiminde üstlendiği sorumlulukları ele alır. Önceki döneme 

                                                           
102 WEB_38, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20706-

Site.pdf , 27/12/2017. 

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20706-Site.pdf
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ait finansal tabloların denetlenmemiş olması veya önceki denetçi tarafından denetlenmiş 

olması durumunda, açılış bakiyeleriyle ilgili olarak BDS 510 ’da yer alan ana hükümler 

ile açıklayıcı hükümler ve uygulama hükümleri ayrıca uygulanır.  

   İşletmenin finansal tablolarında sunulan karşılaştırmalı bilgilerin niteliği, geçerli 

finansal raporlama çerçevesinin hükümlerine bağlıdır. Denetçinin bu karşılaştırmalı 

bilgilerle ilgili raporlama sorumluluklarına yönelik iki farklı genel yaklaşım vardır: 

karşılık gelen bilgiler ve karşılaştırmalı finansal tablolar. Kabul edilecek olan yaklaşım 

genellikle mevzuatta belirtilir, bununla birlikte bu yaklaşım denetim sözleşmesinin 

şartlarında da belirtilebilir.103 

   Denetçi, finansal tablolarda, geçerli finansal raporlama çerçevesi tarafından zorunlu 

tutulan karşılaştırmalı bilgilerin yer alıp almadığına ve bu bilgilerin uygun biçimde 

sınıflandırılıp sınıflandırılmadığına karar verir. Bu amaçla denetçi,  

• Karşılaştırmalı bilgilerin önceki dönemde sunulan veya uygun hâllerde yeniden 

düzenlenmiş tutarlar ve diğer açıklamalarla mutabık olup olmadığını ve 

• Karşılaştırmalı bilgilerde yansıtılan muhasebe politikalarının cari dönemde 

uygulanan politikalarla tutarlı olup olmadığını veya muhasebe politikalarında 

değişiklikler olması durumunda, bu değişikliklerin uygun bir biçimde uygulanıp 

uygulanmadığını, yeterli şekilde sunulup sunulmadığını ve yeterli şekilde 

açıklanıp açıklanmadığını, değerlendirir. 

   Önceki döneme ilişkin denetçi raporu, daha önce yayımlanmış hâliyle; sınırlı olumlu 

görüş, görüş vermekten kaçınma veya olumsuz görüş içeriyorsa ve olumlu görüş dışında 

bir görüş verilmesine sebep olan husus çözüme kavuşturulmamışsa, denetçi cari döneme 

ait finansal tablolar hakkında olumlu görüş dışında bir görüş verir. 

   Denetçi, denetçi raporunda yer alan Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesinin 

Dayanağı paragrafında: 

• Söz konusu hususun cari dönem bilgileri üzerindeki etkileri veya muhtemel 

etkileri önemli olduğunda, görüşte değişikliğe (olumlu görüş dışında bir görüş 

verilmesine) yol açan hususa ilişkin açıklamada, cari dönem bilgilerine ve 

karşılık gelen bilgilere birlikte atıfta bulunur veya  

                                                           
103 WEB_39, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/BDS_710_KG.pdf, 27/12/2017. 
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• Diğer durumlarda, çözüme kavuşturulmamış hususun cari döneme ait bilgiler ile 

karşılık gelen bilgilerin karşılaştırılabilirliği üzerindeki etkileri veya muhtemel 

etkileri sebebiyle, olumlu görüş dışında bir görüş verildiğini açıklar.  

   Önceki döneme ait finansal tabloların önceki denetçi tarafından denetlenmiş olması ve 

denetçinin karşılık gelen bilgilere ilişkin olarak önceki denetçinin raporuna atıfta 

bulunmasının mevzuatla yasaklanmamış olması durumunda, denetçi raporunun Diğer 

Hususlar paragrafında denetçi aşağıdakileri belirtir: 

• Önceki döneme ait finansal tabloların önceki denetçi tarafından denetlenmiş 

olduğu, 

• Önceki denetçi tarafından verilen görüşün türü ve olumlu görüş dışında bir 

görüş verilmiş olması hâlinde buna ilişkin gerekçeler ve  

• Söz konusu raporun tarihi 

   Önceki döneme ait finansal tabloların denetlenmemiş olması durumunda denetçi, 

denetçi raporunun Diğer Hususlar paragrafında karşılık gelen bilgilerin denetlenmemiş 

olduğunu açıklar. Bununla birlikte bu tür bir açıklama denetçinin, açılış bakiyelerinin 

cari döneme ait finansal tabloları önemli derecede etkileyen yanlışlıklar içerip 

içermediği hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etme sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 104 

   Karşılaştırmalı finansal tabloların sunulması durumunda denetçi görüşü; sunulan ve 

hakkında görüş verilen finansal tabloların ait olduğu her bir döneme atıf yapar. 

Cari dönemin denetimiyle bağlantılı olarak önceki döneme ait finansal tablolara ilişkin 

raporlama yapıldığında, denetçinin söz konusu önceki döneme ait finansal tablolarla 

ilgili görüşünün, daha önce verdiği görüşten farklı olması hâlinde denetçi, BDS 706 

uyarınca Diğer Hususlar paragrafında görüşünün farklılaşmasına sebep olan temel 

gerekçeleri açıklar. 

                                                           
104 WEB_40, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Site, 

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/BDS_710_KG.pdf, 27/12/2017. 

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/BDS_710_KG.pdf
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2.5.6.  Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları 

İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin 

Sorumlulukları  

   Bu Bağımsız denetim standardı (BDS), denetlenmiş finansal tabloları ve bu tablolara 

ilişkin denetçi raporunu içeren dokümanlardaki diğer bilgilere ilişkin denetçinin 

sorumluluklarını düzenler. Yürütülen denetimle ilgili ayrı bir yükümlülük 

bulunmuyorsa; denetçi görüşü diğer bilgileri kapsamaz ve denetçinin diğer bilgilerin 

doğru bir biçimde beyan edilip edilmediğini belirlemeye yönelik özel bir sorumluluğu 

yoktur. Bununla birlikte, denetlenmiş finansal tablolar ile diğer bilgiler arasındaki 

önemli tutarsızlıklar, denetlenmiş finansal tabloların güvenilirliğini zedeleyebileceği 

için denetçi diğer bilgileri de inceler.  Denetçinin amacı, denetlenmiş finansal tabloları 

ve bu tablolara ilişkin denetçi raporunu içeren dokümanların; denetlenmiş finansal 

tabloların ve denetçi raporunun güvenilirliğini zedeleyebilecek diğer bilgiler içermesi 

durumunda, buna uygun karşılık vermektir. 105 

   Denetçi, diğer bilgiler ile denetlenmiş finansal tablolar arasındaki -varsa- önemli 

tutarsızlıkları belirlemek amacıyla diğer bilgileri inceler.  Denetçi, denetçi raporu 

tarihinden önce diğer bilgileri elde etmek amacıyla, yönetimle veya üst yönetimden 

sorumlu olanlarla birlikte uygun bir program yapar. Denetçi raporu tarihinden önce 

diğer bilgilerin tümünün elde edilmesinin mümkün olmaması durumunda denetçi, bu tür 

diğer bilgileri mümkün olan en kısa süre içinde inceler.  

   Denetçi diğer bilgileri incelerken önemli bir tutarsızlık belirlerse, denetlenmiş finansal 

tablolar ile diğer bilgilerden hangisinin düzeltilmesi gerektiğine karar verir. 106   

   Denetlenmiş finansal tabloların düzeltilmesinin gerektiği ve yönetimin bu düzeltmeyi 

yapmayı kabul etmediği durumlarda denetçi, BDS 705 uyarınca denetçi raporunda 

olumlu görüş dışında bir görüş verir.  

                                                           
105 WEB_41, (2017), Kamu Gözetimi Kurumu Web Sitesi, 

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4

%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS__720.pdf, 27/12/2017. 
106 Necdet SAĞLAM., Mehmet YOLCU., (2014),  a.g.e., 878.      

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS__720.pdf
http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/standartlar%20ve%20ilke%20kararlar%C4%B1/DENET%C4%B0M%20STANDARTLARI/BDS__720.pdf
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2.6. ÖZEL ALANLAR 

2.6.1. Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre 

Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi   

 

   Bu BDS, özel amaçlı bir çerçeveye uygun olarak hazırlanmış olan finansal tabloların 

denetiminde söz konusu BDS’ lerin uygulanmasına ilişkin özel hususları ele almaktadır. 

BDS 805 , tek bir finansal tablonun veya bir finansal tablodaki belirli bir unsurun, 

hesabın veya kalemin denetimiyle ilgili özel hususları ele almaktadır. Bu BDS, diğer 

BDS’ ler de yer alan hükümleri geçersiz kılmadığı gibi, denetimin içinde bulunduğu 

şartlarla ilgili olabilecek tüm özel hususları da ele almamaktadır.  

   Denetçi, işletme yönetiminin muhasebe politikaları konusundaki seçim ve uygulama 

tercihlerini anlamak durumundadır. Finansal tablolar bir sözleşmenin yükümlülüklerine 

uygun olarak hazırlanıyorsa, denetçi o finansal tabloların hazırlanmasında yönetim 

tarafından sözleşmeye ilişkin yapılan önemli yorumları anlamalıdır. 107 

2.6.2. Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız 

Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, 

Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi  

 

   Bu BDS ise, tek bir finansal tablonun veya finansal tablodaki belirli bir unsurun, 

hesabın veya kalemin denetiminde, BDS’ lerin uygulanmasıyla ilgili özel hususları ele 

almaktadır. Tek bir finansal tablo veya finansal tablodaki belirli bir unsur, hesap veya 

kalem; genel veya özel amaçlı bir çerçeveye uygun olarak hazırlanabilir. Tek bir 

finansal tablonun veya finansal tablodaki belirli bir unsur, hesap veya kalemin özel 

amaçlı bir çerçeveye uygun olarak hazırlanmış olması hâlinde, söz konusu denetimde 

BDS 800 de uygulanır.  Bu BDS, (topluluk finansal tablolarının denetiminin amaçları 

doğrultusunda, topluluk denetim ekibinin talebi üzerine topluluğa bağlı birimin finansal 

bilgilerine ilişkin olarak yürütülen çalışmanın sonucunda düzenlenen) topluluğa bağlı 

birim denetçisinin raporuna uygulanmaz.   

                                                           
107 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015) 

, a.g.e.,  463.        



96 

 

2.6.3. Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere 

Yapılan Denetimler   

 

   Bu Bağımsız Denetim Standardı (BDS), denetçinin BDS’ lere uygun olarak 

denetlediği finansal tablolardan elde edilen özet finansal tablolara ilişkin rapor vermek 

üzere yürüttüğü denetimlerle ilgili sorumluluklarını düzenler.  

   Denetçiden; genel amaçlı tam set finansal tablolardan herhangi biri veya alacaklar, 

stoklar, çalışanlara ödenecek ikramiyeler, vergi karşılıkları gibi belirli finansal tablo 

kalemleri hakkında görüş bildirmesi talep edilebilir. Finansal tabloların unsurlarına 

ilişkin bağımsız denetim raporu sınırlı sayıda kullanıcıya yönelik özel amaçlı 

olabileceği gibi, finansal raporlama standartlarına uyulmasını gerektiren çok sayıda 

kullanıcıya yönelik genel amaçlı da olabilir.108 

Denetçinin amaçları:  

• Özet finansal tablolara ilişkin rapor vermek üzere yürütülecek denetimi kabul 

etmenin uygun olup olmadığına karar vermek ve  

• Özet finansal tablolara ilişkin rapor vermek amacıyla görevlendirilmiş olması 

durumunda: 

✓ Elde edilen kanıtlardan çıkarılan sonuçların değerlendirilmesine 

dayanarak, özet finansal tablolara ilişkin bir görüş oluşturmak ve  

✓ Görüşün dayanağını da açıklayan yazılı bir rapor vasıtasıyla söz konusu 

görüşü açık bir biçimde ifade etmektir.  

 

 

                                                           
108 Hasan KAVAL.,  Aydın KARAPINAR.,  Rıdvan BAYIRLI., Adem ALTAY., Salih TORUN.,  (2015) 

, a.g.e.,  470.        
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BÖLÜM 3. FİNANSAL TABLOLAR VE MUHASEBE 

HİLELERİ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

3.1.   FINANSAL TABLOLARIN ÇEŞITLERI 

 

   İşletme ile ilgilenen ve işletme ile ilgili çeşitli kararlar almak durumunda olan kişiler, 

çeşitli finansal bilgilere ihtiyaç duyarlar. İşletme ilgililerine , işletme ile ilgili alacakları 

kararlarda ihtiyaç duyacakları bilgilerin iletilmesi işletmenin finansal tablolar 

aracılığıyla mümkün olabilmektedir. O halde finansal tablolar , işletme yönetimlerinin 

işletmenin durumu ve gerçekleştirilmiş olan faaliyetleri hakkında işletme ilgilileriyle 

iletişim kurabilmesi için başlıca araç olma özelliğini taşımaktadır. 109   

   6102 sayılı TTK’ nın 68-82’nci maddeleri arasında “Yılsonu Finansal Tabloları’nın 

tabi oldukları genel hükümler düzenlenmiştir. Ayrıca şirketlerin düzenleyeceği yılsonu 

finansal tabloları TTK’ nın 514’üncü maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu madde 

hükümleri ile finansal tabloların hazırlanmasında uyulacak esaslar birlikte dikkate 

alındığında;  

• TMS ‘ye göre finansal tablo düzenlemek zorunda olanlar: 

✓ Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 

✓ Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 

✓ Öz kaynak Değişim Tablosu 

✓ Nakit Akış Tablosu ve  

✓ İlgili Dipnotlar 

• Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre finansal tablo 

düzenleyenler ise; 

Temel Mali Tablo Olarak, 

• Bilanço ve Dipnotları 

                                                           
109 Banu Tarhan MENGİ., (2013), “Hileli Finansal Raporlama”, Beta Yayıncılık, İstanbul, Türkiye, 1. 
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• Gelir Tablosu ve Dipnotları. 

 

Ek Mali Tablo Olarak da, 

• Satışların Maliyeti Tablosu 

• Nakit Akım Tablosu 

• Öz Kaynaklar Değişim Tablosu 

• Kar Dağıtım Tablosu hazırlamak zorundadırlar. TMS ye uygun düzenlenecek 

“Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” KGK tarafından belirlenerek 

yayınlanmış bulunmaktadır. 

   İşletme, her finansal tablosunu ve dipnotlarını açıkça tanımlamalıdır. Ayrıca işletme, 

aşağıdaki bilgileri de açık bir biçimde göstermeli ve bilgilerin doğru dürüst anlaşılması 

için gerektiğinde bunları tekrarlamalıdır: 

• Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve  bu bilgide önceki 

  raporlama döneminden bu yana olan değişiklikler, 

• Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği, 

• Raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) veya finansal tablo ve dipnotların 

  kapsadığı dönem, 

• TMS 21’de tanımlandığı gibi, sunum para birimi ve  

• Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi. 

   Bir işletme; sayfaların başlıklarını , tabloları, dipnotları v.b. açıkça göstererek 

yukarıdaki hükümleri yerine getirir.110 KGK’a 17 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan kararı çerçevesinde, sadece bu kararda bahsedilen kuruluşlar bireysel ve 

konsolide mali tabloların düzenlenmesinde TMS/TFRS uygulamalarını dikkate 

alacaklar, kapsama dahil olmayanlar ise finansal tablolarını yeni bir düzenleme yapılana 

kadar, önceden hazırladıkları şekilde hazırlayacaklardır.111 

                                                           
110 Ali Osman EKİCİ., (Temmuz 2016), “ Türkiye Muhasebe Standartlarına Uygun Finansal Tablo 

Düzenleme Esasları”, LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ, Temmuz 2016, Sayı 151, 262. 
111 Ali Osman EKİCİ., a.g.e.,  264. 
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3.1.1.  Bilanço 
 

   Bilanço; belirli bir tarihte bir işletmenin kendisi, yöneticileri, çalışanları, ortakları ve 

devlete karşı olan sorumluluklarından dolayı muhasebeye konu olan işlemlerini borçlu 

ve alacaklı bakiyelerine göre aktif ve pasif halinde düzenlediği tablodur. Bilanço 

hatalarını iki şekilde sınıflandırabiliriz. 

• Değerleme Hataları; Muhasebe çalışanlarının bilgi yetersizliğinden ötürü bilanço 

aktif ve pasif hesaplarında yanlış değerlendirme yapmaları ile değerlendirme 

hataları meydana gelir. Örneğin: Dönem stoklarının noksan değerlenmesi gibi 

aktifleştirilmesi gereken bir harcamanın gider yazılması da değerleme hatasıdır.  

• Hesapların Birleştirilmesi; İşletmeler yaptığı işlemleri ve ilgili kayıtları Tek 

Düzen Hesap Planı çerçevesinde ayrı hesaplarda izlemesi gerekirken, tek bir 

hesap altında izlemesi veya hesapları birbirine mahsup etmesi sonucu ortaya 

çıkan hatalardır. Örneğin; İşletmenin Ada işletmesine olan senetli borcu ile Ada 

işletmesine olan senetli alacağını “121 Alacak Senetleri” ve “321 Borç 

Senetleri” hesabında ayrı olarak kaydedip izlemesi gerekirken, tek bir hesabın 

borç ve alacak tarafını çalıştırarak bu senetleri takip etmesi hesapların 

birleştirilmesi hatasına örnek olarak gösterilebilir. Tek Düzen Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği gereğince, bilânço hesapları arasında mahsup 

yapılamaz. Yine işletmenin, aktifinde kayıtlı bir taşıt için ayırdığı 

amortismanları taşıt tutarından indirmek kaydıyla, amortismanları bilânçoda 

göstermemesi de bir mahsup hatasıdır. 112 

 

3.1.2. Gelir Tablosu 

 

   Gelir tablosu, bir işletmenin belli bir dönemine ait faaliyet sonuçlarını gösteren 

tabloya denir. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi, gelir tablosu, bilanço gibi statik değil 

dinamik bir yapıya sahiptir. Bilanço işletmenin belli bir andaki durumunu yansıtırken, 

                                                           
112 Suat OKAY., (2011), “Muhasebe Hata Ve Hilelerinin Meslek Etiği Açısından İrdelenmesi, 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi”, Karaman, 44. 
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gelir tablosu işletmenin belli bir döneminin tamamını yansıtmaktadır. Gelir tablosunun 

denetiminde amaç, tabloda yer alan gelirlerin ve giderlerin GKGMİ doğrultusunda 

muhasebeleştirilmiş olduklarının ve dönemin faaliyet sonuçlarını dürüst bir şekilde 

yansıtıp yansıtmadıklarının araştırılmasıdır. Gelir ve gider tablosu hesaplarının 

denetimi, bilânçoda yer alan hesapların denetimiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle 

gelir tablosu hesaplarının denetimi denetim sürecinin ayrılmaz bir parçasının 

oluşturmaktadır. Gelir tablosu hesaplarındaki önemli bir hata veya düzensizlik bilanço 

hesaplarını, bilanço hesaplarındaki önemli bir düzensizlik de gelir tablosu hesaplarını 

etkileyebilmektedir.113 

DENETİMİN AMACI GELİR TABLOSU HESAPLARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ 

Kayıtsal Doğruluk 

Gelir ve gider hesapları kalanları matematiksel olarak doğru olup 

olmadığının belirlenmesi ve büyük defter kalanlarıyla mutabakatının 

sağlanması. 

Var Olma 

Gelir tablosu hesaplarını etkileyen işlemlerin geçekten dönem boyunca 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi.  

Bütünlük 

Gerçekleşen bütün işlemlerin gelir tablosu hesaplarında yer alıp almadığının 

belirlenmesi 

Değerleme ve Dağıtım 

Gelir tablosunu oluşturan unsurların gerçek değerleri mi yer alıp 

almadıklarının araştırılması. 

Sunum ve Açıklama 

Gelir tablosu unsurlarının doğru bir şekilde, sınıflanmış ve sunulmuş 

olduğunun araştırılması.  

Şekil 3.1: Gelir Tablosu Denetimine İlişkin Denetim Amaçları114 

 

3.1.3. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu 

 

   Öz kaynaklar değişim tablosu, ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen 

artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur. 115 Öz sermaye (öz kaynaklar); 

işletme veya sahiplerinin kuruluşta veya sonradan işletmeye yaptıkları kaynak 

                                                           
113 Adnan ERDÖNMEZ., (2008), “Bağımsız Denetim Sürecinde Kullanılan Analitik İnceleme 

Prosedürlerinin Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi Ve Türkiye’de Spk’dan Yetki Almış 

Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma” , Antalya 2008, Akdeniz Üniversitesi,81. 
114 Adnan ERDÖNMEZ., a.g.e., 82. 
115 Ayşe PAMUKÇU., (2000), “Muhasebedeki Hata ve Hilelerin Raporlama İlkeleri Yönünden 

Değerlendirilmesi”,  Marmara Üniversitesi, İstanbul,  23. 
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tahsisatları ile, yedekleri, yedek niteliğindeki karşılıkları ve dağıtılmamış karları içine 

alır. Öz kaynakların denetiminin amacı şu şekilde sıralanabilir: 

• Bu kaleme ilişkin borç ve alacak kayıtlarının uygun olarak yapılıp yapılmadığını 

araştırmak.  

• Öz sermaye hesaplarının bilançoda uygun olarak sunulup sunulmadığını 

araştırmak. 

• Müşteri işletmenin öz sermaye ile ilgili işlemlerini yasalara ve SPK 

düzenlemelerine uygun olarak yürüttüğünü araştırmaktır. 

Analitik prosedürlerin öz kaynaklara maddi doğruluk testi olarak uygulanmasında da 

denetçi yoğun olarak oran analizlerinden faydalanır. Öz kaynakların denetiminde 

denetçinin hesaplaması gereken oranlar;  

• Hisse başına düşen defter değeri,  

• Öz kaynakların geri dönüşüm oranı,  

• Öz kaynak oranı, 

• Kar payı dağıtımı oranı, 

• Fiyat-kazanç oranı’ dır.  

   Öz kaynaklar kaleminde beklenmedik bağlantıların olup olmadığını saptamak 

amacıyla yapılan bu oran analizlerinin hesaplanmasında hem işletme içinden hem de 

işletme dışından elde edilen verilerden faydalanılabilir. Eğer analiz sonucunda 

olağandışı dalgalanmalara ve beklenmedik sonuçlara ulaşılırsa denetçi sonucu dikkate 

alarak ayrıntılı bir inceleme yapması gerekecektir.116 

3.1.4. Nakit Akış Tablosu 

 

   İşletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit akışlarını, kaynakları ve 

kullanım yerleri bakımından gösteren tablodur. Bu tabloda fon kavramı, bankadaki 

mevduatları ve kasa mevcudunu kapsar. 117 Nakit sistemini denetlemenin temel amacı 

nakit tutarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun gösterilmiş olduğunu ve 

nakit değerlerin müşteri işletmenin kontrolü altında bulunduğunu saptamaktır. Varlık 

                                                           
116 Adnan ERDÖNMEZ., a.g.e., 81. 
117 Ayşe PAMUKÇU., a.g.e., 22. 
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kalemleri içinde likiditesi en yüksek kalemler nakdi oluşturan kalemlerdir. Dolayısıyla 

yolsuzluk yapılma ihtimali en yüksek kalemlerde bunlardır. Denetçinin bu durumu göz 

önünde bulundurarak nakit sisteminin denetimine büyük önem vermesi 

gerekmektedir.118 

3.2. HİLE 
 

   Türk Dil Kurumu hileyi; “Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, 

desise, entrika” olarak tanımlamaktadır. 119 İşletmeler açısından ele alındığında ise hile 

, işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının uygun olmayan biçimde kullanılması 

şeklinde haksız kazanç sağlanmasını ifade eder. Hile eylemi gizli ve kasıtlı biçimde 

gerçekleştirilir, haksız bir yarar sağlamak temel hedeftir. Bu hedefe yönelik olarak 

suçun kurbanı olan taraf aldatılır ve aldatılan taraf bu aldatılmaya bağlı zarara uğrar. 120  

   Muhasebe hileleri ise, çeşitli yolsuzlukları gizlemek, işletmenin durumunu başka 

göstermek ve vergi kaçırmak amacıyla kasıtlı ve bilerek yapılan düzensizliklerdir. 

Muhasebe hilesi yapılmasının temel amacı , genel olarak gayrimeşru bir menfaat 

sağlamaktır.121 

3.2.1.  Hilenin Özellikleri 
 

   Hileli finansal raporlamada hedef, finansal tablo kullanıcılarının yanıltılmasıdır. Bu 

amaca yönelik, kasıtlı olarak, finansal tablolarda olması gereken tutarlara veya 

açıklamalara yer verilmez veya yanlış beyan edilir. Bu çerçevede hileli finansal 

raporlamanın özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.  

                                                           
118 Adnan ERDÖNMEZ,, a.g.e., 71. 
119 WEB_42, (2017), 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=156176&de

vice=desktop, 09/10/2017. 
120 Nejat BOZKURT., (2009), “ İşletmelerin Kara Deliği Hile Çalışan Hileleri” , İstanbul, Alfa 

Yayınları, 60. 
121 Can KAYMAK.., (1996), “Muhasebede Yapılan Hata ve Hilelerin Muhasebe ve Muhasebe Denetimi 

Yönünden Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 138. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=156176&device=desktop
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=156176&device=desktop
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• Finansal tabloların hazırlanmasına dayanak olan muhasebe kayıtlarının veya 

destekleyici dokümanların tahrif etmek, değiştirmek, manipüle etmek veya 

gerçeğe aykırı belge düzenlemek. 

• Finansal tablolara yansıtılması gereken olay , işlem ve diğer önemli bilgilerin 

kasıtlı olarak atlamak veya yanlış yansıtmak, 

• Faaliyet sonuçlarını değiştirmek ya da başka amaçlara  ulaşmak için özellikle 

hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları düzenlemek, 

• Hesap bakiyelerini tahmin etmede kullanılan varsayımları uygun olmayan 

biçimde oluşturmak ve kanaatleri değiştirmek, 

• Raporlama döneminde meydana gelen işlem ve olayları finansal tablolara 

yansıtmamak, zamanında öne yansıtmak veya ertelemek, 

• Finansal tablolarda yer alan tutarları etkileyebilecek bilgileri gizlemek veya 

açıklamamak, 

• İşletmenin finansal durumunu veya finansal performansını yanlış sunmak 

amacıyla karmaşık işlemlere girişmek ve    

• Önemli olağandışı işlemlere ilişkin kayıtları ve koşulları değiştirmek suretiyle 

gerçekleştirebilir. 122 

   Hileyi ortaya çıkarmak için somut ve belirleyici kanıtları elde etmek zor olmakla 

beraber hilenin yapıldığına dair bazı belirtiler bulunmaktadır. Bu uyarıcı nitelikteki 

belirtilere kırmızı bayraklar adı verilmektedir. Kırmızı bayraklar sonuca götürmekten 

ziyade hilenin söz konusu olabileceğine ilişkin ipuçları verir. Kırmızı bayrakların tespit 

edilmesi yalnızca ilk adımı oluşturmakta olup yeterli değildir. Denetçi tek başına önemli 

görülmese de topluca değerlendirildiğinde hata, hile ve yolsuzluğun göstergesi olan 

kırmızı bayrakları bir bütün olarak değerlendirmektedir. Değerlendirme süreci 

tamamlandığında doğru sonuca yönelik anlamlı karar verilebilmektedir. Hilelerin 

belirlenmesi veya ortaya çıkarılması için kullanılan yöntemlerden birisi olan kırmızı 

bayraklar, kesin kanıt niteliği taşımayan, fakat takip edilmesi ve izlenmesi gerekli 

görülen işlemlerdir. Kırmızı bayrak, gerekli kanıt olmadan bazı şeylerin yanlış 

olabileceğini ortaya koyan bir göstergedir. Kesin bir yargıya ulaşmada çalışana dair 

kırmızı bayraklar; 

                                                           
122 Banu TARHAN MENGI., (2013), a.g.e., 12. 



104 

 

• İzin kullanmamak, 

• Kendi sorumluluk alanına başka birisinin girmesine izin vermemek, 

• Yoğun çalışma saatleri ve eve iş götürerek denetim dışı kalmayı tercih etmek, 

• Kaybolan finansal kayıtlar, 

• Açıklanamayan borçlar, 

• Davranışlarda belenmedik değişiklikler olarak sıralanabilir.123 

   Hile suçu işleyebilmek özellikle de yüksek tutarlı ve süreklilik arz eden hileler için 

hilekarın ihtiyaç duyacağı bazı temel yetkinlikler şunlardır:  

• Hile eylemini gerçekleştirecek kişinin zeki olması, iç kontroller ile ilgili zayıf 

noktaları belirleyebilmesi ve bu kontrol zayıflıklarını kullanabilmesi açısından 

oldukça önemlidir.  

• Hile eylemini gerçekleştirebilen kişiler yüksek ego sahibi ve kendine güvenen 

kişilerdir. Hileyi zekice planladığı için yakalanmayacağına inanmakta, yakalansa 

bile ceza almadan kurtulabileceğine inanacak kadar kendine güvenmektedir. 

Böylesine yüksek bir güven duygusu, kişinin hile yapmadan önce 

gerçekleştireceği fayda-maliyet analizini etkileyerek kişinin hilenin maliyetini 

düşük hesaplamasına neden olur ve maliyetin düşük hesaplanması hilenin 

gerçekleştirilmesi ihtimalini arttırır.    

• Hilekar ikna yeteneğini kullanarak diğer kişileri de kendisine katılmaya ya da 

hileyi görmemeye, gizlemeye mecbur bırakırlar. Bu kişiler genelde kendilerini 

çevrelerinde saygı ile değil korkutarak kabul ettirmeyi tercih ederler.  

• Hilekar sürekli ve etkili biçimde yalan söyleme yeteneğine haizdir. 

Gerçekleştirdiği hileli eylemin ortaya çıkmasını engelleyebilmek için 

denetçilerin, yatırımcıların ve diğer kişilerin gözünün içine bakarak yalan 

söylemeyi başarabilmektedir.  Kişi ayrıca söylediği yalana ilişkin hikayeyi 

tamamlayarak durumun geçerliliği konusunda şüphe bırakmamaktadır. 

• Hilekar stres ile baş edebilmektedir. Bir hile yapmak, her an ortaya çıkma riski 

bulunan bir hileyi uzun bir süre sürdürmek ve gizlemek oldukça stresli bir 

durumdur.124 

                                                           
123 Sinan AYTEKİN., Hasan SEZGİN., Metin YALÇIN., (Ocak 2015), “Uygulamacıların Muhasebede 

Hata ve Hileler İle Hile Belirteçlerine Yönelik Yaklaşımları: Balıkesir İli Örneği”, Muhasebe ve 

Denetime Bakış, Sayı 44,  73. 
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Hile İhtimalini Gösteren Durumlara İlişkin Örnekler 

Aşağıda, finansal tabloların hile kaynaklı “önemli yanlışlık” içermesi ihtimalini 

gösteren durumlara örnekler verilmiştir. 

• Muhasebe kayıtlarındaki tutarsızlıklar, örneğin: 

✓ Tam veya zamanında kaydedilmeyen işlemler veya tutar, muhasebe 

dönemi, sınıflandırma veya işletme politikası açısından uygun olmayan 

biçimde kaydedilen işlemler. 

✓ Belgelere dayandırılmayan veya onaylanmamış bakiye veya işlemler. 

✓ Finansal sonuçları önemli derecede etkileyen son dakika düzeltmeleri. 

✓ Çalışanların görevlerini yerine getirmek için gerekli olan yetkiyle 

uyumlu olmayan şekilde sistem ve kayıtlara eriştiklerine ilişkin kanıt 

bulunması. 

✓ İddia edilen hileyle ilgili denetçiye verilen ipuçları veya yapılan 

şikâyetler. 

• Çelişkili veya eksik kanıtlar, örneğin: 

✓ Eksik belgeler. 

✓ Değiştirilmiş gibi görünen belgeler. 

✓ Asıllarının bulunması beklendiği hâlde, fotokopiler veya elektronik 

ortamda iletilenler dışında ilgili dokümanların asıl nüshalarının 

bulunmaması. 

✓ Mutabakat işlemlerinde ortaya çıkan açıklanamayan önemli farklar 

✓ Bilânçoda meydana gelen olağan dışı değişiklikler veya trendlerdeki ya 

da önemli finansal tablo oranlarındaki veya ilişkilerindeki değişiklikler-

örneğin, alacakların hâsılattan daha hızlı büyümesi. 

✓ İşletme yönetimi ve çalışanlarla yapılan sorgulamalar ve analitik 

prosedürler sonucunda edinilen tutarsız, belirsiz ya da mantıksız bilgi 

veya cevaplar. 

✓ İşletme kayıtları ile teyitlere verilen cevaplar arasında olağan dışı 

tutarsızlıkların bulunması. 

✓ Alacaklar hesabında çok sayıda alacak veya düzeltme kaydının olması. 

                                                                                                                                                                          
124 Banu TARHAN MENGI., (Kasım, Aralık 2012) , “Hıle Denetımınde Yetkınlıklerın Değerlendırılmesı 

- Hıle Karosu”, Mali Çözüm Dergisi, 120-121. 
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✓ Alacaklar hesabı yardımcı defteri ile kontrol hesabı arasında veya 

müşteri hesap özetleri ile alacaklar hesabı yardımcı defteri arasında 

açıklanmayan veya yetersiz açıklanan farklılıkların bulunması. 

✓ Normal olarak banka hesap özetiyle birlikte işletmeye geri gönderilen 

iptal edilmiş çekler arasında kayıp ya da eksiklerin bulunması. 

✓ Stok veya fiziki varlıklarda önemli büyüklükte eksikliklerin bulunması. 

✓ İşletmenin kayıt saklama uygulama veya politikalarıyla tutarsız, mevcut 

olmayan veya eksik elektronik kanıtlar. 

✓ Teyit mektuplarına beklenenden daha az veya daha fazla sayıda cevap 

gelmesi. 

✓ Kilit sistemlerin geliştirilmesi ve program değişikliklerinin test edilmesi 

ile cari yıla ilişkin sistem kurulumu ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi 

faaliyetlerine ilişkin kanıt elde edilememesi. 

• Denetçi ile yönetim arasındaki problemli veya olağan dışı ilişkiler, örneğin: 

✓ Kayıtlara, tesislere, belirli çalışanlara, müşterilere, satıcılara veya 

denetim kanıtı elde edilebilecek diğer kişi ve kaynaklara denetçinin 

erişimine izin verilmemesi. 

✓ Karmaşık veya tartışmalı konuların çözülmesi için yönetim tarafından 

denetçiye yapılan aşırı süre baskısı. 

✓ Yönetimin denetimin yürütülmesine ilişkin şikâyetlerinin bulunması 

veya yönetimin denetim ekibi üyelerini sindirmesi (özellikle denetçinin 

denetim kanıtlarını değerlendirmesiyle bağlantılı olarak veya yönetimle 

olan muhtemel anlaşmazlıkların çözümüyle ilgili olarak). 

✓ İşletmenin, istenen bilgiyi sağlama konusunda olağan dışı gecikmesi. 

✓ Bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanarak testler yapmak isteyen 

denetçinin kilit elektronik dosyalara erişiminin kolaylaştırılması 

konusundaki isteksizlik. 

✓ Denetçinin, güvenlik, işletme ve sistem geliştirme personeli dâhil, kilit 

BT personeline ve tesislerine erişimine izni verilmemesi. 

✓ Finansal tabloların tam ve daha anlaşılır olması amacıyla ek açıklamalar 

yapma veya açıklamaları revize etme konusundaki isteksizlik. 
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✓ Belirlenmiş önemli iç kontrol eksikliklerine zamanında karşılık verilmesi 

konusundaki isteksizlik. 

• Diğer durumlar 

✓ Denetçinin, üst yönetimden sorumlu olanlarla özel olarak görüşme 

yapmasına izin verilmesi konusunda yönetimin isteksizliği. 

✓ Sektör normlarına göre farklılık arz ettiği görülen muhasebe politikaları 

✓ Muhasebe tahminlerinde, değişen durumlarla açıklanamayan sıkça 

yapılan değişiklikler. 

✓ İşletmenin, iş ahlâkı kurallarında yapılan ihlallere müsamahalı 

davranması 

3.2.2.  Hile Çeşitleri 
 

   Hileli Finansal Raporlama ’nın gerçekleşme sürecinin iyi anlaşılması HFR’nin 

engellenmesine ve/veya HFR riskinin azaltılmasına temel sağlayıcı niteliktedir. Bu 

bağlamda HFR’ye yol açan faktörler (nedenler) ile HFR hedeflerinin bilinmesi ve 

HFR’nin gerçekleştiği ortamın ortaya konması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 

hedeflere ulaşmada neden HFR’nin tercih edildiği ve HFR’yi gerçekleştirirken yaygın 

olarak kullanılan tekniklerin de bu bağlamda ele alınması yararlı olacaktır. HFR ortamı 

hakkındaki bilgilerin, hile risk faktörleri yaklaşımının teorik altyapısını oluşturması 

yönünden önem taşıdığı düşünülmektedir.125 

   Her zaman var olan hile kavramının çeşitli şekillerde sınıflandırılmaya tabi tutulduğu 

bilinmektedir. Hilekâr ile kurbanlar arasındaki ilişkiye dayanarak yapılan bu 

sınıflandırmada çalışan hileleri, yönetim hileleri, yatırım hileleri, satıcı hileleri ve 

müşteri hileleri yer alır.126 Bu hilelere ilişkin tarafları (hilekar ve kurban) ve hile 

türlerine örnekleri gösteren tablo aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

                                                           
125 Ergün KÜÇÜK., Şaban UZAY., (Nisan 2009), “ Hileli Finansal Raporlamanın Oluşumu Ve 

Doğurduğu Sorunlar”, Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Kayseri, 4. 
126 Nejat BOZKURT, (2009), “İşletmelerin Kara Deliği Hile, Çalışan Hileleri”, Alfa Yayınları, İstanbul, 

65. 
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HİLE TÜRLERİ 

HİLE TÜRÜ KURBAN HİLEKAR AÇIKLAMA (ÖRNEK) 

Çalışan Hileleri  İşveren Çalışanlar Çalışanın kasadan para çalması 

Yönetim Hilesi  Tüm İşletme Tepe Yönetimi 

Mali tabloların olduğundan farklı 

gösterilmesi  

Yatırım Hileleri  Yatırımcılar Bireyler 

Yatırımcıların gerçek olmayan 

yatırımlara para koymasını 

sağlamak 

Satıcı Hileleri  

Mal veya Hizmet Alan 

İşletmeler  Mal Satanlar 

Yüksek fiyatlı ya da düşük kaliteli 

mal satmak  

Müşteri Hileleri 

Mal veya Hizmet Satan 

İşletmeler  Mal Alanlar 

Satıcı aldatılarak mal veya hizmet 

alınır  

Şekil 3.2: Hile Türleri127 

 

• Personel Tarafından Yapılan Hileler 

İşletme çalışanlarının çalıştığı kurumda kendi menfaati için ona güvenenlerin güvenini 

boşa çıkarıp zimmete para geçirmesi, hırsızlık gibi şirketin üzerinden satıcılar veya 

müşterilerden rüşvet alarak ona verilen görevi kötüye kullanarak fayda sağlaması 

şekilde de olabilir. Çalışan hileleri yöneticininkilerden daha sık fakat az zararlıdır.128 

• İşletme Yöneticileri Tarafından Yapılan Hileler 

İşletme yönetimlerince yapılan hileler , çıkar çatışmaları, rüşvet , yolsuzluk şekillerinde 

gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler ile gerçekleştirilen yönetim hileleri, finansal tablolar 

üzerinde direkt bir etki yaratmayabilir. Kayıt dışında gerçekleştirilen bu hilelerin normal 

denetim tekniklerinin uygulanması ile ortaya çıkarılabilmesi zordur.129 

Yönetici hileleri, işletmenin finansal tabloları üzerinde oynayarak şirketin finansal 

durumunu olduğundan iyi veya olduğundan kötü göstererek kendi çıkarlarını sağlamak 

uğruna tepe yöneticiler tarafından yapılmaktadır. Yönetici hileleri büyük miktarda 

zararın doğmasına sebep olduklarından dolayı çalışan hilelere göre daha az sıklığı 

olmasına rağmen daha zararlıdır. Üstelik dünyada yaşanan büyük skandalların çoğu tepe 

yöneticiler tarafından yapılmaktadır. 

 

                                                           
127 Sedat GÖÇGÜNER,., ( 2013),”Tekstil Sektöründe Hile Riskinin Ölçülmesi - Değerlendirilmesi Ve Bir 

Uygulama”, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 10. 
128  Esse Mohamud  FİDO., (2016 ) “Finansal Tablolarda Hile Denetimi Ve Hileyi Önlemeye Yönelik 

Denetim Teknikleri: Türkiye Ve Ab Uygulamalarının Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi, Konya , 43. 
129 Banu Tarhan MENGİ,  (2013), a.g.e., 10. 
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• Finansal Tablolar Üzerinde Yapılan Hileler 

İşletmelerde finansal raporlama süreci finansal tabloların hazırlanmasından işletme 

ilgililerine ulaşmasına kadar olan tüm süreci kapsamaktadır. Her ne kadar işletmeye ait 

finansal tabloların hazırlanması ve sunulması işletme yönetiminin sorumluluğunda olsa 

da, bilgi riski ihtimaline karşı halka açık şirketlerin üzerinde gözetim yapan kurumlar ve 

bağımsız denetçiler de sürecin birer parçasını oluşturmaktadır. Bu unsurların da devreye 

girmesi ile işletme ilgililerinin bilgi riski nedeniyle zarar görme ihtimallerinin 

azaltılması hedeflenmektedir. Hileli Finansal Raporlama yapma çeşitleri aşağıdaki 

tablolarda gösterilmiştir. 

  

HİLELİ FİNANSAL 

RAPORLAMA AÇIKLAMA ÖRNEK 

1 
Varlıkların Olduğundan Düşük 

Gösterilmesi   

Dönem kârının düşük raporlanması 

amacı ile, muhasebe ilkelerine 

aykırı uygulamalar ile varlıkların 

olduğundan düşük gösterilmesidir.  

Olması gerekenden daha 

fazla tutarda karşılık 

ayrılması suretiyle 

varlıkların ve dönem 

kârının olduğundan düşük 

gösterilmesi.  

2 
Gelirlerin Olduğundan Düşük 

Gösterilmesi  

Dönem kârının düşük raporlanması 

amacı ile, muhasebe ilkelerine 

aykırı uygulamalar ile dönem 

gelirlerinin olduğundan düşük 

gösterilmesidir.  

Cari dönem gelirinin bir 

sonraki raporlama 

dönemine ertelenmesi.   

3 Hayali (Fiktif) Gelir Kaydedilmesi  

Hayali (fiktif) bir satış işleminin 

muhasebe kayıtlarına geçirilmesi 

yolu ile gelirlerin olduğundan 

yüksek gösterilmesi.  

Mevcut müşteriler adına 

hayali (fiktif) satış 

faturaları düzenlenmesi. 

Mevcut olmayan 

müşteriler adına satış 

faturası düzenlenmesi.  

4 

Gelirlerin Farklı Döneme 

Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 

Yüksek Gösterilmesi  

Dönem kârının yüksek 

raporlanması amacı ile, muhasebe 

ilkelerine aykırı uygulamalar ile 

gelirlerin ait oldukları dönemden 

başka bir döneme kaydedilmesi.  

Raporlama döneminden 

hemen sonra yapılacak 

olan satış işleminin cari 

dönem satış hasılatı olarak 

kaydedilmesi.  

5 

Giderlerin Farklı Döneme 

Kaydedilmesi ile Dönem Kârının 

Yüksek Gösterilmesi  

Dönem kârının yüksek 

raporlanması amacı ile, muhasebe 

ilkelerine aykırı uygulamalar ile 

giderlerin ait oldukları dönemden 

başka bir döneme kaydedilmesi.  

Cari dönem giderlerinin 

bir sonraki raporlama 

dönemine ertelenmesi.  

Cari döneme ait bir 

faturanın, bir sonraki 

raporlama dönemine gider 

olarak kaydedilmesi.  

6 
Borçların (Yükümlülüklerin) Düşük 

Gösterilmesi  

Dönem kârının yüksek 

raporlanması amacı ile, borçların 

(yükümlülüklerin) olduğundan 

düşük gösterilmesi veya muhasebe 

kayıtlarına hiç dahil edilmemesi.   

İşetmenin sattığı mallarla 

ilgili  garanti 

taahhüdünden doğan 

garanti karşılıkları ile 

ilgili muhasebe kayıtlarını 

yapmayı ihmal etmesi.  
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7 Giderlerin Düşük Gösterilmesi  

Dönem kârının yüksek 

raporlanması amacı ile, giderlerin 

olduğundan düşük gösterilmesi 

veya muhasebe kayıtlarına hiç 

dahil edilmemesi.  

Dönem giderlerinin 

aktifleştirilmesi.   

8 
Finansal Tablo Açıklamalarının 

ihmal Edilmesi  

Finansal tablo dipnotlarında yer 

alması gereken açıklamaların 

yapılmaması.  

İlişkili taraflar, bilanço 

tarihinden sonra 

gerçekleşen olaylar veya 

koşullu borç ve 

yükümlülükler gibi 

konularda yapılması 

gereken finansal tablo 

açıklamaların dipnotlarda 

yapılmaması.  

9 

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan 

Uygunsuzluklar ile Varlıkların 

Olduğundan Yüksek Gösterilmesi  

İşletme varlıklarının 

değerlenmesinde yapılan 

tahminlerin veya diğer 

uygulamaların cari dönem kârını 

yüksek gösterecek şekilde 

belirlenmesi.  

Varlıklar ile ilgili değer 

düşüklüğü karşılığının 

ayrılmaması. 

Şekil 3.3: Devam Hileli Finansal Tablo Raporlama Yapma Çeşitleri 130 
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Finansal 

Varlıkların ve Gelirlerin 

Olduğundan Yüksek 

Gösterilmesi 

Hayali Gelirler 

Zamanlama Farklılıkları 

Borç ve Giderlerin Düşük Gösterilmesi 

Finansal Tablo Açıklamalarının İhmal Edilmesi 

Varlıkların Değerlemesinde Yapılan Uygunsuzluklar 

Varlıkların ve Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 

Varlıkların ve Gelirlerin Olduğundan Düşük Gösterilmesi 

Finansal Olmayan 

Şekil 3.4: Hileli Finansal Tablo Raporlama Yapma Çeşitleri131 

   Denetçinin hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin değerlendirmesi 

sonucunda yapılacak belirli işler; belirlenen hile riski faktörlerinin veya şartlarının 

çeşitlerine veya bileşimlerine, işlem sınıflarına, hesap bakiyelerine, açıklamalara ve 

bunların etkileyebileceği yönetim beyanlarına göre farklılık gösterir. Aşağıda, yapılacak 

işlere ilişkin belirli örneklere yer verilmektedir. 

• Haber vermeksizin veya bildirimsiz olarak belirli yerlerin ziyaret edilmesi veya 

belirli testlerin yapılması. Örneğin, önceden denetçinin katılımının bildirilmediği 

                                                           
130 Dilek Evren ŞENGÜR,, (2010), “İşletmelerde Hile, Hilelerin Önlenmesi, Hileli Finansal Raporlama 

İle İlgili Düzenlemeler ve Bir Araştırma” , İstanbul Üniversitesi Doktora Tezi, İstanbul, Türkiye, 345. 
131 Dilek Evren ŞENGÜR,, a.g.e., 333. 
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yerlerde denetçinin haber vermeksizin stok sayımını gözlemlemesi veya belirli 

bir tarihte haber vermeksizin kasa sayımı yapması. 

• Stok sayımının tamamlandığı tarih ile raporlama tarihi arasındaki sürede 

rakamların manipüle edilmesi riskini azaltmak amacıyla stok sayımının, 

raporlama tarihi itibarıyla veya bu tarihe yakın bir zamanda yapılmasının talep 

edilmesi. 

• Denetim yaklaşımının cari yıl içinde değiştirilmesi. Örneğin, yazılı teyit 

mektubu gönderilmesine ek olarak önemli müşterilerle ve tedarikçilerle sözlü 

iletişim kurulması, teyit taleplerinin muhatap kuruluş içindeki belli kişilere 

gönderilmesi ya da daha fazla veya farklı bilginin araştırılması. 

• İşletmenin üç aylık dönem sonu veya yılsonu düzeltme kayıtlarının detaylı 

olarak gözden geçirilmesi veya niteliği ya da miktarı bakımından olağan dışı 

görünen kayıtların araştırılması. 

• Özellikle yılsonunda veya yılsonuna yakın bir zamanda gerçekleştirilen önemli 

ve olağan dışı işlemler için ilişkili taraf işlemi olma ihtimalinin ve bu işlemleri 

destekleyen finansman kaynaklarının araştırılması. 

• Parçalara ayrılmış veriler kullanılarak analitik maddi doğrulama prosedürlerinin 

uygulanması. Örneğin, satışların ve satış maliyetlerinin iş koluna, faaliyet yerine 

veya aylara göre parçalara ayrılması suretiyle denetçinin geliştirdiği 

beklentilerle karşılaştırılması. 

• Hile kaynaklı bir “önemli yanlışlık” riskinin belirlendiği alanlardaki çalışanlarla 

görüşmeler yapılması, bu suretle onların bu risk hakkında ve kontrollerin bu 

riske karşılık verip vermediği veya nasıl karşılık verdiği hakkındaki görüşlerinin 

alınması. 

• Bir veya daha fazla bağlı ortaklığın, bölümün veya şubenin finansal tablolarının 

başka denetçiler tarafından denetlendiği durumlarda, topluluğa bağlı bu birimler 

arasındaki işlem ve faaliyetlerden doğan değerlendirilmiş hile kaynaklı “önemli 

yanlışlık” riskine karşı yapılması gereken çalışmaların kapsamının bu 

denetçilerle müzakere edilmesi. 

• Hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskinin yüksek olarak değerlendirildiği bir 

finansal tablo kalemine ilişkin bir uzman çalışmasının özellikle önemli hâle 

gelmesi durumunda, bulguların makul olduğunu belirlemek amacıyla uzmanın 
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varsayım, yöntem veya bulgularından bazılarına veya tamamına ilâve 

prosedürler uygulanması veya bu amaçla başka bir uzmanın görevlendirilmesi. 

• Edinilmiş bilgi ve tecrübenin verdiği avantajla satış iadeleri karşılığı gibi 

muhasebe tahminlerini ve yargılarını içeren konuların nasıl çözümlendiğini 

değerlendirmek amacıyla, daha önce denetime tabi tutulmuş finansal tablolardan 

seçilen açılış bilançosu hesaplarını analiz etmek için denetim prosedürlerinin 

uygulanması. 

• Ara dönemde hazırlanmış olanlar da dâhil olmak üzere, işletme tarafından 

hazırlanan hesaplara veya diğer hususlara ilişkin mutabakatlara yönelik denetim 

prosedürlerinin uygulanması. 

• Bir ana kitledeki anomalilerin (aykırılıkların) test edilmesi amacıyla veri 

madenciliği gibi bilgisayar destekli tekniklerin kullanılması. 

• Bilgisayar tarafından oluşturulan kayıt ve işlemlerin doğruluk ve bütünlüğünün 

test edilmesi. 

• Denetlenen işletme dışındaki kaynaklardan ilâve denetim kanıtı elde edilmeye 

çalışılması. 

 

Denetçinin, hileli finansal raporlamadan kaynaklanan “önemli yanlışlık” risklerine 

ilişkin değerlendirmesi sonucunda yapılacak işlere, aşağıdakiler örnek olarak verilebilir: 

• Hâsılatın Muhasebeleştirilmesi 

✓ Parçalara ayrılmış veriler kullanarak örneğin, cari dönemde raporlanan 

hâsılatın ay bazında, ürün bazında veya iş kolu bazında karşılaştırılabilir 

önceki dönem verileri ile karşılaştırılması suretiyle, hâsılata ilişkin 

analitik maddi doğrulama prosedürlerinin uygulanması. Bilgisayar 

destekli denetim teknikleri, olağan dışı veya beklenmeyen hâsılat 

ilişkilerinin veya işlemlerinin belirlenmesinde faydalı olabilir. 

✓ Yan sözleşmelerin bulunmadığının ve belirli sözleşme şartlarının 

müşterilerle teyit edilmesi. Zira indirim şartları veya bu indirimlerin ilgili 

olduğu döneme ilişkin bilgiler genellikle eksik belgelendirilmektedir ve 

uygun muhasebeleştirme bu tür şart veya sözleşmelerden 

etkilenmektedir. Örneğin, kabul kıstasları, teslimat ve ödeme şartları, 

gelecek veya devam eden satıcı yükümlülüklerinin bulunmaması, ürün 
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iade hakkı, garantili yeniden satış miktarları ile iptal ve geri ödeme 

şartları genellikle konuyla ilgili teyit edilmesi gereken hususlardır. 

✓ Dönem sonuna doğru yapılan satışlar veya sevkiyatla ilgili olarak ve bu 

işlemlerle bağlantılı herhangi bir olağan dışı şart veya durum hakkında 

bilgilerinin olup olmadığı konusunda işletmenin satış ve pazarlama 

personelinin veya işletme bünyesinde çalışan hukuk müşavirinin 

sorgulanması. 

✓ Sevkiyatı yapılan veya sevkiyata hazırlanan malları (veya işleme 

konulmayı bekleyen satış iadelerini) gözlemlemek için dönem sonunda 

bir veya daha fazla yerde fiziki olarak bulunulması ve satış ve stok hesap 

kesim işlemleri için uygun denetim prosedürlerinin uygulanması. 

✓ Hâsılat işlemlerinin elektronik ortamda başlatıldığı, işlendiği ve 

kaydedildiği durumlarda, bu kayıtlı hâsılat işlemlerinin gerçekleşip 

gerçekleşmediği ve düzgün bir şekilde kaydedilip kaydedilmediği 

konusunda güvence sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi amacıyla 

kontrollerin test edilmesi. 

• Stok Miktarları 

✓ Fiziki stok sayımı sırasında veya sonrasında özel dikkat gerektiren 

yerlerin veya kalemlerin belirlenmesi için işletmenin stok kayıtlarının 

incelenmesi. 

✓ Stok sayımlarının belirli yerlerde önceden haber verilmeden 

gözlemlenmesi veya stok sayımlarının tüm yerlerde aynı tarihte 

yapılması. 

✓ Stok sayım tarihi ile raporlama dönemi sonu arasındaki sürede 

rakamların manipüle edilmesi riskini asgari seviyeye indirmek amacıyla 

stok sayımlarının raporlama dönemi sonunda veya dönem sonuna yakın 

bir tarihte yapılması. 

✓ Stok sayımının gözlemlenmesi sırasında ilâve prosedürlerin 

uygulanması; örneğin, ambalajlanmış ürünlerin içeriklerinin, ürünlerin 

dizilim (örneğin, kare düzeni) veya etiketlenme şekillerinin ve parfüm 

veya özel kimyasallar gibi sıvı maddelerin kalitesinin (saflık, derece 



114 

 

veya yoğunluğunun) daha özenli incelenmesi. Bu amaçla, bir uzman 

çalışmasının kullanılması yararlı olabilir. 

✓ Stok türleri, kategorileri, yer veya diğer kıstaslar bakımından cari dönem 

ile önceki dönemlere ait stok miktarlarının karşılaştırılması veya sürekli 

envanter yöntemiyle izlenen stok miktarlarının karşılaştırılması. 

✓ Fiziki stok sayım dökümlerinin ileri düzeyde test edilmesi amacıyla 

bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılması. Örneğin, etiket 

numaralarına göre sıralayarak etiket kontrollerinin test edilmesi veya 

ürün seri numarasına göre sıralayarak atlama veya tekrar olup 

olmadığının test edilmesi. 

✓ Yönetim Tahminleri 
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VARLIKLARIN 

KÖTÜYE 

KULLANILMASI   

AÇIKLAMA ÖRNEK 

1 

Muhasebe Kaydı 

Yapılmadan Önce 

Yapılan Nakit 

Hırsızlığı   

İşletme tarafından tahsil edilen 

nakdin muhasebe kayıt 

sistemine dahil edilmeden önce 

işletme çalışanı tarafından 

çalınmasıdır.  

İşletme çalışanının mal veya hizmet satışı 

yaptıktan sonra müşteriden tahsilat 

yapması fakat satış işlemi veya tahsilat ile 

ilgili herhangi bir belge düzenlememesi ve 

herhangi bir kayıt yapmaması.  

2 

Muhasebe Kaydı 

Yapıldıktan Sonra 

Yapılan Nakit 

Hırsızlığı   

İşletme tarafından tahsil edilen 

nakdin muhasebe kayıt 

sistemine dahil edildikten sonra 

işletme çalışanı tarafından 

çalınmasıdır.  

Muhasebe defterlerine kaydedilmiş olan 

nakdin çalışan tarafından işletmenin 

kasasından veya banka hesabından 

çalınmasıdır.  

3 Çek Hileleri  

İşletme çalışanının sahte çek 

düzenlemek veya çek üzerindeki 

bilgileri değiştirmek yoluyla 

işletmenin fonlarını zimmetine 

geçirmesidir.  

İşletme çalışanının boş bir çek yaprağı ele 

geçirerek, çeki kendi adına veya bir 

tanıdığının adına düzenlemesi, çalışanın 

yetkili kişiler tarafından hazırlanmış ve 

imzalanmış çek yaprağını ele geçirerek 

üzerindeki bilgileri değiştirmek yoluyla 

işletme fonlarını zimmete geçirmesidir.  

4 

Yazar Kasada Yapılan 

Nakit Hırsızlıkları  

Yazar kasadan çalınan paranın 

gizlenmesi amacı ile çalışanın 

yazar kasada kasti olarak yanlış 

işlem ve kayıt yapması.  

Gerçekleşmiş bir satış işleminden sonra, 

yazar kasa görevlisinin hileli olarak satış 

iptal edilmiş gibi göstermesi ve satış 

tutarındaki nakdi çalması.Satış anında 

yazar kasa görevlisinin satış fişini 

müşteriye vermemesi, daha sonra da bu fiş 

yardımıyla mal iade edilmiş gibi 

göstermesi ve nakdi çalması.  

5 Fatura Hileleri  

Çalışanın, işletmenin teslim 

almadığı mal veya hizmetler 

için işletme tarafından ödeme 

yapılmasını sağlaması veya 

işletmenin teslim aldığı mal 

veya hizmetler için olması 

gerekenden daha fazla tutarda 

ödeme yapılmasını 

sağlamasıdır.   

Normal piyasa fiyatı 1.000 TL olan hizmet 

için 2.000 TL’lik fatura ödenmesi. İşletme 

çalışanının hayali bir işletme kurması ve 

çalıştığı şirkete teslim almadığı mal veya 

hizmetler için fatura göndermesi.  

6 Bordro Hileleri  

İşletme çalışanı tarafından 

yapılan çeşitli hileli işlemler ile 

işletmenin olması gerekenden 

fazla ücret ödemesi yapmasının 

sağlanması veya işletmede 

çalışmayan kişiler adına ücret 

ödenmesinin sağlanmasıdır.  

Bordro sistemine hayali bir personel 

eklemek yoluyla, hayali personele yapılan 

maaş ödemelerinin işletme çalışanının 

kendi hesabına yatırılmasının sağlanması. 

Fazla mesai süresinin olduğundan fazla 

gösterilmesi.  

7 Harcama Hileleri  

İş ile ilgili olarak yapılan 

harcamalar için, çalışanın fiktif 

veya olması gerekenden yüksek 

tutarda fatura beyan etmesi.  

İşletme çalışanının kişisel seyahat 

harcamalarını iş ile ilgili bir seyahat 

harcaması olarak beyan etmesi. Çalışanın 

iş ile ilgili yaptığı harcamalara ait 

faturaları fotokopi ile çoğaltıp işletmeye 

bir defadan fazla beyan etmesi ve fazla 

ödeme yapılmasını talep etmesi.  

8 

Nakit Dışı Varlıkların 

Amaç Dışı 

Kullanılması  

İşletmeye ait nakit dışı 

varlıkların, işletme çalışanı 

tarafından kişisel amaçlar için 

kullanılması.  

İşletmeye ait stokların, makinelerin, 

elektronik aletlerin veya bilgisayarların 

kişisel amaçlar için kullanılması.  

9 

Nakit Dışı Varlıkların 

Çalınması 

İşletmeye ait nakit dışı 

varlıkların işletme çalışanı 

tarafından çalınması 

İşletme çalışanının işletmeye ait stokları, 

makineleri, elektronik aletleri veya 

bilgisayarları çalması.  
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Şekil 3.5: Devam Hileli Finansal Tablo Raporlama Yapma Çeşitleri
132 

3.2.3.  Hile Yapma Nedenleri 

 

   Hileli finansal raporlama genellikle finansal açıdan zorluklar içerisinde bulunan 

işletmeler ile ilişkilendirilse de , hisse senedi fiyatlandırılan yükseltilmesi, bankalardan 

kredi sağlanması, kar payı dağıtmamak ya da az miktarda dağıtmak veya vergi 

ödemekten kaçınmak gibi nedenler ile gerçekleştirilebilmektedir. Bunlara benzer 

nitelikteki konular hakkında işletme yöneticileri üzerinde oluşturulan baskı, hileyi 

yakalanmadan sürdürebilme ihtimali ile birleştiğinde ilgili suçun ortaya çıkması 

kaçınılmaz olmaktadır. O halde, hileli finansal raporlama suçlarının temelde dürüstlük 

dışı faaliyet gösterme amacı ile başlamadığı, kişileri bu suçları işlemeye iten baskılar 

sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. Bu durum hileli finansal raporlamanın ortaya 

çıkarılabilmesi ve önlenebilmesi için öncelikli işletme yöneticilerini hileli finansal 

raporlama suçunu işlemeye itebilecek nedenlerin, baskıların  neler olduğunun 

anlaşılmasının ne derece önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu nedenler , hileli 

finansal raporlamanın ortaya çıkarılması için öncelikle incelenmesi gereken kalemler ve 

olaylar hakkında fayda sağlayacaktır.  133 

• Baskı ve Teşvik 

Hileli finansal raporlama yapılmasına neden olabilecek baskılar, işletmede ya da 

işletmenin içerisinde yer aldığı endüstri kolunda yaşanan ani hasılat düşüşleri ya da 

pazar payı daralmasından da kaynaklanabilir. Bunun dışında işletmenin mevcut durumu 

dikkate alınmadan yapılan bütçeler, işletme ile ilgili gerçek dışı beklentiler oluşmasına 

neden olmaktadır. Gerçekdışı beklentiler ise özellikle kısa dönemde özellikle kısa 

dönemde işletme yönetimleri üzerinde baskı oluşturarak , hileli finansal raporlama 

neden olabilecek önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin, 

çalışanlarının kısa dönemdeki performanslarının “prim” ile ödüllendiriyor olması da, 

kişiler üzerinde ciddi bir baskı yaratmaktadır. Kısa dönemdeki performansa bağlı elde 

edilecek olan primin, kişinin toplam kazancı içerisindeki oranı arttıkça, kişi üzerinde 

yaratacağı baskı da o oranda artacaktır. Bu durum kişiyi gerçekte elde edemediği 

                                                           
132 Dilek Evren ŞENGÜR,, (2010), a.g.e., 346. 
133 Banu Tarhan MENGİ., (2013), a.g.e., 16. 
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performansı, elde etmiş gibi gösterebilmek için hileli finansal raporlama yapmaya 

itecektir. Otoraktik bir üst yönetim bulunması ve bu yönetimin performansın yüksek 

olmasına yönelik yaptığı baskılar sonucunda hileli finansal raporlamanın 

gerçekleştirilmesi sonuçta ciddi zararlara neden olmaktadır. Sermaye piyasalarının 

yarattığı baskılar da işletmeleri hileli finansal raporlama yapmaya iten önemli 

nedenlerden biridir.  Yöneticilerin sermayelerini düşük bir maliyet ile arttırma çabaları , 

işletmenin kazançları konusunda manipülasyon yapmasına neden olabilmektedir. Bunun 

için yöneticiler işletmeyi olduğundan daha iyi göstermeye çalışacak ve sermaye çekme 

gayreti içinde bulunacaklardır. 134  

• Fırsat 

Hileli finansal raporlamanın gerçekleşebilmesi için gerekli bir diğer unsur fırsattır. 

Genel olarak işletmede fırsat unsuru kontrollerin eksik olması durumunda ortaya çıkar. 

Kontrollerin var olması tek başına hileli eylemlerin önlenmesi ve ortaya çıkarılmasının 

bir garantisi olmamakla birlikte, bu konuda önemli bir rol üstlenmektedir. İşletmede 

kontrollerin bulunduğunun ve etkin biçimde çalıştığının bilinmesi bile, hilekar kişide 

yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesini uyandırarak, hileden caydırıcı bir etki 

yaratabilmektedir. İşletmede bir yönetim kurulu veya denetim komitesi bulunmaması , 

bulunması halinde ise umursamaz ihmalkar bir tutum içerisinde davranmaları 

işletmedeki fırsat unsurlarındandır. Bunların dışında İşletmenin iç denetçilerinin 

İşletmede meydana gelen hileli eylemleri ortaya çıkarma konusunda başarısız olması ve 

bağımsız denetim yapılmıyor olması gibi unsurlar da, işletmenin iç kontrol yapısının 

zayıflamasına neden olmakta ve hileli finansal raporlama için fırsat yaratan diğer 

unsurlardır. İşletme ile ilgili finansal tahminlerin yönetim tarafından subjektif biçimde 

oluşturulmasının istenmesi de, hileli finansal raporlamanın gerçekleştirilebilmesi için 

gereken uygun ortamı hazırlamaktadır. 135 

3.2.4.  Davranış ve Hile Riski 

   İşletmede kontrol ortamı ve faaliyetleri seviyesinde oluşturulması gereken kontroller, 

yönetimin iş riski konusunda tutucu davranmasını , yöneticiler ile operasyon biriminin 

                                                           
134 Banu Tarhan MENGİ., a.g.e., 17. 
135 Banu Tarhan MENGİ., a.g.e., 18. 
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sık sık buluşarak risk konusunda görüşmeler yapmasını, işletme yönetiminin etik 

kurallar oluşturması ve iletmesini, işletme politika ve prosedürlerinin uygulanmasının 

zorunlu olmasını, yöneticilerin belirlenmiş olan kontrolleri çiğnemelerinin 

yasaklanmasını içermelidir. Bunların yanında , insan kaynakları bölümünün etkin 

kişileri işe alması ve eğitim vermesinin sağlanması, görev tanımlarının ve performans 

değerlendirmelerinin klavuzlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi , etkin ve aktif bir 

denetim komitesi ve yönetim kurulunun bulunması ve hile karşıtı bir çalışma grubu 

oluşturulması da gereklidir. Gözlem seviyesinde yer alan kontroller ise , denetim plan 

ve sonuçlarının denetim komitesine iletilmesini, iç denetim raporlarının CAO tarafından 

gözden geçirilmesini , işletme içerisinde etik kuralların dağıtılıp işletme çalışanlarınca 

imzalanıp imzalanmadığının ve muhasebe politika , prosedürlerine uygun ve güncel 

biçimde olup olmadığının gözlemlenmesini içerir. 

   Risk değerlendirmesi aşamasında oluşturulacak kontroller ise , işletme hedeflerinin 

tüm yöneticilere iletiminin sağlanmış olmasını , işletmenin strateji ve bütçelerinin 

işletme hedefleriyle uygun olmasını, her faaliyete ilişkin hedeflerin işletme stratejisi ile 

uyumlu olup olmadığının incelenmesini, kritik başarı faktörlerinin faaliyetler bazında 

gözden geçirilmesini ve olağandışı değişimlerin incelenerek işletme kuralları 

çerçevesinde onaylanmasını içerir.136 

3.2.5.  Haklı Gösterme 

   İşletme içerisinde etik kuralların oluşturulmamış olmasına , oluşturulmuş olsa dahi 

dikkate alınmıyor olmasına ya da bu kuralların çalışanlara iletilmesinde başarısız 

olunmasına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında , işletmenin kanunlara 

uygun olmayan biçimde hareket ettiğine ilişkin bir geçmişin bulunması, yönetimin 

uygun olmayan muhasebe işlemlerini haklı göstermeye çalışması yönünde 

girişimlerinin bulunması gibi davranışlar da kişilerin hileli finansal raporlamayı haklı 

gösterebilmesi için uygun zemin sağlar.137 

 

                                                           
136 Banu Tarhan MENGİ., a.g.e., 18-19. 
137 Banu Tarhan MENGİ., a.g.e., 19. 
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3.3. BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARININ MUHASEBEDE 

HİLE KAVRAMINA YAKLAŞIMI 

 

Bağımsız denetim standartları denetçiye; hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesinde;  

• İşletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişilerin doğruluğu ve dürüstlüğü ile 

ilgili geçmiş tecrübesi olsa dahi, hile ve usulsüzlük nedeni ile önemli 

yanlışlıkların olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak mesleki 

şüphecilik tutumunu korumasını, 

• İşletmenin finansal tablolarının hile ve usulsüzlüklerden  kaynaklanan önemli 

yanlışlıkları içerme olasılığı karşısında bağımsız denetim ekibi arasında fikir 

alışverişinde bulunulması ve görüşmeye katılmayan diğer ekip üyelerini 

görüşme konuları hakkında sorumlu ortak baş denetçi tarafından 

bilgilendirilmesi hususlarında karar alınmasını,  

• Hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli  yanlışlık risklerinin tanımlanmasını 

ve tespitini, tespit edilen hile ve usulsüzlük nedeni ile önemli yanlışlık riskleri 

için, ilgili kontrol faaliyetleri de dahil olmak üzere işletmenin ilgili 

kontrollerinin tasarımını değerlendirmesini ve uygulanıp uygulanmadığını 

belirlemesini,  

• Finansal tablolarda hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlık 

risklerinin tespiti ile ilgili tüm hususların belirlenmesini; işletme tarafından 

kullanılan muhasebe politikalarını dikkate almasını ve uygulanacak bağımsız 

denetim tekniklerinin yapısı, zamanlaması ve kapsamının  seçilmesi sırasında 

tüm bu unsurların tahmin edilememe riskini de göz önünde bulundurmasını, 

• İşletme yönetiminin kontrolleri aşması riskine karşılık olmak üzere, gerekli 

bağımsız denetim teknikleri tasarlamasını ve bunları uygulamasını, 

• Tespit edilmiş olan hile ve usulsüzlük nedeni ile önemli yanlışlık risklerine 

karşı gerekli yaklaşımı belirlemesini, 

• Tespit edilmiş bir yaklaşım hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp 

kaynaklanmadığını ortaya koymasını, 

• İşletme yönetiminden hile ve usulsüzlüğe ilişkin yazılı teyit mektupları almasını 

ve, 
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• İşletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişilerle iletişim kurmasını gerektirir. 

138 

   Finansal tablolardaki yanlışlıkların hata veya hileden kaynaklı olup olmadığı; 

yanlışlığa sebep olan eylemin kasıtlı olup olmamasına bakılarak ayırt edilir. BDS 240’a 

göre hata ve hileyi birbirinden ayıran unsur, finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan 

eylemin kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığıdır. (BDS 240, 2 nci paragraf) BDS’lerin 

amaçları açısından denetçi, finansal tablolarda önemli yanlışlığa neden olabilecek 

hilelerle ilgilenir ve bu hilelerin iki türü bulunmaktadır: 

• Hileli finansal raporlama ve  

• Varlıkların kötüye kullanımı. 

   Hileli finansal raporlama, finansal tablo kullanıcılarını yanıltmak amacıyla, bazı tutar 

veya açıklamalara finansal tablolarda yer verilmemesi de dâhil olmak üzere, kasıtlı 

olarak yapılan yanlışlıkları içerir. İşletme yönetimi genellikle finansal kuruluşlardan 

kredi almak veya hisse senedi değerini aşırı derecede arttırmak, işletmenin gerçek 

performansını gizleyerek olduğundan daha iyi veya kötü göstermek, kişisel statülerini 

ve maaş, ikramiye, hisse senedi veya hisse senedi opsiyonlarından sağladıkları kişisel 

servetlerini korumak amacıyla hileli finansal raporlamaya başvurabilmektedir. Hileli 

finansal raporlama genellikle, etkin şekilde işliyor görünen kontrolleri yönetim 

tarafından ihlal edilmesini içerir. Hileli finansal raporlama; 

• Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe kayıtlarının veya bu 

kayıtları destekleyen belgelerin manipüle edilmesi, tahrif edilmesi (evrakta 

sahtecilik dâhil) veya değiştirilmesi, 

• Finansal tablolara yansıtılması gereken olay, işlem veya diğer önemli bilgilere 

kasıtlı olarak yer verilmemesi veya bunların yanlış yansıtılması, 

• Tutar, sınıflandırma, sunum biçimi veya açıklamaya ilişkin muhasebe ilkelerinin 

kasıtlı olarak yanlış uygulanması gibi yollarla gerçekleştirilebilir. (BDS 240, A3 

paragrafı) 

   Varlıkların kötüye kullanılması, işletme varlıklarının çalınması eylemini içerir ve 

çoğunlukla çalışanlar nadiren de bu işlemi daha kolay gizleyebilecek olan işletme 

                                                           
138 Şenol BABUŞCU., Adalet HAZAR., Sezercan BEKTAŞ., (2014), “Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu Bağımsızlık Denetçilik Sınavına Hazırlık, Denetim” , Akademi Yayıncılık , 

Türkiye, 57. 



121 

 

yönetimi tarafından gerçekleştirilir. Varlıkların kötüye kullanılması aşağıda örnekleri 

verilen çeşitli yollarla gerçekleştirilmektedir: 

• Tahsilatların zimmete geçirilmesi. Örneğin, alacak hesaplarındaki tahsilatın 

kötüye kullanılması veya kayıtlardan silinmiş alacaklardan gelen tahsilatın 

kişisel banka hesaplarına aktarılması 

• Fiziki varlıkların veya fikri hakların çalınması. Örneğin, kişisel kullanım veya 

satış amacıyla stokların çalınması, satış amacıyla hurdaların çalınması, işletmeye 

ait teknolojik verilerin rakip işletmelerle gizli anlaşmalar yapılarak menfaat 

karşılığı verilmesi. 

• İşletmenin teslim almadığı mal ve hizmetler için ödeme yapmasına sebep 

olunması. Örneğin, hayali satıcılara ödeme yapılması, fiyatları olduğundan 

yüksek göstermeleri karşılığında işletmenin satın alma birimi çalışanlarına 

tedarikçiler tarafından ödeme yapılması, hayali çalışanlara ödeme yapılması. 

• İşletme varlıklarının kişisel amaçlar için kullanılması. Örneğin, işletme 

varlıklarının kişisel kredi veya ilişkili taraf kredisi için teminat olarak 

kullanılması örnek olarak verilebilir.139 

3.4.  DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MUHASEBE HİLELERİNİ 

ENGELLEMEK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

   2000’li yılların başında ABD’de yaşanan Enron Şirketinin batışı ile işletmelerde 

gerçeği dürüst bir şekilde yansıtan finansal raporlamanın önemi ortaya çıkmıştır.  

İşletmeleri hileli finansal raporlamalar sonucu iflasa kadar götüren skandallar muhasebe 

sisteminde yaşanan hata ve hilelerin önemini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de SPK 

denetim hakkında Seri: X, No: , 12.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren “Sermaye 

Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile hile ve usulsüzlüklere 

geniş yer vermektedir.140  2000’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde ABD) daha 

sonra diğer gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan muhasebe ve denetim skandalları sonrası, 

kamunun sermaye piyasalarına olan güveninin yeniden tesisi amacıyla birçok ülkede bir 

takım köklü düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 2002 yılında kabul edilen Sarbanes 

                                                           
139 Kağan ERTOP., a.g.e.,  26. 
140 Veysel KULA., Burcu KAYNAR., Meltem Keskin KÖYLÜ., (Mayıs 2008), a.g.e., 64. 



122 

 

Oxley Kanunu (SOX) ile şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının ve bu yolla 

kurumsal şeffaflıklarının en üst düzeye çıkartılması amaçlanmıştır. Bu düzenlemeler ile 

bağımsız denetimi tüm dünyada yaygınlaştırmak ve bağımsız denetimin daha kaliteli ve 

yeterli güvenilirlikte yapılmasını sağlamak amacıyla ortak denetim standartları 

güncellenmiş ve yeni gözetim mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu gelişmelerin etkisiyle 

benzer şekilde Türkiye’de de bağımsız denetim ile ilgili yasal düzenlemelerin günümüz 

şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaların en 

önemlisi kuşkusuz 50 yılı aşkın süredir yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 

değiştirilmesidir. Yeni TTK, firma iflasları,  yönetim zaafları, teknolojik gelişmeler, 

elektronik ticaret, uluslararası iletişim ve küreselleşme gibi etkenler açısından 

şirketlerin mevcut ticaret hayatını ve iş yapış alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirecek 

birçok yenilik getirmiştir. Türkiye’yi uluslararası platformda geçerli kurallarla 

tanıştıracak söz konusu yeniliklerin en önemlilerinden birisi de kuşkusuz bazı şirketler 

için bağımsız denetim zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. Bağımsız denetim 

konusunda getirilen diğer bir yenilik ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu’nun (KGK) kurulmasıdır. Bu kurum, uluslararası standartlarla 

uyumlu muhasebe ve denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız 

denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, bağımsız denetçi ve 

bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek, bunların faaliyetlerini denetlemek ve 

bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Teknik 

olarak ele alındığında KGK’ nın yapısının Avrupa Birliği uygulamalarına ve 

8.Yönerge’ye paralel bir şekilde düzenlendiği görülmektedir. Denetim mesleğinin 

uluslararası standartlara göre icra edilmesi için başta KGK ve Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK) olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından düzenlemeler yapılmış ve en son olarak 

TTK ile birlikte denetim faaliyetlerinin Uluslararası Denetim Standartları’na (UDS) 

uyumlu TDS’ ye göre yapılacağı belirtilmiştir. TTK’ ya göre; anonim şirketin ve 

şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim 

standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) göre denetlenecektir.  

Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen 

finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim 

kapsamı içindedir. Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim 

kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. (TTK, Madde 397-406).   
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Dünyada dört büyükler olarak bilinen denetim şirketlerinin yanında çok sayıda yerel 

denetim şirketleri de Türkiye’de faaliyet göstermektedirler. Bu denetim şirketleri 

denetim faaliyetlerini TDS’ ye göre yapmaktadırlar.141 

   Toplumun gelişip karmaşıklaşmasının güvenilir bilgiye olan ihtiyacı daha da 

arttırmakta olduğu açıktır. Özellikle müteşebbisler açısından işletmelere yapmış 

oldukları yada yapmayı planladıkları yatırımlarda ana ölçütü, artık elde etmiş oldukları 

bilgilerin güvenilirliğinden başka bir şey olmadığı da su götürmez bir gerçektir. 

Açıklanan bilgilerin yeterince güvenilir olmaması karar alıcıları bu konuda bazı 

önlemler almaya zorlamaktadır. Karar alıcı, açıklanan bilgilerin, vereceği karar için 

yeterli derecede güvenilir olduğunu araştırmalıdır. Bu araştırma sırasında çeşitli 

yöntemlere başvurulabilirse de, daha önce, böyle bir girişimin iktisadi açıdan değer olup 

olmadığı saptanmalıdır. Daha güvenilir bilgi elde etmenin sağlayacağı yarar, o bilgiyi 

elde etmek için katlanılacak giderden fazla olduğu sürece, karar verici böyle bir yola 

gitmelidir. 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 edilmektedir.142  

   Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketler dışında, özel isletmelerin denetlenmesi 

önce bankaların Hazine tarafından bağımsız denetime zorunlu kılınmaları ve 1980’lerin 

sonuna doğru SPK’nın halka açık şirketlerde denetim uygulamasına başlaması ile bir 

ölçüde yaygınlaşmıştır. Bazı holding ve şirketler de kendilerine bağlı isletmelerde 

ihtiyari olarak denetim yaptırmaya başlamışlardır. Son olarak Enerji Piyasası 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu da bağımsız denetimi zorunlu kılmıştır. Bu süreçte;  

- SPK ve Maliye Bakanlığı yayınladıkları tebliğ ve yönetmeliklerle birçok standart 

oluşturmuş, - 1994 yılında tek düzen hesap planı yayınlanmış, - Basta TÜRMOB olmak 

üzere meslek odaları, denetimin önemini ortaya koyan bir tutum sergilemiş, muhasebe 

mesleğine gerçek anlamını kazandırmaya yönelik uluslararası adımlar atılmış, - 

Uluslararası muhasebe standartlarının hemen hemen tamamı yayınlanarak meslek 

mensuplarının kullanımına hazır hale gelmiş, - Uluslararası denetim standartlarının 

                                                           
141 Süleyman UYAR., (2015), a.g.e., 15. 
142 Murat ERDOĞAN., (2002), a.g.e., 63.  
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büyük bölümü tercüme edilerek yayınlanmış, bir bölümü de revize edilerek kısa zaman 

içinde yayınlanacak duruma gelmiştir143 

   Artan ekonomik dinamizm ve şirket büyümelerine paralel olarak 1940’lardan itibaren 

uygulamaya konulan denetimden sorumlu komitelerin, özellikle 1980’den sonra başta 

ABD olmak üzere, Avrupa ve tüm dünyada yaşanan hileli finansal raporlama ve 

iflaslara (Enerji devi Enron, WorldCom vs.) bağlı olarak önemi daha da artmış ve 

uygulaması hızla yaygınlaşmıştır. 2002 yılında ABD’de Sarbanes-Oxley adlı bir yasa 

çıkarılarak denetimden sorumlu komitelerin görev ve sorumlulukları önemli ölçüde 

arttırılmıştır. Buna paralel olarak, ülkemizde de 2003 yılından itibaren SPK tarafından 

hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklara yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri 

arasından seçilecek üyelerden oluşan denetimden sorumlu komite kurulması 

mecburiyeti getirilmiştir.144 

   Bir ülkenin sahip olduğu kültürel değerlerinin o ülkedeki muhasebe ve finansal 

raporlama sistemlerini etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. Önemli olan bu ilişkinin 

daha fazla çalışılması ve muhasebedeki kültürel farklılıkların anlaşılmasıdır. 

Muhasebedeki kültürel farklılıkların keşfedilmesi devletlere standart ve mevzuatın 

düzenlenmesi konusunda yol göstereceği gibi muhasebedeki gelişmelerin de önceden 

görebilmesi için olanak sağlamaktadır.145  

   Türkiye’de bağımsız denetim mesleğinin başlaması ve gelişmesinde mali piyasalarda 

faaliyet gösteren banka ve diğer mali kuruluşların talepleri önemli etken olmuş, 1960’lı 

yılların ortalarından itibaren mali piyasalarda faaliyet gösteren bankalar ile yurt dışında 

fon sağlayan kuruluşlar, yurtdışı muhabir ve fon kaynaklarının talebi üzerine mali 

tabloların bağımsız denetimini yaptırmaya başlamışlardır. Başlangıçta yurtdışında 

yerleşik bağımsız denetim şirketleri tarafından yürütülen bu çalışmalar 1970’lerden 

itibaren uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin Türkiye’de yerleşik üye firmaları 

tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.146 

   ABD'de ortaya çıkmış bulunan Enron olayı ile Uzan grubu ile ilgili olarak ileri 

sürülen yolsuzluk skandalı arasında büyük bir benzerlik söz konusudur. Her iki olayda 

                                                           
143 Hamide ÖZYÜREK,(2012), a.g.e. 95. 
144 Tuğrul KANDEMIR., Halim AKBULUT., (2013) , a.g.e., 46. 
145 Can Tansel KAYA., Ayşe Begüm ÖKTEN.,  (2014) “Kültür Olgusunun Muhasebe Hileleri 

Üzerindeki Etkisi” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Sayı 2 ,  78. 
146 Mikail EROL,., Muhsin ASLAN., (Ocak 2017) “Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartlarının 

Gelişmesi”, Muhasebe ve Finans  Tarihi Araştırmaları Dergisi  ,  Sayı 12, 81. 
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da, gruptaki şirketlerin ortakları olan yöneticiler tarafından mali durumu ve kârlılıkları 

olduğundan iyi gösterilen işletmeler, ortak-yöneticiler tarafından kendi çıkarları için 

kullanılmışlar ve bunları tespit eden bağımsız denetçiler, bu uygunsuz işlemlere göz 

yummuşlardır. Denetimi sıkı olan halka açık şirketlerin bazı giderleri, denetimi olmayan 

şirketlere aktarılarak, halka açık şirketler kârlı hale getirilmiş, bu şirketlerden bol kâr 

payları dağıtılmış ve sermaye piyasasından hisse satışı gelirleri elde edilmiştir. 

   Şirketin mali durumunu olduğundan iyi gösterme amacı Halk Bankası’nda da 

gözlemlenmektedir. Halk Bankası'nca yayınlanan 1999 yılı bilançosunda takipteki 

krediler brüt 143 trilyon, ayrılan karşılıkların düşmesinden sonra ise net 66 trilyon 

olarak görünmektedir. Oysa, 1998 yılı Yüksek Denetleme Kurulu raporu, durumun çok 

daha içler açısı olduğunu, bu rakamlara bilanço makyajları ile ulaşıldığını 

göstermektedir.    

   Benzeri bir durum Pamukbank’ta da gözlemlenmektedir. Bankanın en önemli sorunu 

Grup firmalarına kullandırılan ve tahsil edilemeyen kredilerdi. Grup şirketlerine verilen 

krediler vadesinde ödenmemiş ve vadeleri Banka tarafından sürekli temdit edilmiştir. 

Banka bu kredilere ilişkin olarak faiz tahakkuku ve tahsilatı yapmamış, bunun yerine 

sadece faiz reeskontu yapmış ve bu kredilerin kur farkı ve reeskontlarını Tek Düzen 

Hesap Planı ve İzahnamesine aykırı olarak krediler altında alt hesaplarda ve diğer 

aktifler içinde geçici hesaplarda izlemiştir. Bu şekilde oluşturulan gelirle Bankanın 

bilançosu kârlı gösterilmiştir.147 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Ahmet BAYRAKTAR., (2007), a.g.e. 163. 
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BÖLÜM 4. HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA 
 

4.1. HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMANIN TESPİTİNDE 

KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

   Hileli finansal raporlama gerçekleştirilen işletme yönetimleri genellikle bunu 

gizleyebilmek ve denetçinin hileyi ortaya çıkarmasına engel olmak için çaba sarf 

ederler. Gerçekleştirdikleri hileli işlemleri muhasebe kayıt ve işlemler arasına gizlemeyi 

tercih ederler. Bu nedenle denetçilerin bu eylemleri ortaya çıkarmaları ayrıntılı analizler 

gerektirir. Bağımsız denetçiler gerçekleştirdikleri çalışmalar sırasında elde ettikleri 

verilere ve belirtilere dayanarak bir hileli finansal raporlama ile karşı karşıya olup 

olmadıklarına karar vermek durumundadır. Hileli finansal raporlamanın ortaya 

çıkarılması konusunda olayların yaklaşık %80 ‘inde karşılaşılan en büyük problem 

denetçilerin yeterli denetim kanıtı elde etmemelerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle 

varlıkların sahipliği, değerlemesi ve yönetimin bu konuları sunumunun yeterli biçimde 

denetlenmemesi ve yeterli kanıtlar elde edilmemesi, hileli finansal raporlamanın ortaya 

çıkartılmasının en önemli nedenlerdir. İşletmenin üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinin 

analiz edilmesi bu konuda faydalı olabilir. İşletmenin finansal kurumlar ile olan 

ilişkileri, ilişkili olduğu taraflar ile olan ilişkileri, denetçiler ile olan ilişkileri , 

hukukçular ile olan ilişkileri ve yatırımcılar ile olan ilişkilerinin detaylı biçimde 

incelenmesi oldukça önemli veriler sunar. 148 

4.1.1.  Analitik İnceleme Teknikleri 

   Analitik inceleme teknikleri hesaplara arasında bulunan anlamlı ilişkilerin 

incelenmesine dayalıdır. Analitik inceleme tekniklerini uygulayan denetçi, bu analizleri 

gerçekleştirerek hesaplar hakkında beklentiler oluşturur. Beklentileri oluşturmasını 

sağlayacak olan veriler işletmeden yansıyan bilgiler ile denetçinin mevcut bilgileridir. 

                                                           
148 Banu Mengi TARHAN., (2013), a.g.e., 119-120. 
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Bu tekniğin uygulanması işletmenin finansal tablolarında risk içeren noktaları işaret 

eder. Riskli olarak belirlenen her alanda hile bulunmayabilir. Analitik inceleme 

prosedürleri , işletmenin mali tablolarının analiz edilmesi için kullanılan; 

• Dikey Analiz, 

• Trend Analizi, 

• Karşılaştırılması Tablolar Analizi, 

• Oran Analizi yöntemleri kullanılmaktadır. 

Ancak aradaki fark , kullanım amacında yatmaktadır. Mali analist bu oranları işletmenin 

mali durumunu algılayabilmek için kullanırken , hile denetçisi bu oranları işletmenin 

mali tablolarında yer alan kalemlerin arasındaki ilişkilerde eğer varsa anlamsızlıkları 

belirleyebilmek ve bu anlamsız ilişkiye neden olabilecek hileyi ortaya çıkarabilmek için 

kullanır.  

   Dikey analiz yönteminde incelenecek mali tablolarda yer alan tutarlardan biri 100 

kabul edilir. Diğer tutarların bu bütün içerisindeki payları hesaplanır. Trend analizi ise , 

finansal tablolarda yer alan tutarların dönemler itibari ile değişimlerinin bulunması 

esasına dayalıdır. Karşılaştırılmalı tablolar analizi de denetçilere hileli finansal 

raporlamayı belirleyebilme konusunda faydalı olabilecek yöntemler sunar. İşletmenin 

farklı tarihlerde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan hesapların gösterdiklerin 

değişimlerin incelenmesi temeline dayalıdır. Oran analizi ise finansal tablolarda yer alan 

verilerin finansal tablolarda yer alan toplamlar ya da finansal tablolarda yer alan diğer 

veriler ile ilişkilendirilmesine dayalı bir yöntemdir. Oranlar likiditeye, mali bünyeye 

faaliyetlere, karlılığa ilişkin olmak üzere genel olarak dört ana başlık altında 

toplanabilmektedirler. Bu oranlar dışında hileli finansal raporlamanın ortaya çıkarılması 

açısından  oldukça yararlı veriler sunan oranlar bulunmaktadır. İlgili oranlar Prof. Dr. 

Messod Daniel Beneish tarafından geliştirilmiştir. Beneish, oranlara dayanarak 

oluşturduğu modelde, finansal bilgi manipülasyonuna başvuran işletmelerin her zaman 

agresif olarak tahakkuk kullanan şirketler olmadığını, finansal bilgi manipülasyonunu 

tespit eden bir takım farklı değişkenlerinde kullanılması gerektiğini söylemektedir. Bu 

değişkenler , finansal tablolarda yer alan bilgilerden üretilmekte olup, gerçekleştirilen 

manipülasyonları ortaya çıkaracak niteliktedir. İlgili oranlar; 

• Alacaklar Endeksi :  İlgili oran alacaklar ile gelirlerin cari yıl ve önceki yılda 

dengeli olup olmadığını belirlemeye yarar. Bu orandaki ciddi bir artış kredi 
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politikasındaki bir değişimin belirtisi olabileceği gibi gelirlerin olduğundan 

yüksek gösterilmekte olduğuna ilişkin bir işaret de olabilir. 

• Brüt Kar Marjı Endeksi: Bu endeksin 1 den yüksek olması brüt karda bir azalma 

olduğunu göstermekte , bu durum da iş ile ilgili problemlerin bu belirtisi olarak 

kabul edilebilmektedir. İş ile ilgili problem yaşayan işletmelerde 

manipülasyonların meydana gelme ihtimali artmaktadır. 

• Aktif Kalitesi Endeksi: İlgili orandaki olağandışı bir artış , işletmenin 

manipülatif işlemler gerçekleştirdiğinin bir belirtisi olabilmektedir. İlgili 

orandaki ciddi bir artış işletmenin hayali varlıklar yarattığının ya da mevcut 

varlıklarını yüksek değerlediğinin bir belirtisi olabilir.  

• Satış Büyüme Endeksi: Büyüme aslında hileli finansal raporlamayı işaret 

etmemektedir. Ancak büyüme içerisinde olan işletmelerin, içinde bulundukları 

finansal durum , sermaye ihtiyaçları ve yöneticilere hedeflerin tutturulması 

yönünde yapılan baskılar gibi nedenler ile hileli finansal raporlama yapma 

ihtimallerinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Özellikte büyümekte olan 

işletmelerde hafif bir duraklama anında bile hisse senedi fiyatlarında yüksek 

kayıplar yaşanması durumunda , işletmeler hileli finansal raporlama yapmaya 

daha eğilimli olmaktadırlar 

• Amortisman Giderleri Endeksi: Bu oranın 1 den yüksek olması varlıkların 

amorti edilme hızlarının yavaşladığını göstermektedir. Bu durum, işletmenin 

varlıklarının faydalı ömürlerini uzun hesapladığının ve daha az gider kaydı 

düzenleyerek karı olduğundan yüksek göstermeye çalıştığının bir belirtisi 

olabilir. 

• Pazarlama , Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri Endeksi: Pazarlama, 

satış , dağıtım ve genel yönetim giderlerinin , satışlarda bir değişim olmadan 

yükseliyor olması dikkat çekicidir. Bu değerin artışı hileli bir mali raporlamanın 

belirtisi olabilmektedir. Bu oran ile hileli finansal raporlama arasında doğru 

orantı olduğu düşünülmektedir. 

• Borçlanma Yapısı Endeksi: Bu oranın 1 den yüksek olması işletmede 

borçlanmanın  arttığının bir göstergesidir. Bu değişkene model içerisinde yer 

verilmesinin sebebi borçlanma imkanları yakalamak için yapılabilecek hileli 

finansal raporlamayı ortaya çıkarabilmektir. 
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• Toplam Tahakkukların Toplam Varlıklara Oranı: İşletme yönetiminin 

tahakkukları kullanıp , kazançta değişiklik yapmak için hileli finansal raporlama 

yapıp yapmadığının belirlenmesine yöneliktir. Bu oranın yüksek olması hileli 

finansal raporlama yapılmış olması ihtimalini arttırmaktadır.   

   Beneish tarafından hazırlanan modelin kullanımına ilişkin çeşitli kısıtlamalar 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki ilgili modelin halka açık şirketler için kullanılabilir 

olmasıdır. Halka açık olmayan işletmelerde güvenilir olarak kullanılamamaktadır. 149 

4.1.2. Fısıltı Hatlarının Kullanımı 

   İşletme üst yönetimleri genellikle hileli finansal raporlamayı gerçekleştirirken bu 

işlemi orta kademelerde çalışan kişiler ile birlikte yürütmektedirler. İşletmelerde kişilere 

hileli işlemleri gerçekleştirmeleri için üst yönetimce baskı yapıldığı durumlarda bunu 

bildirebilecekleri bir fısıltı hattının varlığı pek çok hileli finansal raporlamanın ortaya 

çıkarılabilmesi açısından önemlidir. Bu tip baskıların çok üst düzeyde çalışan kişilerden 

gelmesi ihtimaline karşın denetim komitesinin bu ihbarlar ile ilgilenmesi en doğrusudur.  

Fısıltı hatlarının kullanımı sırasında kişilerin kendi bildikleri ve notları içerisine dahil 

edebildikleri unsurları denetçi ile paylaşmaları son derece doğaldır. Bu notların ve 

anlatılanların güvenilir ve araştırmaya değer olup olmadığı konusunda dikkatli olmaları 

gerekmektedir. Kişilerin kıskançlık,  kişilik bozuklukları, intikam ve kişisel nedenler 

dolayısıyla da asılsız iddialarda bulunabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 

150    

4.1.3. Benford Kanunu 

   Benford Kanunu aslında temeli 1881 lere dayanan bir matematik kanunu olup ilk 

olarak Simon Newcomb adlı matematik ve astronomi profesörü tarafından 

keşfedilmiştir. Newcomb, logaritma kitaplarının 1 rakamı ile başlayan sayfalarının diğer 

sayfalara göre daha çok yıpranmış olduğunu fark etmiş ve araştırmasına başlamıştır. 3 

ile başlayanların ise 4 ile başlayanlara oranla daha çok yıpranmış olduğunu 

açıklanmıştır. Newcomb o dönemde herhangi bir rakamın sıfırdan farklı bir rakamla 

başlama ihtimali üzerinde bir makale hazırlamış ancak fazlaca dikkate alınmamıştır. 

                                                           
149 Banu Mengi TARHAN., (2013), a.g.e., 127-129. 
150 Banu Mengi TARHAN., (2013),  a.g.e.,129-130. 
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Sonrasında ise 1938 yılında fizikçi Frank Benford tarafından literatüre sokulmuştur. 

Benford, bu durumun bir tesadüf olmama ihtimalinden hareketle birbirinden farklı 

22229 sayı seti üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu analizler sonucunda 1 sayısının 

herhangi bir sayının ilk basamağında yer alma yüzdesinin %30 olarak 

hesaplamıştır.Ancak bu yöntem; 

• Fatura numaralı ile atanmış numaraların üzerinde kullanıldığında, 

• Kişilerin düşüncelerinde değişime neden olunan veri yığınlarında , psikolojik 

fiyatlandırma yapılmış yığınlarda (1,99 TL gibi) ya da ATM cihazlarında 

kişilerce çekilen para tutarları üzerinde kullanıldığında, 

• Sabit gerçekleştirilen ve yüksek tutarlar içeren ödemeler gibi süreklilik arz 

eden 

   tutarları içeren veri yığınlarında (satın alınan duran varlığın aylık sabit     

   ödemelerini içeren yığın gibi, ) 

• İşlemlerin kayıt altına alınabilmeleri için maksimum ya da minimum bir değere 

    sahip olması şartının bulunması halinde, 

• Rüşvet v.b. kayıt dışı işlemlerin bulunduğu durumlarda kullanıldığında fayda 

    sağlamamaktadır. 

Benford Kanunu’nu uygulayabilmek için dijital analiz testlerinin gerçekleştirilmesi 

gereklidir. Bu testler; ilk rakam testi , ikinci rakam testi, ilk iki rakam testi, ilk üç rakam 

testi, son iki rakam testi, yuvarlanan, tekrarlanan rakam testleridir. 151  

 

4.1.4. Hileli Finansal Raporlamada Soruşturma Tekniklerinin 

Kullanımı 

   Hileli finansal raporlama suçu işleyen kişiler genellikle akla yatkın bir şekle 

girebilmek için gerçekler ile hayali unsurları birleştirerek olayı kendi diledikleri şekilde 

yansıtma eğilimi içerisine girerler. Bu kişiler genellikle gerçeği saptırarak , yalan 

söyleyerek, çeşitli bilgi ve belgeleri gizleyerek denetçinin kafasını karıştırabilmek için 

gayret ederler. Bu nedenle sorgulamayı yürüten kişinin sorgulamayı oldukça derin bir 

                                                           
151 Banu Mengi TARHAN., (2013),  a.g.e., 132-133. 
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biçimde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Hileli finansal raporlama çevreden bağımsız 

bir biçimde oluşmamaktadır. Bu nedenle işletmede hileli finansal raporlamaya ilişkin 

gerçekleştirilen araştırmalar işletme üst yönetiminin sorgulanmasını içerecek biçimde 

tasarlanmalı, sırasıyla işletmenin CEO’ su, CFO’ su, COO’su ve muhasebe personeli 

sorgulanmalıdır. Sorgulama işleminin yetkin ve deneyimli bir hile denetçisi tarafından 

gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu kişi muhasebe herhangi bir tahrifat gerçekleşip 

gerçekleşmediğine ilişkin sert ama önemli soruları sorup karşılığında dürüst yanıtlar 

almayı başarabilen bir kişi olmalıdır. Hileli finansal raporlamayı sorgulama ile ortaya 

çıkarabilmek için, yönetim ve kilit noktalarda çalışan tüm personel sorgulanmalıdır.  

Hile incelemecileri ve bağımsız denetçiler , bir sorgulama sürecinde çeşitli önemli 

noktaları dikkate almalı ve konu ile ilgili olduğunu düşündükleri soruları korkusuzca 

sorabilmelidirler. Bu noktada, sorulan soruların suçlayıcı nitelik taşımamasına özen 

gösterilmelidir. Genel olarak sorgulamalar sırasında denetçilerin karşısına iki grup 

çalışan gelmektedir. Bunlardan ilki hileli finansal raporlama suçunu işlediği düşünülen 

ikincisi ise , suç işlememiş ancak işletmede bir şeylerin yanlış gittiğine dair düşüncesi 

olan kişidir. İkinci grup bilgi alınması açısından çok iyi bir kaynaktır. Toplu şekilde 

gerçekleştirilecek sorgulamalarda kişilerin birbirini etkileme ihtimali bulunmaktadır. Bu 

nedenle, sorgulamalar toplu şekilde gerçekleştirilmemeli , kişiler tek tek 

sorgulanmalıdır. Sorgulama sırasındaki ortam kişinin sorulan sorulara samimiyetle 

cevap vermesine olanak sağlayacak biçimde sağlanmalıdır. Sorgulamayı yürüten kişi , 

hile konusunda soru sormaya başlamadan önce , denetçi olarak hileleri ortaya çıkarma 

konusundaki sorumluğunu belirtmeli ve bu konuda çeşitli sorular sormak zorunda 

olduğunu açıklamalıdır. Sorgulanan kişinin bu hususu anlayıp anlamadığı sorulmalıdır. 

Alacağı pozitif yanıt üzerinde hile konusunda sorular yöneltmeye başlamalı, soruları en 

kolay olandan en zor olana göre sıralayarak yöneltmelidir.152 

4.1.5. Kontrol Listeleri ( Checlist ) Kullanımı 

   AICPA tarafından yayınlanan SAS No.99’a dayanarak hazırlanan kontrol listelerinin 

kullanımı işletmelerde hileli finansal raporlamanın ortaya çıkartılması konusunda fayda 

sağlayabilmektedir. 

                                                           
152 Banu Mengi TARHAN., (2013), a.g.e., 136-137. 
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• Baskı/Teşvik Unsuruna İlişkin Kontrol Listesi 

✓ Müşteri işletmenin finansal istikrarı ve karlılığı ekonomik, endüstriyel ya 

da işletmenin faaliyet koşulları nedeniyle tehdit altında mı? 

✓ Müşteri işletmenin yönetimi çeşitli şartların yakalanması ya da üçüncü 

tarafların beklentilerinin karşılanması gibi konularda baskı altında mı? 

✓ Müşteri işletmenin yöneticilerinin ya da yönetim kurulunun gelirleri 

işletmenin finansal performansından etkileniyor mu? 

✓ Müşteri işletmenin yöneticileri ve personeli, işletmenin yönetim kurulu 

ya da yönetimince konulmuş özellikle satış ve karlılığa ilişkin finansal 

hedeflerin yakalanması konusunda yoğun bir baskı altında mı? 

• Fırsat Unsuruna İlişkin Kontrol Listesi 

✓ Müşteri işletmenin içinde bulunduğu endüstri kolu ya da işletmenin 

faaliyetleri işletmeye hileli finansal raporlama yapabilmesi için gereken 

ortamı sunmakta mıdır? 

✓ Müşteri işletmenin yönetimi yeterli düzeyde takip edilmekte midir? 

✓ Müşteri işletmenin organizasyon yapısı karmaşık ya da istikrarsız bir 

   durum sergilemekte midir? 

✓ Müşteri işletmenin iç kontrol yapısına ilişkin unsurlarda herhangi bir 

    açıklık mevcut mudur? 

• Haklı Gösterme ve Tutum Unsurlarına İlişkin Kontrol Listesi 

✓ Müşteri işletme yönetiminin etik değerlere destek vermesi ve iletilmesi 

konusunda başarısız olması ya da uygun olmayan etik değer ve 

standartların iletilmesi gibi bir durum söz konusu mudur? 

✓ İşletmedeki konumları finansal konular ile bağlantılı olmayan yöneticiler 

muhasebe politikaları ve tahminleri gibi konularda alınacak kararlara 

katılma ya da bu konularla meşgul olma yönünde bir tutum içinde 

bulunmakta mıdırlar? 

✓ İşletme yönetimi ve yönetim kurulu üyelerinde genel olarak kanunların 

çiğnenmesine ilişkin bir tutum mevcut mudur? 

✓ İşletme yönetiminin işletme hisse senedi fiyatlarının atması yönünde aşırı 

bir ilgisi bulunmakta bu yönde bir tavır sergilemekte midir? 

✓ İşletme yönetimi agresif ve gerçekdışı öngörülerde bulunmakta mıdır? 
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✓  İşletme yönetimi, düzeltme gereken durumları zamanında bildirmeyi 

 ihmal etmekte midir? 

✓  İşletme yönetimi , düzeltme gereken durumları zamanında bildirmeyi    

 ihmal etmekte midir? 

✓ İşletme yönetimi marjinal ya da uygun olmayan muhasebe   

     uygulamalarını önemlilik temeline bağlı olarak haklı göstermeye çalışma  

    eğiliminde midir? 

Denetim testlerine ilişkin gerçekleştirilen faaliyetler sırasında kullanılabilecek kontrol 

listelerinde şu hususlara yer verilmelidir.  

• Gerçekleştirilecek denetim çalışmalarının ani ve önceden bildirilmemiş olması 

gerekmektedir. 

• Dönem kapanışına yakın bir zamanda stok sayımlarının gerçekleştirilerek 

bakiyelerde sayım ile dönem kapanışı arasındaki süreyi azaltarak meydana 

gelebilecek hile riskinin azaltılması sağlanmalıdır. 

• Başlıca müşteri ve satıcılar yapılan yazılı doğrulamalara ek olarak sözlü olarak 

da görüşmelerin sağlanması gereklidir. 

• Analitik inceleme teknikerlinin henüz birleştirilmemiş verilere (tek bir şubeye 

ilişkin verilere) uygulanması ve bu verilerin denetçilerin beklentileri ile 

karşılaştırılması denetçilerin oldukça faydalı sonuçlara ulaşmasını sağlar. 

• Hileye bağlı önemli yanlışlık riskinin mevcut olduğu noktalarda çalışan personel 

ile gerçekleştirilecek sorgulamalar, bu kişilerin hile konusunda görüşlerinin 

alınması ve ilgili noktalardaki kontrollerin riskin ortaya çıkışına nasıl imkan 

tanıdığının anlaşılabilmesi açısından önemlidir.  

• İşletmenin şubelerinin denetimini farklı denetçiler gerçekleştiriyor ise bu 

denetçilerin de görüşlerinin alınması denetçilere fayda sağlar. 153  

 

  4.1.6.  Veri Madenciliği Tekniklerinin Kullanımı 

 

                                                           
153 Banu Mengi TARHAN., (2013), a.g.e., 140-141. 
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Veri madenciliği , bilinmeyen, gizli ilişkilerin , şüpheli ilişkilerin ortaya çıkarılabilmesi 

için , kontrollerin etkenliğini belirleyebilmek için, hile risklerinin gözlemlenebilmesi 

için ve çok yüksek miktarlardaki bilgilerin etken ve etkin biçimde incelenmesi ve analiz 

edilebilmesini amaçlar. Veri analizi sürecinde yer alan büyük miktarlı verilerin analiz 

edilebilmesi için öncelikle çeşitli süreçlerden geçirilerek analize uygun hale 

getirilebilmesi gerekmektedir. Ham haldeki veriyi potansiyel bir hileli finansal 

raporlama riskine karşı inceleyebilmek için dört aşamadan geçilmesi gerekmektedir. Bu 

aşamalar; 

• İlk aşamada incelenecek verilerin içermesi gereken bilgileri içerdiğinden ve 

doğru bir formatta bulunduğundan emin olunması gerekmektedir. Verilerin 

mümkün olduğunca kesin olması ve eksiklikler içermemesi önemlidir.  Bu 

eksiklikler kalitesiz veriler nedeniyle başarısızlık ve vakit kaybına neden olur.  

• İkinci aşamada hile riski doğrultusunda test edilecek unsura karar verilmelidir. 

Bu noktada aslında hiçbir sınırlama yoktur. İncelemeyi yapan kişi test etmek 

istediği unsura ilişkinin verinin ne olduğuna karar vererek bu unsura etki 

edebilecek verileri belirlemek suretiyle gerekli test çalışmasını gerçekleştirebilir. 

Muhasebe kayıtlarında bir yanlışlık bulunup bulunmadığı açısından inceleyen 

bir denetçi, tüm günlük defter girişlerini elektronik formatta elde etmek, bu 

kayıtlardaki sistematiği anlayarak bir beklenti oluşturmak, oluşturduğu 

beklentiyi gerçekleşmiş olan veriler ile karşılaştırmak, normal olmayan 

durumları araştırarak bunlar için nedenleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. 

Çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen muhasebe kayıtları , dönem sonlarında 

bilançoya aktarılan maliyetlere ilişkin kayıtlar anormal durumlara örnek olarak 

gösterilebilir. 

• Örnekler alınarak çalışmalar yapılmakta ve sonuçlar gözden geçirilmektedir. 

Süreç tekrarlara dayanır. Ne kadar çok çalışma yapılırsa test sonuçları o kadar 

güvenilir olur. 

• Veri analizleri direkt olarak hileli olan kayıtların ortaya çıkarılmasını 

sağlamayacak, aslında gerçekleştirilen testlerde ortaya çıkan anormallikleri göz 

önüne getirecektir. Denetçi bunun üzerinde gerekli çalışmalarını 

gerçekleştirecektir. 154  

                                                           
154 Banu Mengi TARHAN., (2013), a.g.e., 141-142. 
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4.2. HİLELİ  FİNANSAL RAPORLAMANIN DOĞURDUĞU 

SORUNLAR 

 

Hileli finansal raporlama, işletmelere ve işletme ile ilgilenen tüm taraflara zarar verir. 

Bu zararlar şu şekilde sıralanabilir. 

• Finansal raporlama sürecinin kalitesini ve doğruluğunu azaltır. 

• Denetçilerin ve denetim firmalarının doğruluğunu ve tarafsızlığını tehlikeye atar.  

• Sermaye piyasalarına olan güveni, sermaye piyasası katılımcılarını ve finansal 

bilgilerin güvenirliliğini azaltır. 

• Sermaye piyasasının verimliliğini düşürür.  

• Ülkenin ekonomik büyüme ve refah düzeyini azaltır. 

• Dava edilme sonucunda çok ciddi zararlar ortaya çıkabilir. 

• Hileli finansal raporlama sürecine karışan kişilerin kariyerlerine zarar verir.  

• Hileli finansal raporlama, bunu gerçekleştiren işletmenin iflasına  veya  çok 

ciddi ekonomik kayıplara uğramasına neden olur. 

• Aşırı boyutlardaki düzenleyici müdahaleleri teşvik eder.  

• Hileli eylem bu olaya karıştığı iddia edilen işletmelerde, işletmenin normal 

faaliyetlerinde ve performanslarında tahribata neden olur. 

   Bu zararların yanında işletmenin çalışanları işlerini kaybederler. İşletmeye yatırım 

yapanlar yatırımlarını geri almayı , bankalar sağladıkları kredilerin geri ödemesini 

isterler. İşletme ile ticari ilişki içerisinde bulunan alıcı ve satıcılar da mevcut ilişkilerine 

son verirler. Olaya ilgili işletmenin denetimini gerçekleştiren bağımsız denetim 

şirketleri açısından bakıldığında, bu şirketlerin itibarlarının da zedelendiği açıktır.155 

4.3. HİLE DENETİMİ 

 

                                                           
155 Banu Mengi TARHAN., (2013), a.g.e., 10-11. 
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   Amerikan Muhasebeciler Birliği (American Accounting Association) bünyesinde 

faaliyet gösteren Temel Denetim Kavramları Komitesine göre denetim faaliyeti birbirini 

izleyen evrelerden oluşan bir süreçtir. Belirli bir plan dahilinde yürütülür. İşletmenin, 

iktisadi faaliyetleri ile ilgili olarak hazırladığı çeşitli raporlar ve beyanlar, işletme 

açısından bir iddia niteliğindedir. Söz konusu raporlar ve beyanlar işletme tarafından 

hazırlanmış ve menfaat gruplarına sunulmuştur. Denetim bu iddiaların doğruluğu ve 

güvenilirliğinin araştırılmasıdır. Denetçi, işletmenin iddiası niteliğindeki finansal 

tabloları önceden saptanmış ölçütlerle karşılaştırarak, bu ölçütlere göre doğruluk ve 

güvenilirliğine karar verir. Denetçi işletmenin iddialarının doğruluğunu araştırmak için 

işletme ve işletmeyle ilgili kişi ve kuruluşlardan bağımsız olarak yeterli ve uygun 

nitelikte kanıt toplamak zorundadır. İşletmeyle ilgili finansal olaylarla birçok kişi ve 

kuruluşun doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Denetçi bu ilgililere, işletmenin 

finansal bilgileri konusunda yaptığı denetimin sonunda ulaştığı sonucu yazılı bir raporla 

açıklar. Bu aşama denetimin son aşamasını oluşturur.(Kaval, 2003,19-20) Denetim 

sürecini oluşturan aşamalar ve bu aşamalarda yer alan uygulamalar aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir. Denetim Sürecinin aşamalarında; denetim metodolojisi ve araçları ile 

denetimin iyi yapılandırılması, yönetici ve ortakların aktif olarak denetim planına dahil 

olmaya cesaretlendirilmesi, etkili ve verimli denetim kanıtları sağlayan prosedür ve 

yapı, ihtiyaca uygun denetim dokümanı, denetim çalışmalarında etkili bir incelemenin 

varlığının sağlanması, denetim kalite kontrol prosedürlerinin ve etik standartların 

amacına ulaşması, denetçinin dürüstlüğü, objektifliği ve bağımsızlığı ile ilgili güven 

sağlanması durumunda, denetim sürecinin denetim kalitesinin arttırılmasına pozitif bir 

katkı sağlaması beklenmektedir.156 Denetim süreci özetle aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Hamide ÖZYÜREK,., (2012),  “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından Bağımsız 

Denetimin Önemi” , Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 99-100. 
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Tablo 4.1: Denetim Süreci157 

Hileli finansal raporlamanın önlenme ve ortaya çıkartılma süreci genel olarak şu şekilde 

işler. 

 

                                                           
157 Hamide ÖZYÜREK., (2012), a.g.e. ,  100. 

DENETİM SÜRECİ 

  

 

  

 

 

MÜŞTERİ KABUL POLİTİKASI IŞIĞINDA 

GEREKLİ BİLGİLERİN TOPLANMASI 

MÜŞTERİ SEÇİMİ VE İŞİN 

ALINMASI BİR ÖNCEKİ DENETÇİ İLE GÖRÜŞME 

 

  
 

DENETİM ANLAŞMA MEKTUBUNUN 

YAZILMASI 

    

 

 

 

MÜŞTERİ İŞLETMEYİ TANIMA 

AMACIYLA FAALİYETLERİYLE İLE 

İLGİLİ BİLGİ TOPLAMASI 

DENETİM PLANLAMASI 

 

DENETİM PROGRAMININ 

HAZIRLANMASI 

  

 

İŞGÜCÜ VE ZAMAN PLANLAMASI 

 

  
 

 

  

  

 

 

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İNCELENMESİ 

VE DEĞERLENDİRİLMESİNİN 

YAPILMASI 

 

 

DENETİM PROGRAMINDA GEREKLİ 

DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI 

DENETİM PROGRAMININ 

YÜRÜTÜLMESİ 

 

HESAP BAKİYELERİNİN 

DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI 

  

 

TOPLANAN KANITLARI DEĞERLEME 

 

  
 

 

  

 

 
 

 

FİNANSAL TABLOLARIN DÜRÜSTLÜĞÜ 

HAKKINDA YARGIYA ULAŞILMASI 

BULGULARIN RAPORLANMASI 

 

YARGININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ, 

DENETİM RAPORUNUN YAZILMASI VE 

YAYINLANMASI 

  

 

  

 

  
 

 

 

  
 

  

KALİTE 

KONTROL   
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Tablo 4.2: Hileli Finansal Raporlamanın Önlenme ve Ortaya Çıkartılma Süreci 158

1.BASAMAK 2.BASAMAK 3.BASAMAK 4.BASAMAK 5.BASAMAK

1. İç Denetçiler 

(Kontroller)

1.Bağımsız 

Denetçiler

Bilgi 

Kullanıcıları

Sermaye 

Piyasası 

Otoriteleri

2. Denetim Komitesi

3. Yönetim Kurulu

4. Bağımsız 

Denetçiler

Hileli Finansal 

Raporlama Önlendi

Standart Şartsız 

Denetim Görüşü

Finansal 

Tablolar 

Faydalı, 

Gerçeğe Uygun, 

Güvenilir

Yatırımcı 

Kredi Veren 

ve tüm 

kullanıcılara 

doğru bilgi 

aktarıldı

Hileli 

Finansal 

Raporlama

Hileli Finansal 

Raporlama Ortaya 

Çıkarıldı ve 

Düzeltildi

Hileli Finansal 

Raporlama 

Önlenemedi

Hileli Finansal 

Raporlama 

Ortaya 

Çıkarıldı ve 

Düzeltildi.

Hileli Finansal 

Raporlama Ortaya 

Çıkarılamadı

Finansal 

Tablolar Önemli 

Yanlışlıklar 

İçeriyor.

Hileli Finansal 

Raporlama 

Ortaya 

Çıkarılamadı.

Finansal 

Tablolar 

Yeniden 

Şekillendirilir.

Sermaye 

piyasası 

Otoritelerinin 

Uygulamaları

 

                                                           
158 Banu Mengi TARHAN. (2013), a.g.e. 14. 
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Meydana gelen hileli finansal raporlama ilk olarak iç denetçiler, işletme denetim 

komitesi, yönetim kurulu ve bağımsız denetçilerce önlenebilirse , işletmenin finansal 

tablolarının sunmuş olduğu veriler gerçeğe uygun, güvenilir ve faydalı olacağından 

işletme hakkında standart şartsız bir denetim görüşü oluşturulur. Hileli finansal 

raporlamanın bu aşamada ortaya çıkarılamaması ile hile nedeniyle uğranılacak olan 

zararlar artar. Bunun nedeni, İşletmenin finansal tablolarının bu aşamadan sonra işletme 

ilgililerine ulaşacak ve işletme ilgililerinin yanlış kararlar almasına sebebiyet 

verebilecek olmasıdır. Bu aşamadan sonra ortaya çıkacak hileli finansal raporlamalar 

için işletmeler, ilgili ülkenin Sermaye Piyasası Otoriteleri tarafından yapılacak 

uygulamalara tabi olacaklardır. Bu şekilde gerçekleştirilecek her uygulamanın işletme 

üzerinde negatif bir etkisi olacaktır.  159  

   “Fine Host” vakası mesleki özen ve dikkat ile ilgili ilginç bir örnektir. Fine Host’un  

denetçisi Deloitte&Touch denetim firmasında görev yapan Jeffrey Bascik, denetim 

faaliyetini icra ederken gerekli özeni gösteremediğinden hileli finansal raporlama patlak 

vermiştir. Fine Host şirketi giderlerini aktifleştirerek ve gelirleri şişirerek vergi öncesi 

karını 1992-1996 yılları arasında 28 milyon $’ın üzerinde, 1997’inin ilk çeyreğinde 21 

milyon $’a yakın fazla göstermiştir. Jeffrey sorunlu olduğu işlemlerle ilgili kaliteli 

denetim kanıtları yerine yönetimin ifadelerine başvurmuştur. Eğer Jeffrey sorunlu 

olduğu işlemlerle ilgili daha dikkatli davransaydı ya da denetim kanıtlarının kalitesini 

ve miktarını artırsaydı Fine Host’un hileli finansal raporlama nedeniyle meydana gelen 

yatırımcı kayıplarını azaltabilirdi.160 

   Aşağıdaki tabloda finansal bilgilerin manipülasyonunun alt boyutlarından denetçi rolü 

ve denetim mekanizması ile ilgili tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. 

 

 

 

 

                                                           
159 Banu Mengi TARHAN., (2013), a.g.e, 15. 
160 İdiris VARICI, (Ocak 2012), “ Hileli Finansal Raporlama Açısından Denetçinin Sorumluluğu: 

İmkb’de Faaliyet Gösteren İşletmelerin Denetim Raporlarının İncelenmesi”, Gümüşhane Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 5,  133. 
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Tablo 6.1:Denetçi Rolü ve Denetim Mekanizması Boyutu İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

 

İFADELER Ort. Std.Sap. 
1 2 3 4 5 

% % % % % 

1. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 

denetim raporlarının amacı, finansal tabloların 

sunumunda doğruluğun ve güvenilirliğinin 

garanti edilmesini sağlamaktadır.  

4,03 1,10 6,50 6,50 0,00 51,60 35,50 

2. Bağımsız denetim faaliyetleri, işletme 

içerisinde hileli finansal raporlamanın 

yapılmasında bir engel oluşturmaktadır.  

4,20 0,72 0,00 1,60 12,90 48,40 37,10 

3. Denetim faaliyetlerinde yer alan rotasyon 

uygulaması (bir işletmeyi sürekli olarak aynı 

bağımsız denetim firmasının denetlememesi, belli 

periyotlarla denetim firmasının değişmesi) hileli 

finansal raporlama riskini azaltıcı etki yapar. 

4,33 0,80 0,00 3,20 11,30 33,90 51,60 

4. Denetim mekanizması, finansal bilgi 

kullanıcılarının yararlı bilgiyi elde etmesine 

olanak sağlamaktadır.  

4,51 0,50 0,00 0,00 0,00 48,40 51,60 

5. İşletmelerde iç kontrol sistemlerinin kurulması 

veya etkin hale getirilmesi hileli finansal 

raporlamayı azaltır.  

4,35 0,54 0,00 0,00 3,20 58,10 38,70 

Denetçi Rolü ve Denetim Mekanizması Boyutu 4,29             

1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum, 

5=Kesinlikle Katılıyorum 

Söz konusu tablo incelendiğinde “Denetim mekanizması, finansal bilgi kullanıcılarının 

yararlı bilgiyi elde etmesine olanak sağlamaktadır” ifadesinin 4,51 ile en yüksek 

ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle katılımcıların tamamı bu 

görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir. Akabinde işletmelerde ‘’iç kontrol sistemlerinin 

kurulması veya etkin hale getirilmesi hileli finansal raporlamayı azaltır’’ ifadesi 4,35’lik 

ortalaması ile ikinci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan ‘‘Denetim faaliyetlerinde yer 

alan rotasyon uygulaması hileli finansal raporlama riskini azaltıcı etki yapar’’ ifadesi de 
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4,33 lük ortalama ile üçüncü sırada yer almaktadır. Denetçi rolü ve denetim 

mekanizması boyutunun ortalaması ise, 4,29’dur.161 

 

 

BÖLÜM 5. HİLELİ FİNANSAL TABLOLAR İLE 

İLGİLİ UYGULAMALAR VE RAPORLAMA  
 

 

1.  XYZ işletmesi internet üzerinden ürün satışı yapan, 5 ortaklı bir firmadır. İşletmenin  

2015-2016 yılı mali verileri aşağıdaki gibidir.  

Tablo 4.3: XYZ A.Ş. Gelir Tablosu 

XYZ İŞLETMESİ 01.01.2016- 31.12.2016 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU 

  

 
2015 2016 

A BRÜT SATIŞLAR 12.084.747,14 16.556.872,51 

  Yurt İçi Satışlar 12.055.584,85 16.478.551,78 

  Yurtdışı Satışlar 0 25.000,00 

   Diğer Gelirler 29.162,29 53.320,73 

B SATIŞ İNDİRİMLERİ 904,32 4.686,10 

   Satıştan İadeler (-) 904,32 4.686,10 

C NET SATIŞLAR 12.083.842,82 16.552.186,41 

D SATIŞLARIN MALİYETİ 9.510.649,82 13.114.580,90 

   Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 9.510.649,82 13.006.933,47 

   Diğer Satışların Maliyeti (-)  0 107.647,43 

  BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 2.573.193,00 3.437.605,51 

E FAALİYET GİDERLERİ 2.733.292,82 2.960.105,49 

   Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.372.862,62 1.202.073,71 

   Genel Yönetim Giderleri (-)  1.360.430,20 1.758.031,78 

  FAALİYET KARI VEYA ZARARI -160.099,82 477.500,02 

F 

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE 

KARLAR 1.489.043,36 863.274,63 

   Faiz Gelirleri  57.161,82 256.089,71 

   Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1.431.881,54 607.184,92 

                                                           
161 Ümit AYDIN., Osman TUĞAY., (2018),” Hileli Finansal Raporlama: Bağımsız Denetçilerin Meslek 

Etiği Ve Hileli Finansal Raporlamaya Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 290. 
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G 

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE 

ZARARLAR (-) 216.575,51 0 

   Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 216.575,51 0 

H FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 194.667,22 452.902,00 

  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 194.667,22 452.902,00 

  Olağan Kar veya Zarar 917.700,81 887.872,65 

I OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 173.012,34 274,57 

   Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 173.012,34 274,57 

J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 7.064,15 148.918,73 

   Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)  7.064,15 148.918,73 

  Dönem Karı veya Zararı 1.083.649,00 739.228,49 

K 

DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL 

YÜKÜMLÜLÜK 260.044,90 147.845,70 

  Dönem Net Karı veya Zararı 823.604,10 561.599,05 

 

 

Tablo 4.4: XYZ A.Ş. Bilançosu 

  XYZ İŞLETMESİ 31.12.2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 

  AKTİF 2015 2016 

 
PASİF 2015 2016 

1 

DÖNEN 

VARLIKLAR 8.141.919,06 12.803.515,00 3 

KISA VADELİ 

YABANCI 

KAYNAKLAR 5.876.178,54 7.146.217,52 

  Hazır Değerler 3.529.219,86 2.760.610,31   Mali Borçlar  129.263,97 111.080,44 

  Kasa 436.816,55 31.877,12   Diğer Mali Borçlar 129.263,97 111.080,44 

  Alınan Çekler 0 0   Ticari Borçlar 1.716.670,29 781.020,79 

  Bankalar 309.929,59 2.250.346,83    Satıcılar  1.659.340,74 718.505,09 

  

Verilen Çekler ve 

Ödeme Emirleri 0 0    Diğer Ticari Borçlar  57.329,55 62.515,70 

  Diğer Hazır Değerler 2.782.473,72 1.478.386,36    Diğer Borçlar  177.137,24 31.193,05 

  Menkul Kıymetler  0 2.963,50   Ortaklara Borçlar  177.137,24 22.831,36 

  

Kamu Kesimi Tahvil, 

Senet ve Bonoları  0 2.963,50   Personele Borçlar 0 6.965,82 

   Ticari Alacaklar  105.656,59 126.682,31   Diğer Çeşitli Borçlar 0 1.395,87 

   Alıcılar  1.000,20 22.683,17    Alınan Avanslar  665.344,08 2.414.097,98 

   Alacak Senetleri  103.531,67 103.531,62   

Alınan Sipariş 

Avansları 665.344,08 2.414.097,98 

  

 Verilen Depozito ve 

Teminatlar  467,52 467,52   

Ödenecek Vergi ve 

Diğer Yükümlülükler 31.531,06 58.087,06 

  Diğer Ticari Alacaklar  657,2 0   

Ödenecek Vergi ve 

Fonlar 14.646,94 18.284,80 

  Diğer Alacaklar  30.198,67 347.949,25   

Ödenecek Sosyal 

Güvenlik Kesintileri  16.884,12 39.802,26 

   Diğer Çeşitli Alacaklar  30.198,67 347.949,25   

Borç ve Gider 

Karşılıkları  8.302,42 16.873,69 

   Stoklar  339.039,10 8.008.617,03   

 Dönem Karı Vergi 

ve Diğer Yasal 

Yükümlülük 218.142,63 177.629,44 
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   Ticari Mallar  87.286,50 7.017.053,87   

 Dönem Karının 

Peşin Ödenen Vergi 

ve Diğer  209.840,21 160.755,75 

   Diğer Stoklar  0 991.563,16 4 

UZUN VADELİ 

YABANCI 

KAYNAKLAR 0 2.000.000,00 

  

Verilen Sipariş 

Avansları  251.752,60 0   Mali Borçlar  0 2.000.000,00 

  

 Gelecek Aylara Ait 

Giderler ve Gelir 

Tahakkukları 20.352,93 206.308,36   Diğer Mali Borçlar 0 0 

  Gelir Tahakkukları  20.352,93 206.308,36   Ticari Borçlar 0 0 

   Diğer Dönen Varlıklar  46.492,38 350.384,24    Satıcılar  0 0 

   Devreden KDV  41.592,38 350.384,24    Diğer Ticari Borçlar  0 0 

   Personel Avansları  4.900,00 0    Diğer Borçlar  0 0 

2 

DURAN 

VARLIKLAR 1.641.341,04 2.307.767,04         

  Maddi Duran Varlıklar  302.883,04 380.051,92 5 ÖZ KAYNAKLAR 3.342.144,22 15.776.260,42 

  Taşıtlar 203.975,05 272.538,08   Ödenmiş Sermaye  780.000,00 780.000,00 

   Demirbaşlar 416.960,21 557.524,35    Sermaye  780.000,00 780.000,00 

  

 Birikmiş 

Amortismanlar (-)  318.052,22 450.010,51   Sermaye Yedekleri  0 5.655.459,05 

  

 Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 20.610,19 107.634,64   

Kayda Alınan Emtia 

Özel Karşılık Hesabı 0 5.655.459,05 

   Haklar  76.022,77 105.722,77   Kar Yedekleri 18.349,91 18.349,91 

  

 Kuruluş ve 

Örgütlenme Giderleri 740,49 740,49   Yasal Yedekler 18.349,91 18.349,91 

   Özel Maliyetler  118.103,59 208.076,17   Geçmiş Yıl Karları 7.215,83 872.722,20 

  

 Birikmiş 

Amortismanlar (-)  174.256,66 206.904,79    Geçmiş Yıl Karları 7.215,83 872.722,20 

  

 Gelecek Yıllara Ait 

Giderler ve Gelir 

Tahakkukları  4.868,41 9.281,66   

 Dönem Net Karı 

(zararı) 865.506,37 561.599,05 

  

 Gelecek Yıllara Ait 

Giderler  4.868,41 9.281,66   Dönem Net Karı 865.506,37 561.599,05 

  AKTİF TOPLAMI 9.783.260,10 15.111.282,04   PASİF TOPLAMI 9.218.322,76 24.922.477,94 

 

 

Firma denetçisi ile yapılan görüşme sonucunda ilgili firmanın finansal tablo denetimi ile 

ilgili yazılan denetim raporu aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 4.5: Denetim Raporu 

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 

XYZ A.Ş. 

FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU: 
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XYZ A.Ş.’ nin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablolarını , 

önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. 

İŞLETME YÖNETİMİNİN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞU: 

İşletme yönetimi , finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanması 

ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve 

usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir 

şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve 

devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe 

politikalarının seçilmesini içermektedir. 

DENETÇİNİN SORUMLULUĞU:    

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş 

bildirmektedir. Bağımsız denetimimiz, Uluslar arası Denetim Standartlarına uygun olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların 

gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak 

üzere planlayarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı 

toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim 

tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı 

hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de 

kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde , işletmenin iç 

kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak amacımız, iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında 

görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme 

yönetimi tarafından hazırlanan ve gerçeğe uygun sunumu yapılan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından 

benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir 

bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, olumsuz görüşümüzün 

oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

OLUMSUZ GÖRÜŞÜN DAYANAĞI: 

1-Gelir tablosu üzerinde yapılan oran analizi sonucunda firma faaliyet karı 2015 yılı ile 2016 yılı 

karşılaştırılmıştır. 

2015 yılı Faaliyet Karı Oranı=Faaliyet Karı / Net Satışlar 

                                                    = -160.099,82 / 12.083.842,82 

                                                    = - 0,01325 

2016 yılı Faaliyet Karı Oranı=Faaliyet Karı / Net Satışlar 

                                                    = 477.500,02 / 16.552.186,41 

                                                    = 0,028848 
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Faaliyet karındaki yükselmenin firmanın esas faaliyetlerinden olmayan kiralama işlemini 649-Diğer 

Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Hesabı yerine 600-Yurt İçi Satışlar hesabında takip ettiği ve bu 

sebepten faaliyet karının iyileştirildiği tespit edilmiştir.  

2-Bilanço üzerinde 340-Alınan Avanslar hesabının 665.344,08 TL den  2.414.097,98 TL ye yükseldiği 

tespit edilmiştir. Bunun nedeninin ise banka üzerinden gelen avans banka kayıtlarının ve stok 

sayımlarının  incelenmesi neticesinde 2016 yılında alınan avansların 2016 yılı içerisinde teslim edildiği 

fakat faturalandırılmadığı tespit edilmiştir. 

3-BDS-550 (İlişkili Taraflar) çerçevesinde firma ortaklarına ait başka bir firma olduğu  işletme yönetimi 

tarafından denetçiye sunulması gerekmektedir. Fakat işletme yönetimi bu bilgiyi vermemiş, denetçi  cari 

ve fatura kontrolleri neticesinde tespit etmiştir. Fatura kontrollerinde birim fiyatlarının da  çok altında 

olduğu tespit edilmiştir.  

4-2015 yılı içerisinde kullanılan 2.000.000, 00 TL kredinin tamamı 2016 yılında ve uzun vadeli olarak 

kayıtlara alınmıştır. 2015 ve 2016 yılı ile ilgili kısımlar kısa vadeli yabancı kaynaklara alınmamış, 

dönemsellik ilkesi gereği dönemlerinde tahakkuk ettirilmemiştir. 

OLUMSUZ GÖRÜŞ: 

Görüşümüze göre , ilişikteki tablolar, yukarıda yer alan Olumsuz Görüşün Dayanağı paragrafında 

belirtilen hususlar nedeniyle, XYZ A.Ş. ‘ nin 31.12.2016 tarihleri itibariyle gerçek finansal durumlarını, 

aynı tarihlerde sona eren yıllara ait finansal performanslarını ve nakit akımlarını Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları Çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmamaktadır. 

İLGİLİ DİĞER MEVZUAT VE DÜZENLEMELERDE KAYNAKLANAN SORUMLUKLAR 

HAKKINDA RAPOR: 

İlgili hileli finansal tablolarda tespit edilen hileler Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilecektir. Bu konuda 

izlenecek yol ile ilgili hukuki danışmanlık alınacaktır. 

Denetçinin İmzası 

Denetim Raporunun Tarihi 

Denetçinin Adresi  
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2.  ABC işletmesi  inşaat malzemesi alım-satımını yapan 5 ortaklı bir firmadır. Firma 

denetçisi ile yapılan görüşme sonucunda ilgili firmanın finansal tablo denetimi ile ilgili 

yazılan denetim raporu ve finansal tablolar aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4.6: ABC A.Ş. Bilançosu 

  ABC İŞLETMESİ 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU 

  AKTİF 2016 

 
PASİF 2016 

1 DÖNEN VARLIKLAR 134.538.096,55 3 

KISA VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR 103.443.546,06 

  Hazır Değerler 5.005.557,95   Mali Borçlar  111.080,44 

  Kasa 31.877,12   Diğer Mali Borçlar 111.080,44 

  Alınan Çekler 1.357.890,00   Ticari Borçlar 100.812.213,84 

  Bankalar 1.250.346,83    Satıcılar  100.718.505,09 

  

Verilen Çekler ve Ödeme 

Emirleri 0    Diğer Ticari Borçlar  62.515,70 

  Diğer Hazır Değerler 2.365.444,00    Diğer Borçlar  31.193,05 

  Menkul Kıymetler  0,00   Ortaklara Borçlar  22.831,36 

  

Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve 

Bonoları  0,00   Personele Borçlar 6.965,82 

   Ticari Alacaklar  7.976.079,00   Diğer Çeşitli Borçlar 1.395,87 

   Alıcılar  4.187.643,00    Alınan Avanslar  2.414.097,98 

   Alacak Senetleri  1.998.767,00   Alınan Sipariş Avansları 2.414.097,98 

   Verilen Depozito ve Teminatlar  1.789.669,00   

Ödenecek Vergi ve Diğer 

Yükümlülükler 58.087,06 

  Diğer Ticari Alacaklar  0   Ödenecek Vergi ve Fonlar 18.284,80 

  Diğer Alacaklar  18.000.000,00   

Ödenecek Sosyal Güvenlik 

Kesintileri  39.802,26 

   Diğer Çeşitli Alacaklar  18.000.000,00   Borç ve Gider Karşılıkları  16.873,69 

   Stoklar  102.999.767,00   

 Dönem Karı Vergi ve Diğer 

Yasal Yükümlülük 177.629,44 

   Ticari Mallar  100.000.000,00   

 Dönem Karının Peşin 

Ödenen Vergi ve Diğer  160.755,75 

   Diğer Stoklar  2.999.767,00 4 

UZUN VADELİ 

YABANCI KAYNAKLAR 31.587.000,00 

  Verilen Sipariş Avansları  0   Mali Borçlar  50.000,00 

  

 Gelecek Aylara Ait Giderler 

ve Gelir Tahakkukları 206.308,36   Diğer Mali Borçlar 50.000,00 

  Gelir Tahakkukları  206.308,36   Ticari Borçlar 31.537.000,00 

   Diğer Dönen Varlıklar  350.384,24    Satıcılar  500.000,00 
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   Devreden KDV  350.384,24    Diğer Ticari Borçlar  29.000.000,00 

   Personel Avansları  0    Diğer Borçlar  2.037.000,00 

2 DURAN VARLIKLAR 496.968,22       

  Maddi Duran Varlıklar  380.051,92 5 ÖZ KAYNAKLAR 4.518,71 

  Taşıtlar 272.538,08   Ödenmiş Sermaye  780.000,00 

   Demirbaşlar 557.524,35    Sermaye  780.000,00 

   Birikmiş Amortismanlar (-)  450.010,51   Kar Yedekleri 18.349,91 

  

 Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 107.634,64   Yasal Yedekler 18.349,91 

   Haklar  105.722,77   Geçmiş Yıl Karları 872.722,20 

  

 Kuruluş ve Örgütlenme 

Giderleri 740,49    Geçmiş Yıl Karları 872.722,20 

   Özel Maliyetler  208.076,17   Geçmiş Yıl Zararları 3.037.000,00 

   Birikmiş Amortismanlar (-)  206.904,79   Geçmiş Yıl Zararları 3.037.000,00 

  

 Gelecek Yıllara Ait Giderler 

ve Gelir Tahakkukları  9.281,66    Dönem Net Karı (zararı) 1.370.446,60 

   Gelecek Yıllara Ait Giderler  9.281,66   Dönem Net Karı 1.370.446,60 

  AKTİF TOPLAMI 135.035.064,77   PASİF TOPLAMI 

  

135.035.064,77 

Tablo 4.7: ABC A.Ş. Gelir Tablosu 

ABC İŞLETMESİ 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ GELİR TABLOSU 

  

 
2016 

A BRÜT SATIŞLAR 22.861.748,51 

  Yurt İçi Satışlar 22.498.551,78 

  Yurtdışı Satışlar 309.876,00 

   Diğer Gelirler 53.320,73 

B SATIŞ İNDİRİMLERİ 4.686,10 

   Satıştan İadeler (-) 4.686,10 

C NET SATIŞLAR 22.857.062,41 

D SATIŞLARIN MALİYETİ 19.054.580,90 

   Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 19.008.933,47 

   Diğer Satışların Maliyeti (-)  45.647,43 

  BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 3.802.481,51 

E FAALİYET GİDERLERİ 2.958.386,37 

   Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.200.641,11 

   Genel Yönetim Giderleri (-)  1.757.745,26 

  FAALİYET KARI VEYA ZARARI 844.095,14 

F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1.463.343,39 

   Faiz Gelirleri  656.147,01 

   Diğer Olağan Gelir ve Karlar 807.196,38 

G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0 

   Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0 
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H FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 445.738,99 

  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 445.738,99 

  Olağan Kar veya Zarar 1.861.699,54 

I OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 276,87 

   Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 276,87 

J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 148.918,16 

   Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)  148.918,16 

  Dönem Karı veya Zararı 1.713.058,25 

K DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 342.611,65 

  Dönem Net Karı veya Zararı 1.370.446,60 

 

Tablo 4.8: Denetim Raporu 

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 

ABC A.Ş. 

FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU: 

ABC A.Ş.’ nin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablolarını, 

önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. 

İŞLETME YÖNETİMİNİN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞU: 

İşletme yönetimi , finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanması 

ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve 

usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir 

şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve 

devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe 

politikalarının seçilmesini içermektedir. 

DENETÇİNİN SORUMLULUĞU:    

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş 

bildirmektedir. Bağımsız denetimimiz, Uluslar arası Denetim Standartlarına uygun olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların 

gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak 

üzere planlayarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı 

toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim 

tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı 

hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de 

kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde , işletmenin iç 

kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak amacımız, iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında 

görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme 

yönetimi tarafından hazırlanan ve gerçeğe uygun sunumu yapılan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından 

benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir 

bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
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Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün 

oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

SINIRLI OLUMLU(ŞARTLI) GÖRÜŞÜN DAYANAĞI: 

1-Bilanço üzerinde yapılan incelemelerde firmanın 2016 yılı içerisinde stok alım tutarının 100 milyon TL 

olarak gerçekleştiği, alımlara ilişkin fatura ve banka havalelerinin gerçeği yansıttığı yapılan fiziki 

inceleme , sayım ve tedarikçi firmadan teyit alınarak tespit edilmiştir. Fakat ilgili tedarikçinin bazı alt 

firmalarıyla olan ticari ilişkisinin gerçeği yansıtmadığına, alım ve satımlarının sahte olabileceğine dair 

vergi dairesi tarafından incelemeye alınmıştır. Tedarikçinin vergi dairesi ile olan bu işlemleri neticesinde 

firma sahte ve muhteviyatı itibariyle evrak düzenleyicisi olarak koda alınmış bu durumdan dolayı ABC 

işletmesinin gerçek olan alımları da vergi dairesi tarafından gerçeği yansıtmadığı iddia edilerek 

kayıtlarından çıkartılması istenmiştir. Firma 100 Milyon TL olan faturalara ilişkin ihtirazi kayıtlı 

beyanname düzenleyerek faturaları kayıtlarından çıkartmış ve Vergi Mahkemesinde alımlarının gerçek 

olduğuna dair dava açmıştır.  

2-Bilançoda cari oran incelendiğinde oranın 1,30 olduğu tespit edilmiştir. Sektör ortalaması 1,25 olan 

işletmenin cari oranının iyi olduğu düşülmektedir. Fakat yukarıda belirtilen davanın olumsuz 

sonuçlanması neticesinde, 100 Milyon TL lik alımın KDV si olan 18 Milyon TL nin (136-Diğer Çeşitli 

Alacaklar hesabında yer alan tutar) vergi tutarının tamamının ödenmesi aşamasında sıkıntı yaşanması 

muhtemeldir. 

3-Öz kaynaklar grubu incelendiğinde  yüksek miktarda geçmiş yıllara ait zararların olması bilançoda 

negatif etkiye neden olmuştur. TTK 376’ya göre kayıtlı sermayesinin (yasal karşılıklar dahil) 1/2’sini 

kaybeden işletmeler teknik iflas şüphesi taşıyor sayılmaktadır. Bu durumda alacaklıların işletmenin 

iflasını isteme hakkı doğmaktadır. 

SINIRLI OLUMLU (ŞARTLI) GÖRÜŞ: 

Görüşümüze göre , ilişikteki tablolar, yukarıda yer alan Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında 

belirtilen hususun muhtemel etkileri hariç olmak üzere ABC A.Ş. ‘ nin 31.12.2016 tarihleri itibariyle 

gerçek finansal durumlarını, aynı tarihlerde sona eren yıllara ait finansal performanslarını ve nakit 

akımlarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde 

yansıtmaktadır. 

İLGİLİ DİĞER MEVZUAT VE DÜZENLEMELERDE KAYNAKLANAN SORUMLUKLAR 

HAKKINDA RAPOR: 

İlgili hileli finansal tablolarda tespit edilen hileler Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilecektir. Bu konuda 

izlenecek yol ile ilgili hukuki danışmanlık alınacaktır. 

Denetçinin İmzası 

Denetim Raporunun Tarihi 

Denetçinin Adresi 
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3.   KLM  işletmesi ihracat firmasıdır. Ayrıca işletmenin çeşitli ortaklıkları mevcuttur. 

İşletmeye ait  2016 yılı mali verileri ve denetim raporu aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 4.9: KLM A.Ş. Bilançosu 

  KLM İŞLETMESİ 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU 

  AKTİF 2016 

 
PASİF 2016 

1 DÖNEN VARLIKLAR 648.757.248,43 3 

KISA VADELİ 

YABANCI 

KAYNAKLAR 1.929.459.550,58 

  Hazır Değerler 421.112.119,83   Mali Borçlar  33.365.400,00 

  Kasa 157.896,00   Diğer Mali Borçlar 33.365.400,00 

  Alınan Çekler 411.357.890,00   Ticari Borçlar 1.670.881.020,80 

  Bankalar 6.250.346,83    Satıcılar  1.670.718.505,10 

  

Verilen Çekler ve Ödeme 

Emirleri 3.345.987,00    Diğer Ticari Borçlar  162.515,70 

  Menkul Kıymetler  1.000.000,00    Diğer Borçlar  224.570.071,05 

  

Kamu Kesimi Tahvil, Senet 

ve Bonoları  1.000.000,00   Ortaklara Borçlar  1.122.831,36 

   Ticari Alacaklar  11.388.436,00   Personele Borçlar 16.965,82 

   Alıcılar  5.600.000,00   Diğer Çeşitli Borçlar 4.595,87 

   Alacak Senetleri  2.998.767,00   İştiraklere Borçlar 111.400.000,00 

  

 Verilen Depozito ve 

Teminatlar  2.789.669,00   

Bağlı Ortaklıklara 

Borçlar 112.000.000,00 

  Diğer Alacaklar  10.000.000,00   Diğer Çeşitli Borçlar 25.678,00 

   Diğer Çeşitli Alacaklar  10.000.000,00    Alınan Avanslar  514.097,98 

   Stoklar  200.700.000,00   Alınan Sipariş Avansları 514.097,98 

   Ticari Mallar  200.700.000,00   

Ödenecek Vergi ve 

Diğer Yükümlülükler 72.087,06 

  Verilen Sipariş Avansları  0   

Ödenecek Vergi ve 

Fonlar 48.284,80 

  

 Gelecek Aylara Ait 

Giderler ve Gelir 

Tahakkukları 1.206.308,36   

Ödenecek Sosyal 

Güvenlik Kesintileri  23.802,26 

  Gelir Tahakkukları  1.206.308,36   

Borç ve Gider 

Karşılıkları  56.873,69 

   Diğer Dönen Varlıklar  3.350.384,24   

 Dönem Karı Vergi ve 

Diğer Yasal 

Yükümlülük 457.629,44 

   Devreden KDV  3.350.384,24   

 Dönem Karının Peşin 

Ödenen Vergi ve Diğer  400.755,75 

   Personel Avansları  0 4 

UZUN VADELİ 

YABANCI 

KAYNAKLAR 11.763.000,00 
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2 DURAN VARLIKLAR 1.311.950.284,96   Mali Borçlar  11.150.000,00 

  Mali Duran Varlıklar 1.290.262.598,40   Diğer Mali Borçlar 11.150.000,00 

  İştirakler 508.372.598,40   Ticari Borçlar 613.000,00 

  

İştiraklere Sermaye 

Taahütleri (-) -50.000,00    Satıcılar  500.000,00 

  

İştiraklere Sermaye Payları 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-

) -10.000,00    Diğer Ticari Borçlar  90.000,00 

  Bağlı Ortaklıklar  784.500.000,00    Diğer Borçlar  23.000,00 

  

Bağlı Ortaklıklara Sermaye 

Taahhütleri (-)  -2.500.000,00 5 ÖZ KAYNAKLAR 19.484.982,81 

  

Bağlı Ortaklıklara Sermaye 

Payları Değer Düşüklüğü 

Karşılığı (-) -50.000,00   Ödenmiş Sermaye  500.000,00 

  Maddi Duran Varlıklar  15.380.051,92    Sermaye  500.000,00 

  Taşıtlar 8.272.538,08   Kar Yedekleri 30.000,00 

   Demirbaşlar 7.557.524,35   Yasal Yedekler 30.000,00 

   Birikmiş Amortismanlar (-)  450.010,51   Geçmiş Yıl Karları 17.651.706,42 

  

 Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 6.307.634,64    Geçmiş Yıl Karları 17.651.706,42 

   Haklar  1.305.722,77   Geçmiş Yıl Zararları 870.000,00 

  

 Kuruluş ve Örgütlenme 

Giderleri 740,49   Geçmiş Yıl Zararları 870.000,00 

   Özel Maliyetler  5.208.076,17   

 Dönem Net Karı 

(zararı) 2.173.276,39 

   Birikmiş Amortismanlar (-)  206.904,79   Dönem Net Karı 2.173.276,39 

  AKTİF TOPLAMI 1.960.707.533,39   PASİF TOPLAMI 1.960.707.533,39 

 

Tablo 4.10: KLM A.Ş. Gelir Tablosu 

KLM İŞLETMESİ 01.01.2016 -  31.12.2016 DÖNEMİ GELİR TABLOSU 

  

 

2016 

A BRÜT SATIŞLAR 11.103.553.239,51 

  Yurt İçi Satışlar 46.475.551,78 

  Yurtdışı Satışlar 11.056.984.367,00 

   Diğer Gelirler 93.320,73 

B SATIŞ İNDİRİMLERİ 23.686,10 

   Satıştan İadeler (-) 23.686,10 

C NET SATIŞLAR 11.103.529.553,41 

D SATIŞLARIN MALİYETİ 11.000.114.580,90 

   Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 11.000.006.933,47 

   Diğer Satışların Maliyeti (-)  107.647,43 

  BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 103.414.972,51 

E FAALİYET GİDERLERİ 92.960.105,49 
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   Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 31.202.073,71 

   Genel Yönetim Giderleri (-)  61.758.031,78 

  FAALİYET KARI VEYA ZARARI 10.454.867,02 

F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 7.863.274,63 

   Faiz Gelirleri  4.256.089,71 

   Diğer Olağan Gelir ve Karlar 3.607.184,92 

G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0 

   Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0 

H FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 15.452.902,00 

  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 15.452.902,00 

  Olağan Kar veya Zarar 2.865.239,65 

I OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 274,57 

   Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 274,57 

J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 148.918,73 

   Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)  148.918,73 

  Dönem Karı veya Zararı 2.716.595,49 

K DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 543.319,10 

  Dönem Net Karı veya Zararı 2.173.276,39 

 

 

Tablo 4.11: Denetim Raporu 

 

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 

KLM A.Ş. 

FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU: 

KLM  A.Ş.’ nin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablolarını, 

önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. 

İŞLETME YÖNETİMİNİN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞU: 

İşletme yönetimi , finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanması 

ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve 

usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir 

şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve 

devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe 

politikalarının seçilmesini içermektedir. 

DENETÇİNİN SORUMLULUĞU:    

Sorumluluğumuz, İşletmenin finansal tablolarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız 

Denetim Standartlarına (BDS’ler) uygun olarak bağımsız denetiminin yürütülmesi ve bağımsız denetçi 

raporunun düzenlenmesidir. Ancak, Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı bölümünde belirtilen 
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husustan dolayı tarafımızca, söz konusu finansal tablolara ilişkin denetim görüşüne dayanak oluşturacak 

yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir.   

KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların 

bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Topluluktan bağımsız 

olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve diğer mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin sorumluluklar da 

tarafımızca yerine getirilmiştir. 

GÖRÜŞ BİLDİRMEKTEN KAÇINMA  DAYANAĞI: 

İşletmenin  yurtdışındaki iş ortaklığı niteliğinde olan ALM  ve MLD Şirketlerindeki yatırımı, finansal 

durum tablosunda (189.762.598,39) tutarıyla gösterilmekte olup, bu tutar 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 

Topluluğun net varlıklarının %65’ından fazlasını oluşturmaktadır. KLM Şirketinin denetçilerinin çalışma 

kâğıtları da dâhil olmak üzere yönetimine ve denetçilerine erişimimize izin verilmemiştir. Bunun 

sonucunda, İşletmenin ALM ve MLD  Şirketinin varlıklarında müştereken kontrol ettiği pay, KLM 

Şirketinin borçlarındaki müştereken sorumlu olduğu pay, KLM Şirketinin ilgili yıla ilişkin gelir ve 

giderlerindeki pay ve nakit akış tablosunu oluşturan unsurlarla ilgili olarak herhangi bir düzeltme 

yapılmasının gerekip gerekmediği tarafımızca tespit edilememiştir.  

Gelir Tablosu incelendiğinde net satışlarının %99 undan fazlasının yurt dışı satışlarından oluştuğu tespit 

edilmiştir. Yurt dışı firmalarıyla gerekli mutabakat yapılamamış ve yönetim yurt dışı firmalarıyla ilgili 

istenen bilgileri vermekten kaçınmıştır.  

GÖRÜŞ BİLDİRMEKTEN KAÇINMA: 

KLM Şirketi 31 Aralık 2016 tarihli  finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait 

gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile, önemli muhasebe politikalarının özeti 

de dâhil, finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemek üzere görevlendirilmiş 

bulunuyoruz.  

İşetmenin  ilişikteki finansal tablolarına ilişkin herhangi bir görüş vermemekteyiz. Görüş Vermekten 

Kaçınmanın Dayanağı bölümünde belirtilen hususun öneminden dolayı, tarafımızca söz konusu  finansal 

tablolara ilişkin denetim görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

edilememiştir. 

 

Denetçinin İmzası 

Denetim Raporunun Tarihi 

Denetçinin Adresi 
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BÖLÜM 6.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

    Tasarruf sahiplerinin, doğru şirketlerin menkul değerlerine yatırım yapmak için ilgili 

şirketlerin mali yapısını bilmesi veya bu yapıyı analiz edecek uzmanlardan yardım 

alması gerekmektedir. Bunun tek yolu ilgili işletmelerin finansal raporlarına ve 

muhasebe raporlamalarına bakmaktır. Dolayısıyla bu raporların düzgün, doğru ve net 

bilgiyi sağlaması büyük önem taşımaktadır. Ancak son yıllarda işletmelerde gerçeğe 

aykırı kayıtlara da rastlanabilmektedir. Bu tür hileli raporların en büyük zararı 

yatırımcılaradır.  Hile yaşanan şirket skandallarından da bahsedildiği gibi, büyüklüğü ile 

her işletme ekonomi için dikkat edilmesi gereken bir tehdit unsuru haline gelmiştir. 

Yapılan hileler yatırımcıları olduğu kadar, kredi veren kuruluşları, vergiden kaçınılarak 

da ülke ekonomisi ve dolayısıyla her ülke vatandaşına da zararı dokunmaktadır. 

    Hile ve suiistimalin ortaya çıkarılmasında esas sorumluluk işletme yönetimine aittir. 

İşletme yönetimi hile ile ilgili her türlü riski göz önünde bulundurmak ve bu risklerle 

ilgili oluşacak kayıpları en aza indirmek için gerekli önlemleri, kontrolleri ve tedbirleri 

almalıdır. İşletme yönetiminin işletmeyi en iyi şekilde tanıması, hile çeşitlerini bilmesi 

ve hilelerin yapılışı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Hilenin önlenmesi için 

işletmelerin etik prosedürlerini, kurumsal yönetim ilkelerini, iç denetim ilkelerini, iç 

kontrol sistemlerini ve hile ile mücadele sistemlerini etkin bir şekilde kurması, 

kullanması, kontrol etmesi ve bu kontroller sonucunda bulunan eksiklikleri gidermek 

sureti ile sistemlerini yaşayan sistemler halinde tutması ve takip etmesi gerekmektedir. 

    Yönetime oranla ikincil derecede önem taşımakla birlikte denetçinin rolü de finansal 

raporlama da hilenin ortaya çıkarılmasında büyük önem arz etmektedir. Denetçilerin 

hileli finansal raporların denetimi sırasındaki  etkinliğini güçlendirmek ve geliştirmek 

için denetim standartlarını ve kalitesini güçlendirici değişiklikler yapılmalıdır. Bağımsız 

denetçilerin hileli finansal raporlamanın ortaya çıkarılması konusundaki sorumlulukları 
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daha açık ve net tanımlanmalıdır. Denetlenen şirketin tüm kontrol ortamını 

değerlendirmeye imkan verecek şekilde riskleri tanımlayan, denetim testleri tasarımını 

sağlayan bir uygulama rehberi geliştirilmelidir. 

    Çalışma sonucunda, işletme içindeki hilelerin önüne geçilebilmesi için; hile 

uzmanları ile çalışılmalı, dürüst kişiler işe alınmalı, olumlu bir çalışma ortamı 

oluşturulmalı, görevler ayrılığı ilkesine dikkat edilmeli, çalışanlara eğitim verilmeli, 

çalışanlara destek programları düzenlemesinin yerinde olacağı söylenebilir. Müşteri ve 

satıcıların hile konusunda bilgilendirilmesi ve gerekli çalışma prosedürlerinin önceden 

hazırlanmış olması hilenin önüne geçilmesinde etkili olmaktadır. Uygulama kapsamında 

incelenen işletmelerin  etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekliliği açıktır. İç 

denetim ve iç kontrol sistemleri olmayan ya da tam anlamı ile işlemeyen firmaların hile 

riski ile savaşması ve bu riski bertaraf edebilmesi oldukça zordur. Etkin bir iç kontrol 

sistemi, iç denetim süreçleri ve dış denetim süreci  ile beraber işleyen bir risk kontrol 

mekanizması tamamlanabilir. İşletmeler özelinde hile riski taşıyan alanların ve olası hile 

vakalarının belirlenmesi ve belirlenen bu vakalara karşı firmaların stratejik hedefleri 

kapsamında bir risk stratejisi geliştirilmesi yararlı olacaktır. 

    İşletme kültürünün oluşturulması, güçlü iç kontrol sisteminin kurulması, işletme etik 

kurallarının oluşturulması, ihbar hatlarının bulundurulması, cezalandırma korkusunun 

olması, işletme hile politikalarının bulunması hilenin önlenmesinde etkili unsurlardır. 

Denetim mekanizmasının, finansal bilgi kullanıcılarının kararlarına dayanak teşkil 

edecek faydalı bilgileri elde etmesine olanak sağlayacağını, işletmelerde iç kontrol 

sistemlerinin kurulmasının veya var olanların etkin hale getirilmesinin hileli finansal 

raporlamayı azaltacağını ve denetim faaliyetlerinde yer alan rotasyon uygulamasının 

hileli finansal raporlama riskini azaltacağı söylenebilir. 
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