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KOBĠ’LERĠN BAĞIMSIZ DENETĠM YAPTIRMASINDA KOSGEB 

DESTEĞĠNĠN ETKĠSĠ : ĠSTANBUL ĠLĠ HAKKINDA ARAġTIRMA 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerdeki toplam iĢletmeler 

arasındaki sayısal üstünlüğü baĢta olmak üzere, üretim, istihdam, yatırım, dıĢ 

ticaret, toplam krediler ve vergiler içindeki payları göz önünde 

bulundurulduğunda ülke ekonomilerinin bel kemiği durumda olan KOBĠ‟lerin, 

Bağımsız denetim faaliyetinden ne derece yararlandığını araĢtırılmasıdır. Tüm 

dünyada üzerinde fikir birliğine varılamamıĢ olan ve KOBĠ olarak anılan 

“Küçük ve Orta büyüklükteki ĠĢletmeler” in, rekabet güçlerinin uluslararası 

düzeyde artırılması ve ülkemizin ekonomik büyümesinde KOBĠ‟lerin katkısının 

yükseltilmesi için ülkemizde kurulan KOSGEB‟in KOBĠ‟lere sunmuĢ olduğu 15 

destek programının bir tanesi olan genel destekler programının bağımsız 

denetim desteğinin, KOBĠ‟ler tarafından ne derece faydalandığını tespit 

edilmesi amaçlanmıĢtır. Bağımsız denetimin, iĢletmelerin sürdürülebilir bir 

büyüme ile varlıklarını idame ettirmesi açısından önemli olduğu 

düĢünülmektedir. Bu sebeple, ülkemizde ekonominin merkezi durumunda olan 

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 429.329 KOBĠ‟nin, KOSGEB‟in Bağımsız 

Denetim desteğinden, ne derecede faydalandığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Bu çalıĢma, giriĢ bölümü dahil olmak üzere beĢ bölümden oluĢmaktadır. Ġkinci 

bölümde; denetimin önemi ve kapsamını, üçüncü bölümde; tüm dünyada ve 

ülkemizde KOBĠ‟lere genel bakıĢ, dördüncü bölümde; KOBĠ‟ler üzerinde 

KOSGEB bağımsız denetim desteğinin etkinliği, Ġstanbul ilinde bir araĢtırma ve 

KOSGEB‟in hakkında bilgiler, Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren KOBĠ‟lerin 

bağımsız denetim desteğinden yararlanan firmaların bilgileri ve beĢinci ve 

sonuç bölümünde önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Bağımsız Denetim, KOSGEB. 
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THE EFFECT OF KOSGEB SUPPORT IN INDEPENDENT AUDITING FOR 

SMEs: RESEARCH ON ISTANBUL PROVINCE 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the benefit from the independent audit 

activity with the numerical superiority among the total enterprises in developed 

and developing countries; the extent to which SMEs that are in the backbone of 

the country's economy, by considering their share in production, employment, 

investment, foreign trade, total lending and taxation. It is aimed to determine 

the extent to which independent audit support program in KOSGEB, which was 

established in Turkey in order to increase the competitiveness of the Small and 

Medium-sized Enterprises, which has not reached consensus on all over the 

world and which is referred to as SMEs in the international level and to increase 

the contribution of SMEs to our country's economic growth, is benefited by 

them. Independent audit is thought to be crucial for entities to sustain their 

existence with sustainable growth. Therefore, it has been tried to determine in 

what proportion of benefit from KOSGEB Independent Audit support in 

429,329 SMEs which operating in Istanbul, the centre of the economy in 

Turkey. 

This study consists of five sections including the introduction section. In the 

second chapter; the importance and scope of auditing, in the third chapter; 

overview of the SMEs in the World and Turkey, in the fourth chapter; The 

effectiveness of KOSGEB independent audit support on SMEs, a research in 

Istanbul province, general information about KOSGEB and the information 

about the entities whom benefiting from independent audit support among 

SMEs operating in Istanbul province, and finally suggestions were made in the 

fifth conclusion section. 

Key words: SMEs, Independent Audit, KOSGEB. 
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1 

1 GĠRĠġ 

Dünyada teknolojini geliĢimine bağlı olarak, ülke ekonomilerinin gün geçtikçe 

artan globalleĢmeye, farklı bir ifadeyle; ülke ekonomileri arasında sınırların her 

geçen gün ortadan kalkmaya baĢladığı, ülkelerin birbirileriyle bütünleĢme 

düzeylerinin sürekli artma eğiliminde olduğu bir süreçten geçilmektedir 

(Kırlıoğlu ve Diğ., 2011). 

Teknolojinin geliĢtiği, gümrüklerin kaldırılıp azaltıldığı, piyasalarının ve 

firmaların globalleĢtiği günümüz koĢullarında baĢarıyı yakalayabilmek için 

finansal tablolardan elde edilen bilgilerin sayısal analizlere tabi tutularak etkin 

yatırımlara dönüĢtürülmesi gerekmektedir. Muhasebe standartlarının uyumlu 

hale getirilmesi finansal verilerin yorumlanmasında ve genel olarak bilginin 

kullanım sürecinde önemli bir faktördür. Finansal piyasalarda yaĢanan 

değiĢimler, finansal raporlama ve muhasebe uygulamalarında da bazı 

değiĢikliklerin olmasına yol açmıĢtır. Devletlerin uyguladıkları ekonomik 

yöntemler, sahip oldukları kültürler, firmalar arası ortaklık bağları, devletin 

temel yapısı, hukuk sistemi, devletler arasındaki muhasebe uygulamalarının 

farklı olmasının temel sebepleridir. Bahse konu farklılıklar, firmaların 

karĢılaĢtırılabilir finansal tablolar oluĢturabilmesi önündeki engellerden olup, bu 

durum potansiyel yatırımcıların yatırım kararları almasını daha zor ve maliyetli 

hale getirmektedir. BaĢka bir deyiĢle, yatırımcıların ilgilendikleri ülkelerde 

mevcut olan farklı muhasebe uygulamaları sebebiyle yatırımların etkinliğinin 

ölçülmesi daha zorlu bir süreç haline gelmektedir. Sermaye piyasalarında 

globalleĢmeye paralel olarak gerçekleĢen geliĢmeler ve yabancı sermayelerdeki 

hareketlilik iĢletmelerin finansal durumlarını ortaya koyan tablolarda yer alan 

bilgilerin; kolay, kıyaslanabilir, Ģeffaf ve anlaĢılabilir olmalarını zorunlu 

kılmaktadır. Bununla ilgili olarak finansal tabloların taĢıması gereken ölçütler 

kavramsal çerçevede belirlenmiĢ ve temel destekleyici niteliktedir. ĠĢletmelerce 

oluĢturulan finansal tabloların yukarıda bahsedilen özellikleri taĢımaları 
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muhasebe konusunda müĢterek bir uygulamanın benimsenmesiyle mümkün 

kılınabilmektedir (Çankaya ve Diğ., 2012). 
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2 DENETĠM KAVRAMI, AMACI VE KAPSAMI 

Son yüzyılda yaĢanan ekonomik hayattaki hızlı değiĢim, iĢletmelerin gitgide 

büyüyerek aralarındaki ticari iliĢkilerin her geçen gün artmasını sağlamıĢ ve 

dolayısıyla finansal bilgilerin artması, finansal tabloların karmaĢıklığının 

arttırmasına neden olmuĢtur. 

Denetim, yaĢamın her anında yoğun olarak karĢılaĢılan bir kavramdır. Denetim 

kelimesi, sözlük anlamı ve kökeni itibariyle Latince kökenli bir sözcüktür. En 

genel anlamıyla yapılan iĢlerin kontrol edilmesi olarak ifade edilebilmektedir. 

Türk Dil Kurumu‟nun sözlüğünde denetim için “biri iĢin belirlenmiĢ kurallara 

uygun olarak yapılıp yapılmadığını teftiĢ etmek, incelemek” olarak 

kullanılmaktadır (Tekin ve diğ, 2014). 

Denetim denince akla ilk olarak „finansal tablo denetimi‟ gelse de aslında 

denetim kavramı bir iĢletmenin bütün fonksiyonlarını içine alır. Denetimin 

çeĢitli tanımları yapılabilir. Denetim Kavramları Komitesi denetimi; “Ġktisadi 

olayları veya faaliyetleri ile alakalı olarak öne sürülen iddiaların önceden 

belirlenmiĢ kurallara ne kadar uygun olduğunun tespitinin yapılması amacıyla, 

objektif olarak verilerin toplanması ve elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesini sağlayan sistemli bir süreçtir.” olarak tanımlamıĢtır 

(Güredin, 2014).  

Bağımsız denetim ise, firmalar tarafından finansal teftiĢler için hazırlanan 

finansal tabloların firma dıĢından olan, saygın, güvenilir kiĢi ya da kurumlar 

eliyle denetlenmesi ve sonuçların resmi olarak raporlanmasıdır. Amerikan 

Muhasebeciler Birliği Denetim Kavramları Komitesince yapılan tanımlama ise 

Ģu Ģekildedir ; “Denetim, sistematik bir süreç, objektif Ģekilde toplanmıĢ veriler 

ve bunların değerlendirmesi sonucu denetlenen kuruluĢa ait finansal durumun 

anlaĢılmasını sağlayan bir faaliyettir” (Bayazıtlı,1991). 

Bağımsız denetim, firmaların finansal faaliyetleri neticesinde düzenledikleri 

tabloların ilgili yönetmelik ya da diğer mevzuatlara uygunluğunun çeĢitli 
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denetim teknikleri kullanılarak finansal dokümanlar üzerinden denetlenmesi ve 

bunların rapor haline getirilerek açıklanmasıdır. 

Kamu Gözetim Kurumu‟nun yayınladığı Bağımsız Denetim Yönetmeliği‟nde 

bağımsız denetim kavramı; “Mali tablolar ve bilgilerin, uluslararası finansal 

raporlama ölçütlerine uygun olması ve bilgilerin doğruluğu konusunda, yeterli 

bir güvence sağlayacak ölçüde veri elde edilmesi maksadıyla, teftiĢ kurallarında 

öngörülen hususların resmî belgeler incelenerek raporlaĢtırılması” olarak 

tanımlanmıĢtır (http://www.resmigazete.gov.tr). 

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle Ģu tanım yapılabilir; Denetim, herhangi bir 

etki altında kalmadan inceleme ve gözlemlerimizi kurallara ve yasalara bağlı 

kalarak üçüncü kiĢilerin doğru karar almasına yardımcı olmak amacıyla bir 

rapor halinde sunulmasıdır. Farklı tanımların olduğu düĢünülürse, denetim in 

tanımında özünde, kendilerine kaynak tahsisi yapılan gerçek ya da tüzel 

kiĢilerin, söz konusu kaynakları kullanım Ģekillerinin hesabının sorulmasına 

yönelik bir kavramdır (ġentürk, 2017). 

Denetim kavramı karıĢıklığına yol açan kavramları öncelikle belir telim; kontrol, 

revizyon ve teftiĢ gibi çeĢitli kavramlar ile karıĢtırılmaktadır (Selimoğlu ve 

Diğ., 2009): 

 Kontrol, denetimden önce gelen ve denetimin baĢlangıcı olan faaliyetler 

sürecidir. 

 TeftiĢ, bir durumun gerçeği için yapılan analiz Ģeklidir. Buna daha özel bir 

analiz de diyebiliriz. 

 Revizyon, tekrar gözden geçirilmesiyle yapılan inceleme sürecidir. Daha çok 

finansal bilgilerin ve vergi hesaplarının incelenmesidir. 

Tanımlardan da anlaĢılacağı üzere kontrol, teftiĢ ve revizyon kavramları teftiĢ 

faaliyeti ile biraz benzerlik oluĢturan ancak denetim kavramının tam karĢılığı 

olmayan kavramlardır. Dolayısıyla söz konu kavramların denetim kavramını 

açıklamada kullanılmalarının uygun olmadığı görülmektedir.  

Denetim faaliyetinin temel maksadı; kuruluĢların oluĢturduğu finansal tabloların 

ve mali kayıtların tamamıyla gerçeğe uygun ve güvenilir olduğunu, kurumun 

sahipleri baĢta olma üzere diğer tüm finansal aktörlere gösterebilmektir. Kısaca 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121226-5.htm
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denetim, bilinçli ve güvenilir bir görüĢü bir rapor halinde almak amacıyla 

yapılır (Ayrancı, 2010). 

Bilhassa söz konusu kuruluĢ/Ģirket halka açık Ģirket hüviyetindeyse yukarıda 

ifade edilen denetim faaliyetlerinin önemi daha da artmaktadır. Bağımsız 

denetim faaliyetlerinden beklenilen yararın sağlanabilmesi kaliteli ve usulüne 

uygun yapılmıĢ bir denetim faaliyetiyle mümkündür.  Denetimin amacı her 

mükellefi denetlemek değil, kayıt dıĢılığın yakalanma olasılığını arttırmaktır  

(AltıntaĢ, 2011). 

2.1 Denetim Amaçlarını Belirlenmesi 

Denetim; iĢleminin temel maksadı eksiksiz olarak mali kayıtların muhasebenin 

genel ilkelerine uygunluğunun araĢtırılmasıdır. Mali tablolarda bulunması 

gereken özellikler, denetim kanıtı toplamadaki amaçlar veya yönetimin iddiaları 

olarak nitelendirilebilen denetim amaçlarını , Ģu baĢlıklar altında sıralayabiliriz 

(Mert, 2014). 

1. Varolma (Gerçeklik) 

2. Sahiplik ve Yükümlülük (Mülkiyet) 

3. Bütünlük (Tamamını Kapsama) 

4. Değerleme 

5. Sınıflandırma 

6. Dönemsellik 

7. Zamanlılık (GeçmiĢteki Bir Olaydan Kaynaklanma) 

8. Açıklama 

9. Doğruluk 

2.1.1 Varolma (Gerçeklik) 

Bilançoda yer alan varlık ve borçların gerçekten var olup olmadıklarının 

saptanmasıdır. Bunun için denetçi uygulayacağı değiĢik denetim teknikleriyle 

yönetimin bu iddiasını test edecek yeterli sayıda kanıt toplamalıdır  (Mert, 

2014). 
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2.1.2 Sahiplik ve yükümlülük (Mülkiyet) 

Bilançoda yer alan varlık ve yükümlülüklerin iĢletmeye ait olup olmadığının 

saptanmasıdır. Bilançoda sadece mülkiyeti iĢletmeye ait olan varlıklar ile 

iĢletmenin borçları raporlanmalıdır. ĠĢletme sahip ve ortaklarının kiĢisel 

servetine dahil varlıkları ile kiĢisel borçları bilançoda gösterilmemelidir (Mert, 

2014). 

2.1.3 Bütünlük (Tamamını kapsama) 

ĠĢletmenin varlık ve kaynak yapısını etkileyen tüm kıymet hareketlerinin ve 

faaliyet sonuçlarının tamamının finansal tablolara aktarıldığının tespit 

edilmesidir. Denetçi açısından denetim hedeflerinden yerine getirilmesi en zoru 

budur (Mert, 2014). 

2.1.4 Değerleme 

ĠĢletmenin varlık ve kaynakları ile gelir ve giderlerinin denetim sözleĢmesinde 

belirtilen ölçütlere uygun olarak doğru değerlendiğinin tespitidir  (Mert, 2014). 

2.1.5 Sınıflandırma 

Bilanço ve gelir tablosunu oluĢturan iĢlemlerin doğru hesaplara kaydedildiği ve 

finansal tablolarda doğru hesap gruplarında gösterildiğinin tespitidir. ĠĢletme 

hangi yasal düzenlemeye göre muhasebe sistemini oluĢturduysa o sistemin 

formatına uygun bir raporlama yapılması gerekir (Mert, 2014). 

2.1.6 Dönemsellik 

ĠĢletmelerin ömürlerinin sonsuz olarak düĢünüldüğünde iĢletme yöneticilerinin 

performans ve baĢarılarını ölçerek, aynı zamanda iĢletmelerin etkenliği ve 

etkinliğinin değerlendirmek amacıyla üç ay veya altı aya ayrılması ve söz 

konusu dönemlerin her birinin diğer dönemlerden bağımsız olarak 

değerlendirilmesine dönemsellik adı verilmektedir  (Mert, 2014).   

2.1.7 Zamanlılık (GeçmiĢteki bir olaydan kaynaklanma) 

Finansal tablo kalemlerinin cari dönemdeki olay ve iĢlemlerden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığının araĢtırılmasıdır. Bunun tespiti için de dönem sonlarında 

doğru hesap kesimi iĢlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Bu 
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kapsamda gelecekte olması muhtemel bir iĢlem için gerçekleĢme tarihinden 

önce bir kayıt yapılamaz. Bu aynı zamanda ihtiyatlılık kavramı gereğidir  (Mert, 

2014). 

2.1.8 Açıklama 

Finansal tablolarda yer alan bilgiler, alınacak kararları etkileyebilecek Ģekilde 

yeterli değilse bunlarla ilgili ilave açıklamaların dipnotlar veya benzer araçlarla 

duyurulmasının sağlanmasıdır. Bu aynı zamanda muhasebedeki tam açıklama 

kavramı gereğidir (Mert, 2014). 

2.1.9 Doğruluk 

Bu denetim amacı kayıtların matematiksel doğruluklarıyla ilgilidir. Bu 

kapsamda denetçi, finansal sonuç doğuran kıymet hareketlerinin objektif 

belgelere dayanarak doğru tutarlarla yevmiye kayıtlarına kaydedildiğini, 

hesapların büyük defterlere yazılmasındaki tutar aktarmalarının doğruluğunu, 

finansal tabloları oluĢturan hesap kalan ve tutarlarının defter kayıtlarıyla 

uyumlu olduğunu araĢtırır. Bunun için kayıt ve belge incelemesi, yeniden 

hesaplama teknikleriyle uygun denetim kanıtı toplar (Karacan ve Diğ.,2012). 

2.2 Denetime Duyulan Ġhtiyaç 

ĠĢletmelerin yıllık faaliyet raporlarında yer alan halka açıkladıkları esnadaki 

muhasebe bilgileri, etkin bir sermaye piyasasının geliĢiminde önemli bir rol 

oynamaktadır. Denetim, bir muhasebe dönemi içerisinde kaydedilmiĢ bilgilerin, 

yine aynı mali yıl içerisine gerçekleĢmiĢ iktisadi olayların doğru olup olmadığı 

ile ilgilenmektedir. Bu amaçla bağımsız denetçiler finansal bilgilerin gerçeğe 

uygun bir Ģekilde hazırlanıp hazırlanmadığı denetlemektedirler (Deloitte, 

2010:3). 

Bağımsız denetimler firmaların ekonomik göstergelerinin, önceden belirlenmiĢ 

mali standartlara uygunluğunun ve doğruluğunun tespit edilebilmesi maksadıyla 

yapılan tüm denetim faaliyetlerinin gerçekleĢtirilerek bunların sonuçlarının 

resmi bir rapor haline getirilmesidir. Bu amaçla, bağımsız denetim iĢletmenin 

hazırladığı finansal tabloların, raporlama standartlarına uygun hazırlanıp 

hazırlanmadığını ve bu raporlar doğrultusunda iĢletmenin mali durumunu doğru 
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bir Ģekilde yansıtıp yansıtmadığını denetlemektedir. Bağımsız denetime tabi 

kuruluĢlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları  baz alınarak 

hazırlanmıĢ olan Türkiye Muhasebe Standartlarını dikkate alarak mali  

tablolarını hazırlamakla yükümlüdürler. Ancak büyük Ģirketlerin mali kayıt 

sistemlerinin kontrol edilmesi zor bir durumdur. Gerek iĢletme yönetimi gerekse 

iĢletmeye kredi sağlayan kuruluĢlar iĢletmenin mali durumunun net olarak tespit 

edilmesi için Ģirketin denetlenmesi ihtiyacı duymaktadırlar. Türkiye Muhasebe 

Standartlarına göre yapılacak denetlemeler sonucunda mevzuata uygun denetim 

kanıtın toplanarak, bunlara dayalı bir rapor oluĢturulması ihtiyacı 

duymaktadırlar (http://www.denetimnet.net). 

Herhangi bir ticari faaliyet ve mali olayın ortaya çıktığında, bugünkü anlamıyla 

tam karĢılamasa da kesinlikle bir kontrol mevcuttur  (Erdoğan, 2002). Denetim 

faaliyetine duyulan ihtiyaç, temsilci-temsil edilen arasındaki iliĢki sonucu 

ortaya çıkmıĢtır. Söz konusu taraflar arasında anlaĢmazlık olması halinde; 

temsilci, temsil edilen tarafın çıkarları bakımından lehine yönde tutum 

sergilemeyebilmektedir. Dolayısıyla tarafların çıkarları ve beklentileri ile ilgili 

uyuĢmazlıklardan kaçınmak veya bu uyuĢmazlıkları minimum seviyeye 

çekebilmek maksadı ile temsil edilen kiĢiler, uzman bir gözetim sistemine 

gereksinim duymuĢlardır (Eılıfsen ve Diğ.,2004). Muhasebe denetiminin ise, 

mali tablolar ilgililerinin kararını etkilemede veya kararların bilgiye 

dayandırılarak alınmasını sağlamada kaliteli bilgi temini önemli derecede 

etkileyecektir. Kaliteli finansal bilginin özellikleri aĢağıdaki gibi 

sıralanabilmektedir (Kara, 2016): 

1) AnlaĢılabilir (ġeffaf) olma: Mali tablolardaki mevcut bilgiler, iktisadi 

faaliyetler ile muhasebe hakkında makul düzeyde bilgi sahibi olan ve mevcut bu 

bilgileri kullanma ve inceleme niyetinde bulunan ilgililer tarafından 

anlaĢılabilecek Ģekilde sunulması olarak tanımlanabilir.  

2) Sunduğu bilgiler açısından güvenilir, gerçeği yansıtan, özün önceliğine 

gözeten, tarafsız, tam açıklama ve ihtiyatlılık ilkesinin gözetilmesi.  

3) Ġhtiyaca cevap verebilecek yapıda olup zamanında sunulması: Bilginin, karar 

alma zamanında ihtiyaca uygun bir yapıda temini gereklidir.  

http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Yeni-T%C3%BCrk-Ticaret-Kanunu-ve-Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z-Denetim.pdf
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4) Geri besleme ve Tahmin değerinin olması:  Çıkar grupları tarafından 

kullanılan finansal bilgilerin neticesinde ilgililerin yapacağı yatırımın getirisinin 

yüksek olması beklenir. 

5) Önemlilik: Çıkar gruplarının kararını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek, 

önemli sayılabilecek her bilginin finansal tablolarda verilmesi gerekmektedir.  

6) KarĢılaĢtırılabilir olma: Çıkar gruplarının daha sağlıklı karar alabilmesi adına 

incelemeye aldıkları iĢletmenin geçmiĢ yıllarda ki finansal bilgilileri ile mevcut 

durumunu kıyaslayarak iĢletmenin zaman içerisindeki performans değiĢiminin 

ne yönde olduğunun tespitinde yardımcı olmak adına karĢılaĢtırma olanağının 

sağlanması. 

7) Maliyet ve yarar dengesi: Çıkar gruplarının daha sağlıklı bilgiye 

ulaĢabilmeleri için bu bilgilerden sağlanacak faydanın temininde katlanmak 

zorunda olduğu maliyeti ifade eder. Zaman ilerledikçe teknolojik ve her türlü 

geliĢme ile birlikte iĢlemler daha karmaĢık hale geldikçe, bahsi geçen 

niteliklerdeki bilgiye ulaĢım da zorlaĢmaktadır. Öte yandan finansal tablo 

ilgililerinin kendilerine arz edilen bilgilerin bu niteliği taĢıyıp taĢımadığı direkt 

kaynağa inerek analiz etme inceleme imkânı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

denetçilerin temel sorumluluğu, finansal tablo ilgililerine arz edilen bilgilerin 

doğruluğunu tespit etmek ve yatırımcıların iĢini kolaylaĢtırmaktır.  

2.3 Denetimin Hedefleri 

Finansal tabloların mevzuat açısından uygunluğunun tespit edilebilmesi için 

kullanılabilir kanıtlar toplanarak görüĢ oluĢturabilmek adına denetim 

yapılmaktadır. 

Denetimin 5 temel hedef söz edebiliriz, bunlar; gerçeklik, tamlık, dönemsellik, 

doğruluk ve sınıflandırmadır (Erdoğan, 2002). 
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2.4 Denetim Türleri 

Muhasebe ve finans literatüründe denetim, çeĢitli kriterlere göre 

tanımlanmaktadır. Çizelge 2.1 de görüleceği gibi genel anlamda denetimin 

sınıflandırma; amaçlarına göre, yapılıĢ nedenine göre, uygulama zamanına göre 

ve denetçi statüsüne yapılan sınıflandırmadır. 

Çizelge 2.1: Denetim Türleri 

 

Amaçlarına Göre Denetim ÇeĢitleri 

Finansal tablo teftiĢi 

Uygunluk denetimi 

Faaliyet denetimi 

 

YapılıĢ Nedenine Göre Denetim ÇeĢitleri 

Zorunlu Denetim 

Ġhtiyari Denetim 

 

Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri 

Sürekli Denetim 

Özel Denetim 

Son Denetimi 

 

Denetçilerin Konumlarına Göre Denetim Türleri 

Bağımsız denetim 

Ġç denetim 

Kamu denetimi 

Kaynak: KAVUT, Lerzan, TAġ, Oktay ve ġAVLI, Tuba, Uluslararası Denetim 

Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, ĠSMMMO Yayınları, Ġstanbul, 

2009.S; 34. 
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2.4.1 Amaçlarına göre denetim türleri 

Çizelge 2.2: Denetim ÇeĢidine Göre Kullanılan Standartlar,  Konusu, Denetçi 

türü ve Ġlgili KiĢiler 

Denetimin 

Konusuna 

Göre Denetim 

ÇeĢidi 

 

Bağlı Bulunulan 

Ölçüt 

 

Denetim 

Konusu 

 

Denetçi 

Türü 

 

Kullanan 

Taraflar 

Finansal 

Tablolar 

Denetimi 

(Muhasebe 

Denetimi) 

Genel Kabul 

Gören 

Muhasebe Ġlkeleri 

Finansal 

Tablolar 

(Gelir Tablosu-

Bilanço) 

Bağımsız 

Denetçi (DıĢ 

Denetçi) 

Tüm Finansal 

Bilgi 

Kullanıcıları 

Uygunluk 

Denetimi 

(Usul denetimi) 

Ġlgili kanunlar, 

yönetmelikler, 

iĢletme 

politika ve 

sözleĢmeleri 

ĠĢletmenin 

finansal 

iĢlemleri ve 

faaliyetleri 

Ġç denetçi 

bazen 

bağımsız 

denetçi 

Kanunlarla, 

yönetmeliklerle 

ve 

sözleĢmelerle 

ilgili olan taraflar 

Faaliyet 

Denetimi 

(Performans 

Denetimi, 

Yönetim 

danıĢmanlığı) 

Yönetim 

tarafından 

hazırlanan bütçe 

ve diğer baĢarı 

kıstasları 

ĠĢletmenin 

finansal 

veya finansal 

olmayan 

iĢlemleri ve 

faaliyetleri 

Bağımsız 

denetçiler ve 

iç denetçiler 

Yönetim 

Kaynak: MERT Vildan, Türkiye‟de Bağımsız Denetimin Tasdik Denetimi Ġle 

KarĢılaĢtırılması, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, T.C. Okan Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, S.34. 
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2.4.1.1 Finansal tablo denetimi (Muhasebe denetimi) 

Denetim uygulamaları arasında en yaygın olarak kullanılan denetim türüdür. 

Çizelge 2.2 de görüleceği gibi finansal tablo denetimlerinde firmaların mali 

tablo ve faaliyet sonuçları yürürlükteki yasal mevzuata göre değerlendirilerek 

uygunluk denetimi yapılmaktadır. Mali tabloların denetimi dıĢ denetçiler 

(Bağımsız denetçiler) ile kamu denetçileri tarafından yapılır. Mali tablo 

denetiminde bilançonun ve gelir tablosunun düzenlenmesi, dipnotlar, enflasyon 

oranı uyarlaması, amortisman iĢlemleri vb. hesaplar, cari dönem ile geçmiĢ 

dönemlerin kıyaslaması ile yapılmaktadır (Güçlü, 2013). Bu denetimde finansal 

yapıdaki bir tüzel kiĢiliğin tablolarının ya da kamuoyunda paylaĢılacak diğer 

bilgilerin, uluslararası raporlama standartlarına uyup uymadığının kontrolü , 

bağımsız denetim standartlarına uygun ve ihtiyaç duyulan bütün bağımsız 

denetim tekniklerinin uygulanıp değerlendirerek gerçeği yansıtan bir rapora 

bağlanmasıdır. Bununla birlikte finansal bilgi kullanıcılarının tabloların 

denetimi sonucu hata ve hilelerin önlenmesini veya ortaya çıkarılmasını 

sağlayarak güvenilirliğini artırır (Kaval, 2008).  

2.4.1.2 Uygunluk denetimi (Usul denetimi) 

Uygunluk denetimi, Ģirketlerin mali durumunun ya da faaliyetlerinin mevzuata 

uyup uymadığını kontrol etmek amacıyla yapılmaktadır. Uygunluk denetiminde 

kullanılabilecek kimi ölçütler Ģöyle sıralanabilirler (Haftacı, 2011): 

 Kamu tarafından DüzenlenmiĢ Yasa (Kanun), tüzük ve yönetmelikler, 

 ĠĢletme tarafından kurulmuĢ bir esas sözleĢme, 

 ġirket içi yönetmelikler ve yönergeler, 

 Yönetim kurulları tarafından alınan kararlar, 

 Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiĢ politikalar, 

 Diğer kiĢiler tarafından yapılan sözleĢmeler 

Söz konusu ölçütlere uygun hareket edilme durumunun kontrolünün 

yapılmasına uygunluk denetimi adı verilmektedir. Bu denetim, sonuçlarını 

iĢletme içindeki bilgi kullanıcılara aktarıldığı için, uygunluk denetimleri 

çoğunlukla iĢletmenin görev verdiği kiĢiler tarafından yerine getirilmektedir.  

Zorunluluk durumlarında ise; DıĢ denetçilere baĢvurmaktadır. Maliye Bakanlığı, 
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SayıĢtay ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın yaptığı denetimler bu denetim türüne 

örnek gösterilebilir (Haftacı, 2014). 

2.4.1.3 Faaliyet denetimi (Performans denetimi) 

Faaliyet denetimi 1960‟ten itibaren geliĢimini sürdüren denetim 

çeĢitlerindendir. Performans denetimi, Ģirketlerin faaliyetlerinin etkin devam 

ettirilmesi kontrolüdür. Burada öne çıkan iki kavram etkenlik ve etkililiktir. 

Etkenlikten kasıt, iĢletmelerin koydukları hedeflere ne oranda ulaĢtığının 

göstergesidir. Etkinlik ise, firmaların hedeflere ilerlerken elindeki kaynakları 

verimli kullanma durumunun kontrolüdür. Kısaca faaliyet denetimi, iĢletmenin 

önceden belirlemiĢ olduğu hedeflerine ulaĢıp  ulaĢmadığının, verimli çalıĢıp 

çalıĢmadığının tespiti ve daha çok iĢletme yönetiminin baĢarısını ölçmeye 

yarayan denetim türü olarak tanımlanabilir. Faaliyet denetimi hem muhasebe 

denetiminden hem de usul denetiminden daha zor olduğunu söyleyebiliriz. 

Faaliyet denetimi bağımsız denetçiler ve iç denetçiler tarafından 

yürütülmektedir (Bozkurt, 2006).  

2.4.2 YapılıĢ nedenine göre denetim türleri 

Çizelge 2.1. de görüleceği gibi kapsamına göre denetim türlerini ikiye 

ayırabilmektedir. 

2.4.2.1 Zorunlu denetim 

Kanun koyucu tarafından düzenlenmiĢ denetime tabi kuruluĢlarca bir 

yükümlülük olarak yerine getirilen denetim türüne yasal (zorunlu) denetim 

denir. Denetim faaliyetlerini yerine getirecek olan denetçilerin sahip olması 

gereken nitelikler ile denetimin konu, amaç ve usulleri resmi yönetmelik ve 

yönergelerle belirlenmektedir. Bu tür denetimlere örnek olarak genellikle özel 

kuruluĢların denetimlerini (bankalar, sigorta Ģirketleri vb.) vermek mümkündür 

(Haftacı, 2014). 

2.4.2.2 Ġhtiyari denetim 

Ġhtiyari denetimde; herhangi bir yasal zorunluluk yoktur. Bu denetimle ilgili, 

iĢletme bilgi kullanıcıları tarafından, iĢletmenin gerçek durumunu ortaya 

çıkarılması için yapılan denetimlerdir. Örneğin; Bir iĢletmenin hisse senedini 

satın almadan önce ya da kredi kuruluĢları tarafından bir Ģirkete  kredi 
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verilemeden önce yapılan denetimler genellikle isteğe bağlı denetime 

girmektedir. ĠĢletmenin yaptırdığı iç denetim veya faaliyet denetimi ihtiyari 

denetime örnek gösterilebilir. Uygulama açısından bakıldığında zorunlu 

denetimle isteğe bağlı denetim arasında önemli bir fark olmadığı söylenebilir 

(Toroslu, 2012).  

2.4.3 Uygulanma zamanına göre denetim çeĢitleri 

Denetimin uygulanma zamanı baz alınarak denetimleri, Çizelge  2.1. de 

görüleceği gibi; sürekli denetim, ara denetimler ve son denetim olarak üç gruba 

ayrılmaktadır. 

2.4.3.1 Sürekli denetim 

Borsada yer alan firmaların, Sermaye Piyasası Kurulu gözetiminde olan 

Ģirketlerin, banka ve sigorta Ģirketlerinin mali tablolarının teftiĢ edilmesine 

sürekli denetim adı verilmektedir. SPK‟da söz konusu denetim, firmalarca 

kamuoyuna açıklanan mali bilgilerin, yürürlükteki finansal raporlama 

standartlarına uygun olup olmadığı hususunun incelenmesi olarak ifade 

edilmiĢtir. Sürekli denetim, bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak 

firmalara ait finansal belgeler üzerinden mali kayıtların teftiĢ edilmesidir. Bu 

denetim türü tam denetim grubuna girmektedir. BaĢka bir deyiĢle mali yıl 

tamamlanmadan, önceden yapılmıĢ sözleĢmeler uyarınca mali denetçilerin 

denetim standartlarına göre denetimi gerçekleĢtirmesidir. Bahse konu denetimin 

kapsamında bir kısıtlama olmaması sebebiyle denetçilerin denetim neticesinde 

oluĢturdukları raporun güvenilirlik seviyesi bir hali yüksek olmaktadır (Karacan 

ve Diğ., 2012). 

2.4.3.2 Ara denetim 

ĠĢletmenin ihtiyaçları doğrultusunda, herhangi bir mali yıl içerisinde belirli tarih 

aralıklarıyla gerçekleĢtirilen denetim çeĢididir. Aylık, üç aylık, altı aylık vb. 

zaman dilimleri temel alınarak iĢletme denetime tabi tutulur. Ara denetim 

türünün en önemli özelliği dönem baĢı ve sonlarında değil dönem devam 

ederken yapılmasıdır. Bu sebeple denetçilerin kanıt toplama vb. iĢlemler için 

yeterli zamanı olmamasıdır (Çapal, 2017). 
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2.4.3.3 Son denetim 

Bu denetim türüne yıllık denetim veya tam denetim de denilmektedir. ĠĢletme 

faaliyetlerinin hesap dönemi sonunda denetime tabi tutulduğu denetim türüdür. 

Denetime hesap dönemi kapanmadan önce baĢlanılmıĢ olsa da esas denetim 

çalıĢmaları hesap dönemi kapandıktan sonra yapılmaktadır. Mali kayıt 

tutulmada kullanılan defterler kapatıldıktan sonra ve bilançoda gerekli 

düzenlemeler yapıldıktan sonra gerçekleĢtirilen denetimlerdir (DurmuĢ ve diğ, 

2008). 

2.4.4 Denetçilerin statülerine göre denetim türleri 

Denetçi türlerine göre denetim; bağımsız (dıĢ) denetim, iç denetim ve kamu 

denetimi olarak üçe ayrılmaktadır. 

2.4.4.1 Bağımsız denetim (DıĢ denetim) 

KGK‟nin “TeĢkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname”de 

bağımsız denetim kavramı Ģöyle tanımlanmıĢtır. “Mali tablo ve diğer mali 

göstergelerin, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun olup 

olmadığı hususunda, yeterli kanıtın elde edilebilmesi amacıyla denetim 

standartlarında yer alan tekniklerin uygulanarak mali kayıtların  incelenmesi ve 

raporlanmasıdır ” (www.kgk.gov.tr). 

Bağımsız denetim, firmaların mali tablolarının bağımsız denetimden geçirilerek 

iĢletmelerle ilgili finansal bilgileri kullanacak taraflara karĢı güven oluĢturma da 

en önemli etkenlerden biridir. 

Bu denetimi önemli kılan baĢlıca hususlar güvenilir bilgi sağlama, finansal 

tabloların incelenmesi, analizi, tahmini, denetimi ve raporların hazırlaması gibi 

konular üzerinde yönetime gelecek için kararlar vermesi Ģeklindedir. Ayrıca son 

yıllarda iĢletmelerin büyümesi, iĢletmelere yönelik kamu denetiminin artması, 

küreselleĢen piyasalarla beraber rekabet ortamının artması, beĢerî faktörlerinin 

önem kazanması gibi hususlar da bağımsız denetimin önemi ile paralellik 

gösterir. Bağımsız denetim toplumdaki çeĢitli sosyal gruplara, iĢ hayatına ve 

kurumlara farklı faydalar sunarak ekonomik faaliyetleri düzenleme görevi 

görmektedir.  

Bağımsız denetimin uygulamada sunduğu faydalar (Güredin, 2000): 

http://www.kgk.gov.tr/
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 Denetlenen iĢletmeye sağlanan yararlar, 

 Diğer finansal aktörlere sağlanan faydalar, 

 Kamu kuruluĢlarına sağlanan faydalar olmak üzere bir sınıflandırma 

yapılarak incelenebilir.  

Bağımsız denetim kavramıyla birlikte; dıĢ denetim ve finansal tablo denetimi 

gibi kavramlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kavramların kullanımı genellikle 

kullanıldığı yere göre değiĢmektedir. Fakat sonuç itibariyle hepsi aynı anlama 

gelmektedir.   

2.4.4.2 Ġç denetim 

Firmaların faaliyetlerinin kontrol edilip, değerlendirilmesi ve sonuçların 

raporlar halinde sunulmasını, buna ek olarak firma çalıĢanlarının görevlerini 

daha verimli bir Ģekilde yapabilmelerini sağlayabilmek için kurum içerisinde 

teĢkil edilen birimdir.  

Ġç denetim bölümünün, 

 ġirketlerin faaliyetlerinin incelenmesi, 

 ġirket çalıĢanlarının hata ve muhtemel yolsuzluklarının önüne geçebilmek, 

 Varsa geçmiĢte yapılmıĢ olan yolsuzlukları açığa çıkarabilmek, 

 Kanıt toplayarak bunların değerlendirmesini yapmak, 

 Ġnceleme sonucunda ulaĢılan neticeleri üst yönetime sunmak, 

 Etkili ve ekonomik kaynak kullanımının sağlanmak, 

 Varlıkların ve yatırımların korunmak, gibi sorumlukları vardır. 

Bu denetimin amacı kurumlardaki öz kontrolün arttırılmasının sağlanmasıdır. 

Yürütülen çalıĢmalar sonucunda iç denetçiler, elde ettikleri sonuçları ve 

geleceğe yönelik tekliflerini üst yönetime iletirler. Ġç denetçilerin bir denetçide 

bulunması gereken niteliklere sahip olması gerekmektedir  (Haftacı, 2011).  

2.4.4.3 Kamu denetimi 

Yürütme organına bağlı olan kurum/kuruluĢların, yasal mevzuat çerçevesinde 

denetlenmesine kamu denetimi adı verilmektedir. Kamu sektörüne yönelik olan 

ve özel sektöre yönelik olan olmak üzere iki çeĢidi bulunmaktadır. AĢağıda 

kamuya ait denetim birimleri sunulmuĢtur (Gücenme, 2004): 

- CumhurbaĢkanlığına Bağlı, Devlet Denetleme Kurumu, 
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- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 

- TBMM adına SayıĢtay, 

- Maliye Bakanlığı, 

- BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 

- Borsada iĢlem gören Ģirketleri için Sermaye Piyasası Kurumu. 

Devlet Denetleme Kurumu, SayıĢtay ve BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

tarafından yapılan denetimler yüksek denetim olarak adlandırılmaktadır  

(Haftacı, 2014). 

2.5 Türk Ticaret Kanunu Göre Denetim 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

ġekil 2.1:Türk Ticaret Kanunu‟na Ġhtiyaç Haline Getiren Süreç 

Kaynak: Ali Kılıç, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Denetim” 

http://www.samsuntso.org.tr (EriĢim Tarihi,26.10.2017). 

 

Uluslararası ve ulusal alanda yaĢanan krizler ve Ģirket skandalları kaliteli bir 

finansal raporlamaya olan ihtiyacı artırarak denetimin daha da önemli bir hal 
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almasına sebep olmuĢtur. Aynı zamanda piyasalarda ve teknolojideki hızlı 

değiĢimin farklı ülke ekonomileriyle bütünleĢme yolunda ilerleyen, AB 

müktesebatına uyum sağlayan Türkiye‟de de etkilerinin görülmesi birçok ülkede 

olduğu gibi Türkiye‟de de yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini 

göstermiĢtir. Türk Ticaret Kanunu 1957 senesinde yürürlüğe giren 6762 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu mevcut ticaret hayatındaki ilerlemeleri 

yakalayamadığından dolayı, tasarı 13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi  Genel Kurulu‟nda görüĢülerek 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

adıyla kabul edilmiĢ, 14 ġubat 2011 tarihinde 27846 sayılı T.C. Resmî 

Gazete‟de yayınlanmıĢ ve nihayet yeni TTK 1 Temmuz 2012 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir (Sekizsu,2017). Ancak uygulamaya alıĢmak için, 6102 sayılı 

yeni TTK‟nin muhasebe uygulamaları ile ilgili düzenlemelerini kapsayan 

maddeler 01 Ocak 2013 tarihinde baĢlamıĢtır. 6102 TTK‟nin 124‟üncü 

maddesinde anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirketler 

sermaye Ģirketi olarak kabul görmüĢtür. En basit örneği ile anonim Ģirketlerin 

oluĢturduğu sermaye Ģirketlerinde en önemli durum, ortakların kiĢilikleri, 

kimlikleri ve yetenekleri değil ortakların Ģirkete getirdikleri sermayedir. 

Sermayenin ön plana çıkmasının neticesinde ise her bir ortağın kar veya zarara 

katılma hak ve yükümlülüğünün Ģirketteki sermaye payı ile orantılı olmasıdır. 

Diğer bir deyiĢle, sermaye Ģirketlerinde getirilen sermaye payı çok önemlidir. 

Hissedarlar ancak Ģirkete koydukları sermaye payı oranında kâr payı alacaklar 

veya zarara katlanacaklardır (Arslan,2006). 

6102 Sayılı yeni TTK‟nin genel özelliklerini aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz 

(Güler,2011):  

 Avrupa Birliği uyum süreci, uluslararası ticaretin artan önemi ve bunun 

gerektirdiği standartlar, teknolojik yenilikler ve geliĢmeler esas alınmıĢtır. 

 Uluslararası düzenlemelerle uyumlu muhasebe standartlarını öngörmekte ve 

muhasebe kayıtlarının tutulması ve saklanması açısından yenilikler 

getirmektedir. 

 Kurumsal yönetim ilkelerine, pay ve menfaat sahiplerine verdiği önemle 

dikkat çekmektedir. 

 Pay sahipleri ve yatırımcıların en iyi Ģekilde korunması sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır 
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 ġeffaflık ve hesap verebilirlik yeni TTK‟nin önemli kavramlarıdır. Kamuyu 

aydınlatma gereği ile düzenlemeler yapılmıĢ, önemli sorumluluklar 

getirilmiĢtir 

 Denetim, uluslararası standartlara yükseltilmeye çalıĢılan en önemli 

düzenleme alanlarından olmuĢtur. Bağımsız denetim mesleğine ayrı bir önem 

verilmiĢtir. 

 Ayrıca bütün bunlara ilave olarak, 6102 sayılı yeni TTK, 6762 sayılı eski 

TTK‟ ya göre daha yalın ve sade bir dil içermektedir.  

2.5.1 Türk ticaret kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi sermaye 

Ģirketleri 

Bakanlar Kurulu‟nun 19/12/2012 tarihli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak 

ġirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” ile “TTK kapsamında bağımsız denetime 

tabi olacak Ģirketlere iliĢkin usul ve esaslar” belirtilmiĢtir.  

Söz konusu karar ile bağımsız denetime tabi olacak sermaye Ģirketleri için 3 

kıstas ön görülmüĢtür. Bu kıstaslar (Arslanoğlu ve dig.  2013); 

- Aktif toplamı 150.000.000 TL ve üzeri, 

- Yıllık toplam hasılatının 200.000.000 TL ve üzeri, 

- ÇalıĢan sayısı ise 5000 ve üzeri olarak ifade edilmiĢtir.  

Bakanlar Kurulu kararıyla, bağımsız denetimin uygulanması gereken firmaların 

ilk grubu; tek baĢına ya da bağlıları ile beraber yukarıda bahsi geçen üç 

koĢuldan minimum ikisini sağlayanlar olarak belirlenmiĢtir. Buna göre sermaye 

Ģirketleri, Bakanlar Kurulu kararıyla belirtilen 3 ölçütten minimum 2‟nin 

sınırlarını takip eden iki hesap döneminde geçmeleri halinde sonraki hesap 

döneminden baĢlayarak bağımsız denetim yapılmalıdır.  

Bağımsız denetim görmesi gereken firmalar, bahse konu kıstaslardan minimum 

ikisine ait sınırların izleyen iki hesap döneminde geçememeleri veya tek bir 

hesap döneminde mevzu bahis koĢullardan minimum ikisinin sınırlarının % 20 

ya da daha çok altında kalmaları halinde, izleyen hesap dönemi baz al ınarak 

bağımsız denetim kapsamında çıkarılmaktadır.  

Bununla birlikte, yine Bakanlar Kurulu kararı ile yukarıda verilen 3 ölçüte tabi  

olmaksızın (Arslanoğlu ve diğ. 2013) ; 
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1) Yatırım iĢletmeleri, 

2) Kolektif yatırım iĢletmeleri, 

3) Portföy yönetim firmaları, 

4) Ġpotek finansman iĢletmeleri, 

5) Varlık kiralama firmaları, 

6) Merkezi takas kurumları, 

7) Merkezi saklama kurumları, 

8) Veri depolama kurumları, 

9) Derecelendirme kuruluĢları, 

10) Değerleme kuruluĢları, 

11) Sermaye piyasasında kullandığı araçlar, bir borsa ve/veya teĢkilatlanmıĢ 

diğer piyasalarda iĢlem gören anonim Ģirketler. 

- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi Ģirketlerden; 

“Bankalar, Derecelendirme kuruluĢları, Finansal holding Ģirketleri, Finansal kiralama 

Ģirketleri, Faktöring Ģirketleri, Finansman Ģirketleri, Varlık yönetim Ģirketleri, 

Finansal holding Ģirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı Ģekliyle 

nitelikli paya sahip olan Ģirketler ” (Kara, 2016). 

- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı “ Bireysel emeklilik tasarruf ve 

yatırım sistemi kanununa göre iĢlem yapan sigorta, reasürans Ģirketleri  ”, 

- Ġstanbul Altın borsasına kayıtlı olan ve bu borsaya bağlı olarak faaliyet 

gösteren Ģirketler ile kıymetli maden üretimi ticaretiyle ilgilenen anonim 

ortaklıklar (Kara, 2016). 

- 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk yasasına göre faaliyet gösteren 

anonim ortaklık olarak kurulan firmalar ile 2699 sayılı umumi mağazalar 

kanununa kapsamındaki anonim ortaklık firmaları. 

- Uydu ve kablolu televizyon sahibi medya kuruluĢlarına sahip Ģirketler,  

 6102 sayılı TTK ve 660 sayılı kamu gözetimi, muhasebe ve denetim 

standartları kuruluĢlarının, teĢkilat ve görevleri hakkındaki KHK ile bağımsız 



 

21 

denetim kapsamına gireceği ifade edilmiĢtir. Söz konusu Ģirketlere, bahsi geçen 

Bankalar Kurulu Kararı‟nın Ek‟li 1 sayılı cetvelinde yer verilmiĢtir.Yine aynı 

Bakanlar Kurulu ile tek baĢlarına veya bağlıları ile beraber 

(http://www.verginet.net/); 

- Sermayesinin minimum dörtte biri kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluĢlarına, sendikalara, derneklere vb. kuruluĢlara ya da bu kuruluĢların üst 

kuruluĢlarına bağlı firmalardan aĢağıdaki üç ölçütten minimum iki koĢu lunu 

temin edebilenler (Kara, 2016); 

a) Aktif toplamı 40.000.000TL ve üzeri olanlar,  

b) Yıllık toplam net hasılatının 50.000.000 TL ve üzeri olanlar,  

c) ÇalıĢan sayıları 125 ve 125‟in üzerinde olanlar, 

- Ulusal bazda günlük olarak gazete yayımlayan firmalardan Ģu üç kıstastan 

minimum ikisini yerine getirenler; 

a) Aktif toplamı 50.000.000 TL ve üzeri olanlar, 

b) Yıllık toplam hasılatı 75.000.000TL ve üzeri olanlar,  

c) ÇalıĢan sayıları 175 ve 175‟in üzerinde olanlar, 

- Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi Ģirketler ile çağrı merkezi 

Ģirketleri hariç olmak üzere, 15/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik Ġmza 

Kanunu, 

05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu ve 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu‟nun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve 

ĠletiĢim Kurumu denetimine tabi olan Ģirketlerden aĢağıdaki 3 ölçütten 

minimum 2 koĢulunu temin edebilenler. 

a) Aktif toplamı 75.000.000 TLve üzeri olanlar, 

b) Yıllık toplam hâsılatı 100.000.000 TL ve üzeri olanlar, 

c) ÇalıĢan sayıları 250 ve 250‟nin üzerinde olanlar, 

- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası 

Kanunu, 

http://www.verginet.net/
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04/12/2003 tarihli ve Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda  

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre EPDK‟ nın denetimlerine tabi olan 

Ģirketlerden (4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan KĠT‟ler hariç olmak 

üzere) aĢağıda sıralanan üç kıstastan minimum ikisini temin edebilenler  

(Kara,2016); 

a) Aktif toplamı 75.000.000 TL ve üzeri olanlar, 

b) Yıllık toplam hasılatı 100.000.000 TL ve üzeri olanlar,  

c) ÇalıĢan sayıları 250 ve 250‟nin üzerinde olanlar, 

- Sermaye piyasası araçları borsalarda ya da teĢkilatlı baĢka bir piyasada iĢlem 

görmeyen fakat SPK kapsamında halka açık Ģirket kapsamına giren Ģirketlerden 

aĢağıdaki üç koĢuldan minimum iki koĢulunu temin edebilenler.  

a) Aktif toplamı 15.000.000 TL ve üzeri olanlar, 

b) Yıllık toplam hasılatı 20.000.000 TL ve üzeri olanlar,  

c) ÇalıĢan sayıları 50 ve 50‟nin üzerinde olanlar 

- Aktif olmayan ya da faaliyetleri kısa bir süreliğine durdurulan ya da iptal 

edilen firmalar hariç tutulmak üzere, TMSF iĢtirakleri, 4839 sayılı Bankalar 

yasası ve 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamında yönetimi devir alınan 

firmalardan aĢağıda yer alan üç koĢuldan minimumu iki koĢulu sağlayan 

kuruluĢlar (Kara,2016); 

a) Aktif toplamı 150.000.000 TL  ve üzeri olanlar, 

b) Yıllık net satıĢ hasılatı 250.000.000 TL  ve üzeri olanlar,  

c) ÇalıĢan sayıları 500 ve 500 ün üzerinde olanlar 

233 sayılı KĠT Hakkında KHK çerçevesinde faaliyetlerine devam eden KĠT, 

bağlı ortaklıkları ve sahip olduğu sermayenin minimum yarısı belediyelerin olan 

firmalardan aĢağıda sıralana üç koĢuldan minimum ikisini sağlayan kuruluĢlar 

(Kara,2016); 

a) Aktif toplamı 40.000.000 TL ve üzeri olanlar, 

b) Yıllık net satıĢ hâsılatı 50.000.000 TL ve üzeri olanlar, 
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c) ÇalıĢan sayıları 125 ve 125in üzerinde olanlar  

Olan sermaye Ģirketleri de 6102 sayılı yasa  ve 660 sayılı KHK hükümleri 

uyarınca bağımsız denetim kapsamına alınmıĢtır (Kara,2016). 

2.6 Denetçinin Tanımı 

Denetçi, denetim olaylarını meslek edinmiĢ, mesleki deneyim ve bilgiye sahip 

tarafsız davranabilen ve etik değerler ile uyuĢan kiĢilere denetçi denir  (Çelik, 

2011). Denetçiler, iĢletmelerin kurumsallaĢmasına rehberlik etmektedirler. Bir 

firma kurumsal olsun ya da olmasın denetime önem vermek durumundadır. Bu 

faaliyetleri yürüten denetçiler ise önceden belirlenmiĢ denetim kalitesini 

yakalamak zorundadır. ĠĢletmelerin kurumsallaĢması kamusal bir faaliyet olan 

denetim faaliyetinin de kalitesini arttıracaktır. Uluslararası finansal raporlama 

standartları denetçilerin denetimlerinin temel dayanağı olan yasal mevzuatlardır  

(Haftacı, 2014). 

2.6.1 Denetçilerin özellikleri 

Denetçiler önemli sayılabilecek özelliklere sahip olmak zorundadır. Bunlar 

(Bozkurt, 2012): 

 Denetçiler, yeterli deneyim ve mesleki bilgiye sahip olmalıdır.  

 Denetçi, tarafsız olma özelliğine sahip olmalıdır.  

 Denetçi, çalıĢmalarında titiz olmalıdır. 

 Denetçi, ahlaklı ve kiĢilikli olmalıdır. 

Denetçi hem özde hem de görünürde bağımsız olmalı, tarafsız davranabilmeli, 

kararlarını hiçbir etki altında kalmadan verebilmeli, karar birimleri ile diğer 

ilgilileri, tarafsızlığı konusunda kuĢkulandıracak tutum ve davranıĢlardan 

sakınmalıdır. Denetim mesleğinin geliĢmiĢ olduğu ülkelerde, denetçinin bu 

özelliği üzerinde titizlikle durulur (Haftacı, 2014). 

2.6.2 Denetçinin amaçları 

Denetçinin temel amacı finansal verilerin yürürlükteki muhasebe ilkelerine 

uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceleyerek gerekli tespitleri 

yapmaktır. Bununla birlikte;  
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 Finansal tablolar hakkında bir fikre varmak  

 Hata ve hileleri tespit etmek  

 Hata ve hileleri önlemek  

 Denetime tabi tutulan iĢletmenin yönetimine öneride bulunmak gibi amaçları 

da vardır.  

Hilenin tespit edilmesi hususu, etkin iĢleyen muhasebe düzeni, bağımsız 

denetim mekanizması ve düzenli iĢleyen iç kontrolle elde edilebilir. Hırsızlık ya 

da yolsuzlukların saklanmak istenmesi muhasebe kayıtlarında yapılan hilelerin 

en baĢında gelmektedir. YanlıĢ kayıt oluĢturmanın diğer bir sebebi ise; bilgi 

kullanıcılarını yanıltıcı Ģekilde, meydana gelmemiĢ olayı gerçekleĢmiĢ gibi 

gösteren durumları açıklamaktır (Erdoğan,2002). 

2.7 Denetçi Türleri 

Denetçiler; bağımsız denetçiler, iç denetçiler ve kamu denetçileri olmak üzere 

üçe ayrılmaktadır. BaĢlıca denetçi çeĢitleri ilgili taraflar ve denetim alanlarını 

Çizelge 2.3 de belirtilmiĢtir. 

Çizelge 2.3: Denetim Alanları ve Denetçi Türleri 

DENETÇĠ TÜRÜ 

 

ĠLGĠLĠ TARAFLAR 

 

DENETĠM ALANLARI 

 

 

Bağımsız Denetçi 

ĠĢletme Yönetimi, 

Yatırımcılar, Kredi 

Verenler, Devlet 

Finansal Tablo Denetimi, 

Uygunluk Denetimi, 

Faaliyet Denetimi 

Kamu Denetçisi Devlet ve Kamu Kurumları Uygunluk Denetimi 

Ġç Denetçi ĠĢletme Yönetimi Uygunluk Denetimi, 

Faaliyet Denetimi 

Kaynak: Yılancı, M. ve Yıldız, B. (2001). Yeminli Finansal MüĢavir –

Bağımsız Denetçi ve Tasdik –Finansal Tablo Denetimi ÇeliĢkisi: Mesleğin 

GeliĢimine Etkileri, Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi, Sayı:5, Yıl: 2001 , 

EriĢim Tarihi:11 Kasım 2017, (http://www.turmob.org.tr). 

http://www.turmob.org.tr/
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2.8 Bağımsız (DıĢ) denetçi 

Bağımsız ya da diğer bir deyiĢle dıĢ denetçiler, denetim mesleğinin öngördüğü 

niteliklere sahip olan, bireysel olarak ya da bir denetim firmasında çalıĢan, 

yapmıĢ olduğu denetim faaliyetlerini objektiflik ilkelerine tamamıyla bağlı 

kalarak gerçekleĢtiren kiĢilere denilmektedir (Kaval, 2003). Bağımsız denetçiler 

genel itibariyle, kuruluĢların finansal tabloları üzerinden denetim 

gerçekleĢtirmektedirler. Kurumun finansal tablolarının, yürürlükteki yasal 

mevzuat hükümlerine uygun olarak denetiminin yapılması, bağımsız 

denetçilerin temel görevlerdir. Aslında iĢletmelerin tüm faaliyetleri bağımsız 

denetim sırasında incelenmesi gereken kapsama dahildir. Bağımsız denetçi 

olabilmek için mesleki bir sınava girilmektedir. Ülkemizde bağımsız denetçi 

adıyla anılan bu meslek sahiplerine çeĢitli ülkelerde, Ġktisat Murakıbı, Hesap 

Uzmanı, Diplomalı Kamu Muhasibinin karĢılığı olan unvanlar da verilmektedir. 

Ülkemizdeki yeminli mali müĢavirler de bu kapsama girmektedir. Bağımsız 

denetçilerce yapılan denetim; finansal tablolar üzerinden yapılan denetim, 

uygunluk denetimi ve iĢletme faaliyetleri denetimi olarak sınıflandırılmaktadır  

(Bozkurt, 2012). 

Bunun yanı sıra bağımsız denetçilerin, ülkemizde iĢletmelere yaptıkları çeĢitli 

hizmetlerde vardır bunlar (Bozkurt, 2012): 

-ĠĢletmelere vergisel anlamda danıĢmanlık yapmak,  

-ÇeĢitli konularda üst yönetime danıĢmanlığı yapmak, 

-Ġç kontrol yapısını oluĢturmak,  

-Muhasebe sistemleri kurarak veya mevcut durumu inceleyerek üst yönetime 

önerilerde bulunmak,  

2.8.1.1 Bağımsız denetçinin sorumlulukları 

Bağımsız denetçiler genel olarak mali tablolarda bir usulsüzlük ya da hatanın 

olup olmadığının kontrolünü sağlayan kiĢilerdir. Ancak denetim ne kadar iyi 

yapılırsa yapılsın kimi zaman mali tablolardaki bazı hataların tespit 

edilememesi mümkündür. 6102 sayılı TTK‟ da “denetçilerin sorumluluğu” 

baĢlıklı bölümde, “Ģirketlerin mali yıl sonunda finansal tablolarını inceleyen 

denetçiler, yasallardan kaynaklanan görevlerini ifa etmede ihmal ya da kusurla 
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hareket ettikleri durumda sadece Ģirkete karĢı değil, Ģirket dıĢı finansal aktörlere 

karĢı da sorumlu olmaktadırlar ” (Topçuoğlu, 2009). 

Buna ek olarak KGK‟ nın TeĢkilat ve Görevler Hakkında KHK‟ da, denetlenen 

finansal tablolarda, toplanılan kanıtlarda ve hazırlanan raporlarda bir hata 

olması durumunda denetçiler veya denetimi yapan denetim kuruluĢları 

bunlardan kaynaklanan zararlardan yasal olarak sorumludur.  

Denetim kurumları ile bağımsız denetçiler yüklendikleri bu sorumluluk 

sebebiyle olası tazminat durumlarında kullanılmak üzere Hazine müsteĢarlığı 

tarafından ayrıntıları belirlenmiĢ olan bir “sorumluluk sigortası” yaptırmakla 

yükümlüdürler (Topçuoğlu, 2009). 

Denetçilerin sorumlulukları ise ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; mesleki ve yasal 

sorumluluklardır (Demir, 2016). 

2.8.1.2 Bağımsız denetçinin mesleki sorumlulukları 

Bağımsız denetçiler Ģirketlerin mali tablolarının tam anlamıyla doğru olduğunun 

teminatı olarak görülmemelidir. Denetçilerce hazırlanan raporlarda gereken 

açıklamalar yapılarak söz konusu finansal bilgiyi kullanacak olan kiĢiler 

bilgilendirilmelidir. Bağımsız denetçi, mali tablolar ya da diğer finansal 

verilerin yanlıĢ veya hatalı olabileceğini göz önünde bulundurarak bağımsız 

denetim kanıtları ile mesleki Ģüphecilik anlayıĢıyla gerçekliğini sorgulaması 

gerekmektedir (Göçen, 2010). 

Bağımsız denetçilerin mesleki sorumlulukları, mesleki ölçütlere uygun bir 

denetim gerçekleĢtirerek sonuçlarını raporlamaktır. Denetçilerin iĢlevi ise mali 

tablolara olan güvenilirliği arttırmaktır. Denetim raporlarını kullanan kiĢiler 

yani diğer finansal aktörler tarafından, bahse konu iĢlev çoğunlukla yanlı 

anlaĢılmaktadır. Denetimlerin asıl amacının ihmal sebebiyle yapılmıĢ hataları ve 

yolsuzlukları tespit etmek olduğunu söylemek eksik kalmaktadır. Denetimler 

sırasında denetçiler, mali tabloları inceleyerek tespit ettikleri hata ve 

noksanlıkları ve bunların oluĢturduğu zararı tespit edecektir. Fakat bağımsız 

denetçilerin temel sorumluluğu bu hataların bulunması değildir. Diğer bir grup 

görüĢe göre ise, bağımsız denetçiler tarafından hazırlanan raporlar, Ģirketin 

gelecekteki finansal kazanç ve baĢarılarının bir göstergesidir. Bu iki görüĢün  
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aksine denetçilerin yaptığı denetim esasında, Ģirkete ait finansal tabloların 

doğruluğu hakkında bir görüĢ ifade etmekten ibarettir  (Demir, 2016). 

BaĢka bir deyiĢle bağımsız denetçiler, Ģirketin ekonomi durumunun sıhhati 

konusunda garanti verme durumunda değildir. Bağımsız denetçiler tarafından 

yapılan iĢlem, denetime tabi tuttukları Ģirket finansal tablolarının Ģirketin gerçek 

finansal durumunu doğru bir Ģekilde gösterip göstermediğinin tespitinin 

yapılmasıdır. Denetçilerin bu değerlendirmeyi yapabilmesi için, yeterli ve 

güvenilir kanıtları toplayabilmesi gerekmektedir. 

2.8.1.3 Bağımsız denetçinin yasal sorumlulukları 

Denetçilerin yasal sorumlulukları söz konusu olduğunda iki durum ortaya 

çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, yapılan denetim faaliyetleri ile özdeĢleĢen sır 

saklama sorumluluğudur. Sır; az sayıda kiĢi tarafından bilinen ve açıklanması 

durumunda sahibinin menfaatinin zarar görmesi olası olan hususlar olarak ifade 

edilmektedir. Denetçiler, denetimleri süresince Ģirketlerle ilgili sır niteliğindeki 

kimi bilgilere eriĢebilmektedir. Bir kısmı ticari sır hüviyetinde olan bu sırların 

denetçi tarafından saklanması büyük önem taĢımaktadır. Eğer denetçiler 

tarafından sır saklama görevine riayet edilmezse konu tazminata kadar gidebilen 

sözleĢme fesihleriyle sonuçlanabilmektedir. TTK madde 404‟ de denetçilerin sır 

saklama yükümlülüğüne muhalif hareketlerde bulunmasının tazminat ödemeye 

mahkûm olmasını gerektirdiği ifade edilmiĢtir. Genel olarak denetim 

faaliyetinin gereklerini yerine getirmeyen denetçilerin sözleĢmeyi ihlal etmenin 

yanı sıra haksız fiil suçu iĢlediği de görülmektedir  (Usul, 2013). 

2.8.2 Ġç denetçiler 

Kamu ya da özel statüdeki Ģirket veya kurumlarda, kuruluĢ bünyesinde görev 

yapan ve özel olarak Ģirketin denetim faaliyetlerini yapmakla görevlendirilen 

kiĢilere iç denetçiler denilmektedir. Ġç denetçilerin görev kapsamında aĢağıdaki 

faaliyetler sayılabilir (Türedi, 2000): 

 - ġirket veya kurumun sahip olduğu varlıkların gerektiği gibi koruma 

durumunun incelenmesi, 

 -   Finansal dokümanlardaki verilerin doğruluğunun araĢtırılması,  
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 - ġirket veya kurumun üst yönetimince önceden belirlenmiĢ politikalara ne 

ölçüde uyulduğunun tespiti, 

 -   ġirket veya kurumun etkinlikle iĢleyip iĢlemediği konusunun incelenmesi,  

 - ġirket veya kurum yönetiminin talep ettiği özel konuların araĢtırılarak 

yönetime rapor verilmesi,  

 -   ġirket veya kurumdaki aksaklık ve hataların belirlenmesi,  

 - ġirket veya kurum iĢlemlerinin belirlenen mali hedeflerle uyumunun kontrol 

edilmesini sağlamak  

Ġç denetçilerin yukarıda belirtilen görevlerinden anlaĢılacağı üzere, iĢletmelerde 

uygunluk ve faaliyet denetimi çalıĢmalarını yapmaktadır.  

2.8.3 Kamu denetçisi 

Kurumun yönetiminin eylemleri sonucu mağduriyet yaĢamıĢ kiĢilerin Ģikâyeti 

üzerine görev yapan, kendilerine araĢtırma ve inceleme yapma konusunda geniĢ 

yetkiler tanınmıĢ uzman personellere kamu denetçisi denilmektedir. Kamu 

denetçisi; mevzuata uygun hareket etmeyi sağlamak, takdir yetkisinin kötüye 

kullanılmasını engellemek, hakkaniyete uygun uygulamaların tavsiye edilmesini 

sağlamak, bunu yaparken de kamu faaliyetlerinin daha etkin iĢlemesini temin 

etmektir.  Bu kiĢiler ilgili kamu kurumları tarafından seçilen ve bağımsız 

faaliyet sürdüren kiĢilerdir (http://hasantahsinfendoglu.com). 

Ülkemizde kamu denetçisinin; 

- Kamu niteliğindeki kuruluĢların iĢlemlerinin denetimi ile  

- Özel kurumların faaliyetini denetleme olarak baĢlıca iki görevi bulunmaktadır.   

SayıĢtay, Maliye Bakanlığı ve diğer Bakanlık MüfettiĢleri kamu 

kuruluĢlarındaki iĢlemleri denetlerken, BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 

TBMM adına Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü‟nü denetlemekle sorumludurlar. Bahse 

konu kurumların iĢlemlerinin denetlenmesinden sorumlu kuruluĢ SayıĢtay olup, 

Yüksek Denetleme Kurulu personelleri denetçi statüsünde görevlendirilmektedir  

(Haftacı, 2014).  

Ülkemizde özel kurumlarını denetleme görevi olan kamu denetçileri  (Haftacı, 

2014): 

http://hasantahsinfendoglu.com/
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 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları, 

 Maliye Bakanlığı MüfettiĢleri, 

 Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri, 

 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüfettiĢleri, 

 Sosyal Güvenlik Kurumu MüfettiĢleri olarak sayabiliriz. 

Kamu denetçileri bağımsız denetçilerden ya da iç denetçilerden farklı olarak 

kamu adına denetim iĢlevini gerçekleĢtiren denetçilerdir ve yapmıĢ oldukları 

denetim tamamen yasalara dayalı gerçekleĢtirilmektedir. Aynı zamanda denetim 

sonunda yasal yaptırımların ortaya çıkması da söz konusudur.  

2.9 Denetim standartları 

Denetim standartları, kanun koyucu tarafından kanunlarda belirtilen ya da 

meslek örgütlerince belirlenmiĢ denetim faaliyetlerindeki kaliteyi ölçen kriterler 

bütününe denilebilir (Usul, 2013).  

Denetim standardı, denetimin aĢamalarını ve denetim sırasında yararlanılan 

uygulamaları sınırlarını belirlemeye yardımcı olur. Denetimde uygulamada 

çeĢitli standartlar yer almaktadır. Bu standartları genel anlamda iki grup halinde 

ele almak mümkündür. Bunlardan ilki “Genel Kabul GörmüĢ Denetim 

Standartları” diğeri ise “Uluslararası Denetim Standartları”dır. Genel kabul 

görmüĢ denetim standartları ilk kez 1947 yılında Amerika BirleĢik Devletleri 

Yeminli Muhasebeciler Kurumu (AICPA) tarafından uygulanmaya konulmuĢtur  

(TaĢ ve Diğ. ,2008).  

Uluslararası denetim standartları; denetim, inceleme, kontrol ve benzeri 

hizmetler sunmak isteyen bir iĢletmenin uyması gereken kalite standartları, 

uluslararası kalite kontrol standartları (ISQC) ile tanımlanmıĢtır  (Akdoğan ve 

Diğ. 2007).  

IAASB (Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu)  tarafından 

yayınlanan söz konusu standardın temel amacı denetimin uluslararası 

standartlarla uyumlu Ģekilde yapılması ve denetime yönelik ortak bir dilin 

oluĢturulmasıdır. UDS kapsamında denetim, inceleme, derleme, üzerinde 

mutabık kalınmıĢ Ģartlar (iĢlemler) ve benzeri hizmetler sunmak isteyen bir 

iĢletmenin uyması gereken kalite standartları, uluslararası kalite kontrol 
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standartları (ISQC) ile tanımlanmıĢtır. Türkiye'de ulusal denetim standartları 

oluĢturulurken düzenleyici otorite olan Kamu Gözetim Kurumu (KGK) 

tarafından da örnek alınmıĢtır (Cömert ve Diğ, 2013). 

2.9.1 Genel kabul görmüĢ denetim standartları 

Bu standartlar, yasal mevzuata tam anlamıyla uygun bir denetimde bulunması 

gereken niteliklerin genel çerçevesini belirleyen standartlardır  (Usul, 2013). 

AICPA tarafından kabul edilen standartlar on adet olup üç ana baĢlık altında 

inceleyebiliriz (Akdoğan ve Diğ. 2007). 

Çizelge 2.4: Genel Kabul GörmüĢ Denetim Standartları 

GENEL KABUL GÖRMÜġ DENETĠM STANDARTLARI 

A) Genel Standartlar B) ÇalıĢma Alanı Standardı C) Raporlama Standardı 

1- Mesleki Eğitim ve 

Deneyim Standartları 

1- Planlama ve Gözetim 1- Genel Kabul GörmüĢ 

Muhasebe Ġlkelerine 

Uygunluk 

2- Bağımsızlık Standardı 2- Ġç Kontrol Sisteminin 

Ġncelenmesi 

2- Genel Kabul GörmüĢ 

Muhasebe Ġlkelerinde 

Tutarlılık 

3- Mesleki Dikkat ve Özen 

Standardı 

3- Yeterli ve Güvenilir Kanıt 

Toplama 

3- Tam Açıklama 

  4- GörüĢ Bildirme (Denetçi 

GörüĢü) 

Kaynak: Karacan, Sami, Uygun, Rahmi, “Denetim ve Raporlama”, Kocaeli: 

Umuttepe Yayınları, 2012, S, 51. 

2.9.1.1 Genel standartlar 

Bu denetimi yapan denetçilerin sahip olması gereken nitelikler, denetim 

faaliyetindeki kalite ve etkinlikle alakalıdır. Bu anlamda bu standartlara 

“denetçiye iliĢkin standartlar” da denilebilir (Güredin,  2014). Genel 
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standartların amacı denetçiyi ve denetim mesleğinin saygınlığının korunmasıdı r. 

Genel standartlar çizelge 2.4 de görüleceği gibi üç gruba ayrılır. 

Mesleki eğitim ve deneyim standardı 

Bu standart, denetim mesleğinin sadece gerekli teknik bilgi, eğitim ve yeteneğe 

sahip uzman kiĢilerce yapılması gerektiğini ifade eder (Güredin,  2014). 

BDYT‟nin 15. Maddesiyle “en az on beĢ yıl mesleki tecrübeye sahip olanlar 

hariç” olmak üzere, denetçi olmak isteyenlerin KGK bağımsız denetim 

sınavında baĢarılı olmaları ve minimum üç yıl boyunca, mali tabloların 

denetlenmesi de dahil olmak üzere mesleki konularda eğitim görmeleri zorunlu 

tutulmuĢtur. Ġyi bir denetçi, muhasebecilik ve denetim alanlarındaki ulusal ve 

uluslararası kararları ve konu ile ilgili diğer kararları da kapsayan muhasebe 

mesleğindeki ilerlemeleri sürekli takip etmeyi hedeflemelidir. Mesleki 

yetkinliğin muhafazası için denetçiler, kendilerini sürekli olarak geliĢtirmeli, 

yeni yönetmelik, yönerge ve mevzuatları takip etmelidir. Alanlarıyla ilgili 

olarak düzenlenen kurs, seminer vb. etkinliklere katılmaları gerekmektedir  

(Kara, 2016). 

Yukarıda yazılan görüĢlerin yanında ilave edilmesi gereken konuların baĢında 

Teknoloji‟nin geliĢmesi ile eskiden kâğıt ve kalemle yapılan iĢlemler 

günümüzde bilgisayarlar üzerinden yapılmaktadır. Bu iĢlemlerin nasıl olduğunu, 

firmaların muhasebe departmanlarının nasıl hile yapacağını,  üçüncü Ģahısları 

nasıl yanıltılacağını çözmesi gereken birim yine denetçiler olacaktır. Ve bunun 

için denetçilik mesleği yaĢadığı sürece bağımsız denetçinin kendini devamlı 

yenileme ve geliĢtirmesi gerekmektedir. 

Bağımsızlık standardı 

Denetçiler denetim görevini yaparken, iĢletmeye içi bilgi kullanıcılarına ve 

iĢletme dıĢı bilgi kullanıcılarına karĢı tarafsız ve bağımsız olmak 

durumundadırlar. Bu özellik denetimin her aĢamasında ve özellikle denetim 

raporunun hazırlanmasında gösterilmesi zorunludur (Karacan ve Diğ., 2012). 

SPK ve OECD tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinde ise 

bağımsızlık koĢulu, “denetim iĢlemlerinin, bağımsız denetçilerin objektifliğine 

zarar verebilecek herhangi bir çıkar iliĢkisinden bağımsız olarak yürütülmesini 

ifade edilmektedir ”  (Karacan ve Diğ, 2012).  
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Bağımsızlık standardının ne ölçüde önemli olduğunu, dünyada yaĢanılan 

denetim skandalları (Enron, Worldcomınc, Texaco INC ve Financial Corp of 

America gibi) ülkemizde de 2001 yılında yaĢanan krizde bankacılık sektöründe 

görülen iflaslar bu durumun göstergesidir (Akdağ, 2015). Bağımsız Denetim 

Yönetmeliği‟ne ve 6102 Sayılı TTK‟ ya göre denetçinin bağımsızlığını 

zedeleyen durumlar Ģunlardır: (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr) 

- Denetçiler ile denetlenen iĢletme arasında dolaylı yoldan da olsa bir 

menfaat iliĢkisi olması, rutin ekonomik faaliyetler haricinde bir borç 

alacak iliĢkisinin bulunması,  

- Denetime tabi tutulacak Ģirketle bağlantılı olan ya da bahse konu Ģirketin 

%20 sinden fazlasına sahip olan bir Ģirkette çalıĢması ya da denetimini 

yapacağı Ģirketin %20 sinden daha fazla sahipliği olan gerçek kiĢinin 

yanında çalıĢması,  

- Denetime tabi tutulacak Ģirketin muhasebe kayıtlarının tutulması ve mali 

tablolarının düzenlenmesinde rol alması,  

- Denetim ücretinin, haklı bir neden olmaksızın, denetlenen kurum 

haricinde bir yerin ödemesi, 

- Denetleme ücretinin, denetim sonuçlarına bağlı kılınması, denetim 

haricindeki faktörlerin dikkate alınması, 

- Kanunen denetçi olamayacak bir kiĢinin nezaretinde çalıĢılması,  

Bağımsızlığı tehdit eden hususlar ortaya çıkarsa bağımsızlığı korumak için 

önlemler alınır. Alınan önlemler tehditleri yok edemiyorsa, bağımsızlığın 

zedelendiği veya ortadan kalktığı kabul edilir. Tehdit unsurları ve buna karĢılık 

alınan önlemlerin yazılı olarak kayda alınması zorunludur. Bağımsızlığı 

zedeleyen veya ortadan kaldıran durumlar KGK‟ya bildirilir ve kurumdan onay 

alınarak denetim sözleĢmesi sona erdirilir. 

Mesleki dikkat ve özen standardı 

Denetçinin denetim çalıĢmalarının baĢından sonuna kadar mesleğin gerektirdiği 

dikkat ve özeni göstermesi gereğini ifade eden standarttır. Denetim esnasında 

uygulanan ilgi ve özen denetimin kalitesini artırmaktadır.  Bu standarda göre, 

denetçi yapacağı denetim faaliyetini gerektiği biçimlerde planlamak, yeterli 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
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miktarda güvenilir kanıt elde ederek analiz etmek, düzenli çalıĢma kaynakları 

hazırlamak, finansal tabloların tespiti ile ilgili gerçek bir yargıya varmak ve 

görüĢünü dikkatli ve özenli bir Ģekilde düzenleyeceği denetim raporunda 

belirtmek mecburiyetindedir (Haftacı, 2014). 

2.9.1.2 ÇalıĢma alanı standarttı 

Bu standartlar, genel standartlara oranla daha kısıtlı bir kapsama sahiptir. 

ÇalıĢma alanı standarttı genel olarak denetim faaliyetlerinin plan ve uygulaması 

ile alakalıdır. Bu standartlar, denetçilere objektif bir denetim sonucuna 

ulaĢabilmek amacıyla veri toplama ve değerlendirme konusunda yardımcı 

olmaktadır (BaĢpınar, 2005). Çizelge 2.4 de görüleceği gibi üç bölümden 

oluĢmaktadır. 

Planlama ve gözetim standarttı 

Denetçi denetim çalıĢmasında, önce denetim programı yapmak zorundadır. 

Denetimde planlama çalıĢmaları yapılırken, varsa yardımcı personellerinin 

gözetimi, sahip olan iĢgücünün planlanması ile kaynakların etkin kullanımı 

yapılır. Denetim planı, çalıĢma aĢamalarında duruma göre eklemeler, 

çıkarmalar, yeni düzenlemeler gerektirebilir. Denetçiler, denetime tabi tutulacak 

firmaların/kuruluĢların yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmelidir. 

Denetçilerin verimli bir denetim yapabilmesi için, denetlediği kuruluĢ hakkında 

mümkün oldukça çok ve ayrıntılı bilgiye sahip olmalıdır.  Denetçiler ilk adım 

olarak denetleyeceği kuruluĢu iyice tanıdıktan sonra yürürlükteki muhasebe 

ilkelerine göre kuruluĢun denetimini gerçekleĢtirmelidir  (Kepekçi, 2004).  

Ġç kontrol sisteminin incelenmesi 

Denetlenen iĢlemde, iç kontrol sisteminin aktif olarak çalıĢması, yönetime ve 

diğer karar alıcılarına sunmuĢ olduğu mali tabloların güvenirlik ölçütünü 

arttırmaktadır (Dede,2015). Günümüzde iĢletmelerin karmaĢık hale gelmesi ve 

büyüklüğü, bağımsız denetim ve iç denetim çalıĢmaları arasındaki uyum giderek 

önem kazanmaktadır. ġirketlerde iç kontrol mekanizmasının olması bağımsız 

denetimin iĢlemini kolaylaĢtırmaktadır. Hata veya hilelerin önlenmesi yada 

ortaya çıkarılması konusundaki temel sorumluluk iĢletmenin yönetimine aittir 

(Gücenme, 2004). 
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Genel kabul görmüĢ denetim standartlarında iç kontrol; iĢletme veya Ģirketlerin 

varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluk gözden geçirmek ve üst 

yönetim politikalarına uygunluk sağlamak amacıyla geliĢtirilen yöntem, önlem 

ve örgütlenmelerdir. Bu durum denetim riskinin de azalmasına sebep olur. 

Denetim riskinin azalması sonucunda, denetçinin bir görüĢe ulaĢabilmesi için 

yapması gereken iĢlemlerin ve toplaması gereken kanıtların sayısı da 

azalacaktır. Bu standarda göre iç kontrol mekanizmasını incelenerek 

değerlemesinde iki amaç vardır. Birinci amaç, iç kontrol mekanizmasının aktif 

bir biçimde iĢleyip iĢlemediği tespit edilerek sistemin güvenilirliğinin 

saptanmasıdır. Ġkinci amaç ise, doğru bir denetim görüĢü verebilmek adına 

uygulanacak denetim iĢlemlerinin kapsamını ve ayrıntı derecesini belirlemektir  

(BaĢpınar, 2005). 

Yeterli ve güvenilir kanıt toplama 

Kanıt denetimin en temel unsurudur. Kanıt iddia ve olayların önceden saptanmıĢ 

kriterlere uygunluğunu ya da uyumsuzluğunu belgeleyen, test eden, fiziki, sözel, 

yazılı ve görsel belgelerin tümüne denir (Güçlü, 2013). 

Ġncelenen finansal tablolar hakkında bir denetim görüĢüne varmak için 

soruĢturmalar, incelemeler, gözlemler, teftiĢ ve doğrulamalar yolu ile yeterli 

kanıtlar elde edilmektedir. Bu standart, denetlenen finansal tablolar hakkında 

görüĢ elde edebilmek ve bu görüĢün açıklanmasına dayanak olmak üzere yeterli 

ve güvenilir kanıt toplanmasını gerektirmektedir. Yeterli ve güvenilir kanıtlar 

denetçinin görüĢ verebilmesinde temel dayanaktır. Yeterlilik kanıtın miktarıyla 

ilgiliyken, güvenilirlik kanıtın türüne göre değiĢir.  Denetim kanıtları, denetçi 

tarafından, iç denetim veya kendi çalıĢması ile dıĢ kaynaklardan elde edilebilir. 

Kanıtlar iki baĢlık altında inceleyebilmektedir. Bunlardan ilki temel nitelikli 

kanıtlar; faturalar, irsaliyeler, gider belgeleri, banka dekontları, tahsilat ve 

tediye makbuzları, hesap ekstreleri, muhasebe mahsup fiĢleri, gibi belgeler ile,  

genel mizanlar, yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri, diğer yardımcı 

defterler, temel nitelikli kanıtlar olarak tanımlanabilir.  Destekleyici nitelikli 

kanıtlar ise; iĢletme ile ilgili olarak, iĢletme dıĢı üçüncü kiĢilerden elde edilen 

kanıtlara destekleyici nitelikli kanıtlar denir. Yapılan denetimlerin kaliteli 

olmasını sağlayan unsurlar Ģunlardır: Toplanan verilerin geçerliliği, doğruluğu, 

zamanlılığı ve sürekliliği diyebiliriz (Güredin, 2014). 
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2.9.1.3 Raporlama standardı 

Bilgi kullanıcıları tarafından, finansal tabloların meslekî bir denetimin yapılmıĢ 

olduğunu ispatlayan tek kanıt yayınlamıĢ olan denetim raporudur. Raporlama 

Standartları, denetim faaliyeti sonucunda ulaĢtıkları görüĢün, iĢletme bilgi 

kullanıcılara ve ilgililerine sunulmasını kapsamaktadır. Denetçi, iĢletmedeki 

denetim iĢleminin bitmesi sonrasında denetim raporu düzenlemektedir. 

Raporlama standartları özellikle genel standartlara oranla daha belirli ve özel 

olmalıdır (BaĢpınar, 2005). Raporlama standartları çizelge 2.4 de görüleceği 

gibi dört baĢlık altında incelenmektedir. 

Genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygunluk 

Denetime tabi tutulacak iĢletmelere ait finansal tabloların, iĢletme 

faaliyetlerinin devamlılığının objektif olarak belirlenme ölçütüne genel kabul 

görmüĢ muhasebe ilkelerine uygunluk Ģartları adı verilmektedir. Denetim 

faaliyeti sonucu ulaĢılan bulguların rapor edilme Ģekli de bu ilkelere uygunluk 

kapsamına girmektedir. Söz konusu uygunluk ilkeleri; bilanço ve gelir tablosu 

ilkeleridir. Ġlkelerde sapmalar varsa denetçiler bunları önem düzeyine göre 

denetim raporlarında belirteceklerdir (Haftacı, 2014). 

Bahse konu ilkeler, temel kavramlara dayalı olup, mali tabloların içeriğinin ana 

hatlarıyla sunulması anlamına gelmektedir. Temel kavramlardan kasıt; sosyal 

sorumluluk, süreklilik, objektiflik, tutarlı olmak, tam açıklama, önemli olma ve 

öze öncelik vermedir. Sapmaların önemliliği, denetçinin iĢletmenin finansal 

tabloları hakkında oluĢturacağı görüĢün esas çıkıĢ noktasını oluĢturmaktadır. 

Denetçi bu görüĢünü, yapmıĢ olduğu denetim çalıĢmaları sırasında elde ettiği 

denetim kayıtlarına dayanak teĢkil eden, denetim kanıtları vasıtasıyla açıklar ve 

denetim raporunda yer verir (Karacan ve Diğ., 2012). 

Genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerinde tutarlılık 

Süreklilik özelliğinin bir çeĢidi olarak nitelendirilen tutarlılık standardı; denetim 

faaliyetinin devam ettiği süreçteki ile önceki dönemlerdeki muhasebe ilkeleri 

arasındaki benzerlik ve farklılıkların rapor oluĢturulurken eklenmesidir. Söz 

konusu kavram seçilen muhasebe ilke ve yöntemlerinin birbirlerini takip eden 

dönemler için değiĢtirilmemesini ifade eder. Eğer kullanılan yöntemler diğer 

iĢlemler için kullanılanlardan farklı ise finansal tabloların dipnot kısmında 
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belirtildiği gibi denetçinin de bu durumu raporda belirtmesi gerekir  (Dönmez ve 

Diğ., 2006). 

Tam açıklama 

Bu standarda göre, denetçiler mali tablolardaki bilgilerin doğru ve anlaĢılır 

olduğunu, bu bilgilerin yürürlükteki muhasebe ilkeleriyle uyuĢtuğu hususlarını 

denetim sonucundaki raporda açıklar (Haftacı, 2014). ĠĢletmelerle ilgili diğer 

finansal aktörler, iĢletmeye yatırım yapma kararı alanlar olabilir. Bu kararın 

alınmasında denetçiler tarafından hazırlanan söz konusu raporların etkisi 

olabilmektedir.  

Ġyi açıklanmayan finansal tablolar yatırımcıların kararını etkileyebilmektedir. 

Mali tablolarda yer alan bilgilerin dipnotlarda yeterli derecede açıklanmalıdır. 

Tam açıklama standardına kapsamında denetçi raporunu düzenlerken finansal 

tablolarda yer alan bilgilerin tam açıklama kavramına göre yeterli olup 

olmadığını inceler. Eğer bilgileri yetersiz bulursa bu durumu denetim raporunda 

belirtir (TaĢ, 2009). 

GörüĢ bildirme (Denetçi görüĢü) 

Denetçiler, denetim sonunda edindikleri düĢünceleri de bir standarda göre 

bildirmektedirler.  GörüĢ bildirme standardına göre denetçi, gerçekleĢtirdiği 

denetim açılımları sonunda incelediği finansal tablolarla ilgili olarak ulaĢtığı 

görüĢünü denetim raporunda açıklamalıdır (Haftacı, 2014).  

Denetçinin açıklayacağı görüĢün (Haftacı, 2014):  

 Olumlu görüĢ  

 Olumsuz görüĢ  

 ġartlı görüĢ (sınırlı olumlu)  

 GörüĢ bildirmekten kaçınma  

türlerinden birisi olması gerekir. Bu görüĢleri kısaca açıklamak gerekirse;  

Olumlu görüĢ: Bağımsız denetçiler denetime tabi tuttukları iĢletmelerin mali 

tablolarında yürürlükteki muhasebe ilkelerine uyduğunu, denetim sonucunda 

ciddi bir eksik ya da aksak hususun olmadığını ifade etmektedir (Çankaya, 

2014). 
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Olumsuz görüĢ: Denetçi, denetlediği mali tablolar ve senelik faaliyet 

raporlarının sözleĢmede yer alan finansal raporlama standartlarına ve TDS‟ ye 

uymadığını ifade etmektedir.  Örneğin, denetçi anlaĢmazlık etkisi finansal 

raporun yanıltıcı olduğu sonucuna varırsa olumsuz görüĢ yazabilir  (Çankaya, 

2014).  

ġartlı görüĢ (sınırlı olumlu): ġartlı görüĢ bildirimini gerektiren durum, kabul 

edilebilir, telafi edilebilir hataların kabul edilmeyecek kadar artmasıdır. 

Hataların düzeyinin genel görünümü bozacak ciddiyette bir etkiye sahip olduğu 

düĢünülüyorsa, bu düzeydeki hata önemli kabul edilir (DurmuĢ ve Diğ., 2008). 

GörüĢ bildirmekten kaçınma: Denetçi, denetim kapsamına bir sınırlama ya da 

denetim görüĢünü desteklemek için yeterli kanıt elde edemediği zaman görüĢ 

bildirmekten kaçınabilir (Porter ve Diğ., 2003). 

2.9.2 Uluslararası denetim standartları 

Bağımsız denetimlerde en yoğun kullanılan denetim standardı uluslararası 

denetim standartlarıdır. IFAC çatısı altında oluĢturulan kurul (IASSB) 

tarafından bu standartlar belirlenmektedir. Daha önce ifade edilen genel görmüĢ 

denetim standartları ile bu standartlar esasında aynı olup sadece uygulamada 

bazı farklılıklar bulunmaktadır (http://www.kgk.gov.tr). 

Ülkemizin IFAC üyesi olması birlikte bu standartların Türkiye Denetim 

standartları adı altında yayınlanmasına baĢlanmıĢtır.  Bakanlar Kurulunca, 6223 

sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden 26.09.2011 tarihinde  kararlaĢtırılan ve 

02.11.2011 tarihli, 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; “660 sayılı Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile “Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)” oluĢturulmuĢ ve bağımsız 

denetim için kamu gözetimi getirilmiĢtir.  

2.9.3 Türkiye denetim standartları 

Türkiye Denetim standartları (TDS) yayımlama yetkisi çerçevesinde, 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan 

uluslararası standartları referans alma stratejisini benimsemiĢtir (Cömert ve 

Diğ., 2013).  

http://www.kgk.gov.tr/
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KGK tarafından yayınlanan TDS altı gruba ve otuz altı baĢlıktan oluĢmaktadır.   

2.10 Denetim Süreci ve Risk Tabanlı Denetim YaklaĢımı 

2.10.1 Bağımsız denetim süreci 

Denetim süreci; denetlenecek olan Ģirket veya kuruluĢun talebi ile ve denetimi 

yapacak olan kiĢi veya kuruluĢun, iĢin kabul edilmesiyle baĢlayıp, denetimin 

çalıĢmaların raporlanmasına kadar devam eden zincirleme bir süreçtir.  Bu 

süreçte denetim kuruluĢları denetim yapacakları Ģirket veya kuruluĢu tanımak 

amacıyla iĢletme faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler toplar, iĢletmenin iç 

kontrol yapılarını inceler ve gerekli durumlarda iĢletmelerin risk yönetim 

uygulamalarını dahi yönetirler (Kara, 2016).  

Bağımsız denetimde finansal tabloların denetlenmesinde yürütülen bu süreç 

denetimin geçerliliği ve güvenirliliği için büyük önem arz etmektedir. ĠĢletme 

hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan yapılan denetimler özellikle eksik ya 

da yanlıĢ sonuçlar verebilecek riskler içermektedir. Denetçi bu çalıĢmalarını 

standartlara uygun bir Ģekilde yürütüp nihayetinde varmıĢ olduğu kanaatini 

bağımsız denetim raporu ilgililerine ve kullanıcılarına raporlamasıyla birlikte 

sona erer. Denetim sürecinin bütün evresi boyunca yürütülen denetim 

çalıĢmasının anlaĢılabilirliği arttırıcı yönde olmak zorundadır. Denetim 

sürecinin her evresinde, denetimi gerçekleĢtirecek kiĢinin genel kabul görmüĢ 

denetim standartları çizgisinden sapmaması gerektiği bilinmektedir.  Finansal 

tablolara yönelik yapılan denetimlerde ana çerçeve genel hatlarıyla çok fazla 

değiĢime uğramamıĢtır. Ancak denetim sürecindeki uygulama aĢamalarında bazı 

değiĢimler söz konusudur (Defliese, 1984). Geleneksel denetim yaklaĢımı adı 

verebileceğimiz süreçte, standart bir denetim süreci aĢağıdaki Çizelge 2.5 de 

göreceğimiz gibi 4 aĢamadan oluĢmaktadır.  
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Çizelge 2.5: Denetim Süreci 

MÜġTERĠ SEÇĠMĠ VE ĠġĠN 

ALINMASI 

 MüĢteri kabul politikası ıĢığında 

gerekli bilgilerin toplanması 

 Bir önceki denetçi ile görüĢme 

 Denetim anlaĢma mektubunun 

yazılması 

DENETĠM PLANLAMASI 

 MüĢteri iĢletmeyi tanıma amacıyla 

faaliyetleri ile bilgi toplamak 

 Denetim programını hazırlamak 

 ĠĢ gücü ve zaman planlaması 

 Ġç kontrol sisteminin incelenmesi ve 

değerlendirilmesinin yapılması 

DENETĠM PROGRAMININ 

YÜRÜTÜLMESĠ 

 Denetim programlarında gerekli 

değiĢikliklerin yapılması 

 Hesap bakiyelerinin doğruluğunu 

araĢtırılması 

 Toplanan kanıtları değerlendirmek 

BULGULARIN RAPORLANMASI 

 Finansal tabloların dürüstlüğünün 

araĢtırılası 

 Yargının Ģekillenmesi, denetim 

raporunun yazılması ve 

yayınlanması 

KALĠTE KONTROL 

Kaynak: GÜREDĠN, Ersin, 2007, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Ġstanbul, Arıkan 

Basım Yayın, 11.Baskı, S.179. 
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Uluslararası Denetim Standartlarına göre yürütülecek denetim çalıĢmalarında 

klasik denetim anlayıĢında ki denetim sürecinden farklı olarak risk tabanlı 

denetim yaklaĢımı benimsenmiĢtir (Haberal, 2016). 

2.10.2 Risk tabanlı denetim yaklaĢımı 

Yürürlükteki Türkiye Bağımsız Denetim Standartlarına göre denetim 

çalıĢmalarında ‘’Risk Tabanlı Denetim YaklaĢımı’’ esas alınmaktadır. Risk 

tabanlı denetim yaklaĢımı aĢamalı Ģekilde yürütülmektedir. Bu aĢamalar 

müĢterilerin iĢletmelerin sahip oldukları riskleri inceleme, analiz yapılan bu 

risklerle ilgili karĢılıklar sağlama ve bütün bunlara yönelik rapor  

hazırlanmasıdır (Uzay ve Diğ., 2013). Denetim sürecini yani iĢletmenin finansal 

tablolarının denetimi süreci, Ģekilde 2.5 görüleceği gibi aĢamalar Ģeklinde 

yapılmalıdır. 

Denetim sürecinde denetçi denetimle ilgili belirli bir risk almaktadır. Bu risk 

denetim riski olarak ifade edilebilir. Denetimde ortaya çıkan bu risk denetimi 

yapılan iĢletmenin büyüklüğü ve karmaĢıklığı, denetçinin iĢletme ile ilgili sahip 

olduğu bilginin boyutu gibi etkenlerle orantılı olarak değiĢmektedir  (Kepekçi, 

2000). 

Denetçinin denetimdeki riski denetim yaptığı iĢletmenin finansal tablolarında 

var olan hata ya da hileleri görmezden gelerek rapor beyan etmesidir. Bu durum 

iki etkenin bileĢiminden meydana gelmektedir: Önemli yanlıĢlık riski ve 

ortaya çıkartma riski. Denetçiler kontrol ve yapısal risklerini tek bir çatı 

altında önemli yanlıĢlık riski olarak değerlendirebilir. Ancak aynı zamanda bu 

iki riski iki farklı risk olarak birbirinden bağımsız Ģekilde değerlendirme 

imkânına da sahiptir. OluĢturulan risk modelindeki riskler denetimin sınırları 

dikkate alınarak değerlendirildiğinde hiçbir zaman sıfır değerini 

göstermemektedir. Yani denetimde her zaman risk söz konusudur. Denetçi 

önemli yanlıĢlık riskinin belirlenmesi ve değerlemesi çalıĢmalarını  (Haberal, 

2016): 

 Finansal tablo,  

 ĠĢlem grupları, hesap kalanları ve açıklamalar için yönetimin iddiaları 

düzeyinde gerçekleĢtirir.  
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Ortaya çıkartma riski, denetçinin denetim riskini kabul edilebilir bir seviyeye 

indirmek amacıyla uyguladığı prosedürler neticesinde finansal tablolarda 

olabilecek önemli yanlıĢlıkları ortaya çıkartamama riskidir  (Bozkurt, 1998). 
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GENEL ĠLKELER 

ġekil 2.2: Denetim Apartmanı 

Kaynak: ġavlı, Tuba (2011). “Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında 

Bağımsız Denetim Süreci”, Muhasebe Denetimi Sempozyumu Bildirileri, EriĢim 

Tarihi:01 Aralık 2017, http://archive.ismmmo.org.tr) 
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2.10.2.1 Risk değerlendirme 

Denetim faaliyeti gerçekleĢtirilirken denetçiler belirli düzeylerde riskleri ve 

belirsizlikleri önceden kabul etmektedir. Çünkü denetim sürecinde çok sayıda 

değiĢken denetimin doğruluğu üzerinde etkilidir. ĠĢletmelerin finansal 

tablolarının eksiksiz ve doğru bir olarak sunulması, denetçi tarafından tespit 

edilen kanıtların uygunluğu, iĢletme içerisinde uygulanan iç kontrol s isteminin 

geçerliliği gibi birçok belirsizlik denetim sürecinde denetçinin baĢtan kabul 

ettiği riskler arasındadır. Denetçiler baĢtan kabul edilen bu riskleri en aza 

indirgeyebilmek için denetimin baĢında müĢteriyi mümkün olduğunca iyi 

tanımaya çalıĢmalı, iĢletmenin finansal tablolarındaki bilgileri kullananların 

amaçlarını, iĢletmenin finansal ve yasal yönden güncel durumunu iyi analiz 

edebilmesi gerekmektedir (Uyar ve Diğ., 2013). 

Denetçiler denetimini gerçekleĢtirdikleri iĢletmelerin sürdürülebilirlikler ini 

olumsuz yönde etkileyebilecek riskleri ortaya çıkarmayı, iĢletmelerin sahip 

oldukları bu riskleri kontrol edebilmelerindeki baĢarılarını, finansal 

raporlamalarda oluĢabilecek olası hataların önüne geçebilmeye yönelik 

gerçekleĢtireceği iç denetim önlemlerini risk değerlendirmesi aĢamasında 

dikkate alır. Bu aĢamada, denetim iĢinin denetçi tarafından kabul edilmesiyle, 

denetçi üzerine alacağı riski saptayabilmek ve müĢteri ile ilgili gerekli bilgileri 

elde ederek sözleĢme gerçekleĢtirmesi ve denetimin genel planının ortaya 

koyulmasına yönelik ön incelemeler gerçekleĢtirirler. Risk değerlendirme 

aĢamasında denetçi baĢarısını ispat etmek için aĢağıda belirtilen 

sorumluluklarını yerine getirebilmelidir. Bunlar (Haberal,  2016): 

 Denetimin gerçekleĢtirildiği ekipte tecrübeli personelin var olması,  

 Mesleki Ģüphecilik,  

 Planlama,  

MüĢteri kabulü ve iĢletmenin tanınması 

Denetçinin denetim planlaması yapabilmesi, denetimi yürütüp sonuçlandırması 

için öncelikle denetim iĢini kabul etmesi gerekir. Denetçi, müĢterisi olabilecek 

iĢletmeye gerekli araĢtırmaları yaparak çeĢitli açılardan değerlendirmeye alır. 
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Denetim  teklifi alan denetçi, denetim teklifi ile ilgili olarak, kabul edip etmeme 

kararını vermeden önce kendisine yardımcı olacağını düĢündüğü çeĢitli 

çalıĢmalar yapar (Haftacı,2014).  ĠĢletmenin bulunduğu sektördeki durumuna 

iliĢkin bilgilerin toplanması, iĢletmenin geçmiĢinin incelenmesi, diğer kurum ve 

iĢletmelerle olan iliĢkilerinin sağlıklı olup olmadığının araĢtırılması, üst 

yönetimin denetime bakıĢ açısı ve hangi amaçla denetim istediğinin 

araĢtırılması, iĢletmenin bağımsız denetime yatkınlığının araĢtırılması ve buna 

benzer bilgi toplama, inceleme ve araĢtırmalar ile denetçi, müĢteri iĢletmeyi 

tanımaya çalıĢır. ĠĢletme hakkında sağlıklı bilgi almanın temel yollarından biri, 

iĢletmenin önceki denetçisi ile görüĢme yapmaktır. Denetçinin, önceki 

denetçiyle görüĢme yapabilmesi için iĢletmeden izin alması gerekmektedir. Bu 

iznin alınamaması, denetim iĢinin kabul edilmemesi için önemli bir göstergedir. 

Ġznin verilmesi durumunda, denetçi önceki denetçiden aĢağıda belirlenen 

konularla ilgili gerekli bilgileri elde etmeye çalıĢmaktadır  (Haftacı, 2014): 

 ĠĢine son verilmesinin veya ayrılmasının nedenleri, 

 Yöneticilerin dürüstlüğü hakkındaki düĢünceleri, 

 ĠĢletmenin muhasebe sisteminde var olabilecek aksaklıklar hakkındaki 

düĢünceleri, 

 ÇalıĢmaları sırasında engellemeler ile karĢılaĢıp karĢılaĢmadığı, 

 ÇalıĢmaları sırasında karĢılaĢtığı olağan olmayan durumlarla ilgili görüĢleri. 

Denetim planlaması 

MüĢteri kabulü ve iĢletmenin tanınması sürecinden sonra denetim sürecinin yani 

iĢletmenin finansal tablolarının denetimiyle ilgili neler yapılıp yapılmayacağı 

denetim planlaması oluĢturularak planlamanın ana hatları belirlenir. Denetçi bu 

aĢamadan itibaren uygulayacağı stratejiyi belirleyerek denetim sürecini 

planlamalıdır. Bu nedenle sürecin doğru ve düzgün bir Ģekilde yürümesi için 

denetim sürecinin en önemli aĢaması olarak kabul edilir  (Köse, 2007). 

Denetimin planlanmasının faydaları üç temel baĢlık altında toplanmaktadır. 

Bunlar:  

 Planlı denetim sonucunda elde edilecek kanıtların öngörülmesine yardımcı 

olur ve yeterli kanıt alınmasını kolaylaĢtırır.  
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 Denetim sürecinde katlanılacak finansal maliyetlerin öngörülmesini sağlar ve 

gerekli durumlarda finansal maliyetleri minimize etmeye yardımcı olur.  

 MüĢteriyle yanlıĢ anlaĢılmaların önüne geçer.  

Denetçi planlama aĢamasında, denetim tekniklerinin zamanlama, kapsam ve 

yapısını tasarlarken iĢletmenin iç kontrol sisteminde elde ettiği bilgilerden 

yararlanmaya çalıĢır. Ġç kontrol sistemi etkili bir Ģekilde iĢleyen iĢletmelerin 

finansal tablolarında yanlıĢ beyan riski, diğerlerine göre daha düĢüktür. Bu 

nedenle, denetlenecek iĢletmenin riskli alanlara yönelik kontrollerinin varlığı ve 

iĢlerliği incelenmelidir. Denetime karar verilmesi ve denetimin ilk aĢaması olan 

planlama aĢamasının yerine getirilmesiyle birlikte denetçi gerçekleĢtirecek 

olduğu denetime yönelik karĢılaĢabileceği risk seviyesini de kesinleĢtirmiĢ olur. 

Belirlenen bu risk seviyesi ve önemlilik düzeyi de dikkate alınarak planlama  

yapılır. Planlamada denetimin aĢamalarına yönelik olarak belirlenecek gün -

zaman-saat iliĢkisi de bu risk ve önemlilik seviyelerine göre belirlenir. 

Denetimin planlanmasında önemli yanlıĢlık riskinin tanımlanması ve 

değerlendirmesinden önce aĢağıdaki maddelerin belgelendirilmesi 

gerekmektedir (Uzay ve Diğ., 2013):  

 GerçekleĢtirilme zorunluluğu olan risk değerlendirme metotları ve analitik 

prosedürler,  

 MüĢterilerle ilgili yasal ve düzenleyici çerçeve ve müĢterinin ilgili çerçeveye 

ne Ģekilde uyum gösterdiğinin incelenmesi,  

 Önemliliğin saptanması,  

 Uzmanların katılması,  

 Diğer risk değerlendirme tekniklerinin yerine getirilmesidir. 

Denetçi tarafından müĢteri ile ilgili bilgilerin toplanması, müĢterinin 

tanımlanması, planlama aĢamasının gerçekleĢtirilmesi ile  baĢlayan denetim 

sürecinde sıradaki aĢama denetim programının uygulama aĢamasıdır. Bu 

bağlamda, denetçi hazırladığı plana uygun olarak denetim iĢlemini eyleme 

dönüĢtürmekte ve denetim kanıtlarını toplamaya baĢlamaktadır. Denetim 

riskinin üç risk unsuru Ģunlardır; yapısal risk, kontrol riski ve tespit riskidir. 

Yapısal risk ve kontrol riski finansal tabloların hatalı olma (önemli yanlıĢlık 
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içerme) olasılığıdır. Tespit riski ise bu hatanın ortaya çıkarılamama ihtimalidir  

(Bozkurt, 2012). 

Yapısal risk 

Hiçbir bir iç kontrol sisteminin var olmadığı varsayıldığında, hesap ve 

iĢlemlerde önemli hataların bulunması olasılığına yapısal risk denir. Yapısal 

riske kaynaklık teĢkil edebilecek olaylara aĢağıdakiler örnek olarak verilebilir . 

(Kepekçi, 2004): 

 Yöneticinin özellikleri, 

 Yönetim üzerindeki baskılar, 

 ĠĢletme faaliyetlerinin özellikleri, 

 Yüksek oranda tahmin gerektiren iĢlemler, 

 Mevzuatta meydana gelen sık değiĢiklikler, 

 OlağandıĢı faaliyetler, 

Yapısal risk, beraberinde iĢleme riskini de ortaya çıkarmaktadır. 

Kontrol riski 

Hesap ve iĢlemlerdeki önemli hataların, Ģirketlerin iç kontrol sistemi ve 

muhasebe sistemi tarafından zamanında önlememesi, tespit edilememesi ve 

düzeltilememesi riskidir. Kontrol riski, iç kontrol sisteminin ve muhasebe 

sisteminin etkinliğinin bir göstergesidir. Etkin bir iç kontrol sisteminin ve 

muhasebe sisteminin olması, kontrol riskini azaltıcı bir faktördür. Ancak, bu 

riski ortadan kaldırmak mümkün değildir. Her zaman, iç kontrol ve muhasebe 

sisteminin kısıtlarından meydana gelen bir kontrol  riski bulunmaktadır 

(Kepekçi, 2004). 

Bulgu riski 

Denetçinin uyguladığı ayrıntılı kontrol süreçlerine rağmen, hala hesap ve 

iĢletmelerde önemli hataların bulunması riskidir. Denetim riski, denetçinin 

uyguladığı denetim sürecinin etkinliğinin fonksiyonudur.  Tespit riski, denetçiye 

bağlı bir risktir. Tespit riskinin ortaya çıkmasının iki temel nedeni vardır. 

Bunlardan birincisi, hesapların ve iĢlemlerinin tümünün değil, bir kısmının 

örnekleme yoluyla incelenmesidir (Kepekçi,2004). 
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2.10.2.2 Riske karĢılık verme (Kanıt toplama) 

BDS 'ye göre; denetçi, denetimle ilgili riskleri kabul edilebilir minimum 

seviyeye indirgemek amacıyla denetim planı geliĢtirmelidir. Denetçi tarafından 

geliĢtirilen denetim planı aynı zamanda denetçi için kesin ve katı bir 

bağlayıcılık içermemektedir. Gerekli görüldüğü takdirde denetim planı ya da 

denetim stratejilerinde denetim sürecinde güncellemeler yapılabilir. Detaylı 

denetim planı; değerlendirmeye alınan riskler ve ek denetim prosedürleriyle 

anlaĢılır bir iliĢki kurar, bahsi geçen ek denetim  prosedürlerinin niteliğini, 

sürecini ve boyutunu genel olarak ortaya koyar. Denetim sürecinde 

gerçekleĢtirilecek ek denetim prosedürlerinin neler olduğu ya da ne zaman ve 

nasıl uygulanacağı gibi konuların değerlendirilmesinde de denetim riskleri 

dikkate alınmalı ve riskleri mümkün olan en aza indirgemelidir  (Cömert ve 

Diğ.,2013). 

Bu bağlamda denetçi finansal tablo ve iddia düzeyinde risk değerlendirme 

sonuçlarını dikkate alarak bunlara karĢı uygulanacak uygun denetim 

prosedürlerini belirler (Bozkurt, 1998). 

Denetçi tarafından değerlendirilen önemli yanlıĢlık risklerine vereceği ve 

denetim planında yer alacak yanıtların ana kalemlerini aĢağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Haberal, 2016): 

 Finansal tablo seviyesinde belirlenmiĢ risklere verilecek genel bir karĢılık,  

 Önemli finansal tablo bölümlerini hedef alarak verilecek karĢılıklar,  

 Ġddia seviyesinde analiz edilmiĢ önemli hata risklerine karĢılık gelmesi için 

gerçekleĢtirilecek ilave denetim prosedürlerinin yapısı, düzeyi ve 

zamanlaması.  

Denetimle ilgili verilecek tüm yanıtlar bir bütün olarak finansal tablo 

seviyesinde analiz edilmiĢ önemli hata risklerini hedeflemektedir. Bu karĢılıklar  

(Haberal, 2016):  

 ĠĢlerin üstesinden gelebilecek çalıĢanların iĢe alınması ve gerçekleĢtirdikleri 

faaliyetlerin gözlem altında tutulması,  

 Yönetim tarafından gerçekleĢtirilen açıklamalarla ilgili yeterli seviyede iĢ 

birliğinin yerine getirilmesi,  
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 Önemli denetim iĢlerine destek olması amacıyla değerlendirilmesi gereken 

çalıĢma kağıtlarının toplanması  

2.10.2.3 Raporlama aĢaması 

Denetim süreci boyunca gerçekleĢtirilen denetim faaliyetlerinin ve elde edilen 

bulguların anlaĢılabilir halde sunulduğu son aĢama rapor aĢaması olarak 

isimlendirilmektedir. Bütün safhalar tamamlandıktan sonra bu zamana kadar 

yapılan denetim çalıĢmalarında gözden kaçırılan bir durumun olup olmadığı, ek 

çalıĢmalara gerek duyulup duyulmadığı konusunda son kontroller yapılır. Bu 

kontroller sonucunda önemli sapmalar tespit edilirse sapmaya konu olan 

kalemler üzerinde yeniden bir çalıĢmanın yapılması, sapmaların sebep lerinin 

ortaya çıkarılması gerekir. Çünkü bu sapmalar çoğu kez yıl içinde tespit 

edilemeyen bazı hata ve hilelerin yılsonu mali tablolarına yansıması Ģeklinde 

ortaya çıkmıĢ olabilir (Kepekçi, 2000).  

Bu gibi durumlarda denetçi yönetimden teyit mektubu isteyebilir. Teyit 

mektupları mali tabloların, muhasebe standartlarına uygun olarak 

hazırlanmasına iliĢkin sorumluluğun iĢletme yönetimine ait olduğuna ve 

finansal bilgileri onayladığına dair delilleri oluĢturacak mektuplardır  

(http://www.bagimsizdenetim.gen.tr). 

ĠĢletme yönetimi teyit mektubu vermeyi reddederse, denetçi bu durumu çalıĢma 

alanının sınırlandırılması olarak değerlendirecek ve bu durumda rapordaki 

görüĢünü etkileyecektir. Ayrıca, çalıĢmanın sonuna doğru gelirken bilanço 

tarihinden sonraki olayların değerlendirilmesi ve iĢletmenin sürekliliği 

varsayımının son bir kez gözden geçirilmesi çalıĢmaları yapılır.  

Denetçi iĢletmenin sürekliliği varsayımına iliĢkin birtakım Ģüpheler tespit etmiĢ 

ise öncelikle bu konuya iliĢkin finansal tabloların dipnotlarında yeterli 

açıklamanın yapılıp yapılmadığı değerlendirilir ve buna göre bir görüĢ verilir. 

Bu raporda elde edilen bulgular analiz edilerek iĢletmeye yönelik risklerin kabul 

edilebilir boyutlarda olup olmadığına ya da önemlilik ile ilgili köklü 

değiĢimlere gerek olup olmadığına karar verilir. Denetimin tamamlanması 

çalıĢması ek maddi doğruluk testlerinin yapılmasını kapsar. Sonuçların 

değerlendirilmesi aĢamasında ise çalıĢma kâğıtları gözden geçirilerek Finansal 

tablolar hakkında görüĢ belirtilir (http://archive.ismmmo.org.tr). 

http://www.bagimsizdenetim.gen.tr/
http://archive.ismmmo.org.tr/
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Bağımsız denetim raporu nesnel olmalı, gerçeği yansıtmalı ve denetim raporunu 

alan bilgi kullanıcılarına güven vermelidir.  Uygulamada bağımsız dıĢ denetim 

kuruluĢları tarafından düzenlenen denetim raporları kısa ve uzun Ģekilli olmak 

üzere baĢlıca iki tür olmasına rağmen denetimin içeriğine bağlı olarak farklı 

denetim raporları da oluĢturulmaktadır. Denetçi tarafından en yaygın olarak 

kullanılan rapor kısa Ģekilli denetim raporudur. Standart rapor da denilen kısa 

Ģekilli rapor, mali tablolarla ilgili bir incelemenin genel kabul görmüĢ denetim 

standartları uygun olarak yapılmıĢ olduğunu ve mali tabloların kuruluĢ 

durumunu açıklayan rapor Ģeklindedir (Gücenme, 2004).  

Denetim raporu, bağımsız denetim faaliyeti sonunda denetçinin mali tablolar 

hakkında vardığı görüĢünü içerir. Tüm çalıĢmalar tamamlandıktan sonra sıra 

denetim görüĢünün bilgi kullanıcılarına iletilmesine gelir. Bu da denetim 

raporları aracılığıyla gerçekleĢtirilir (http://www.bagimsizdenetim.gen.tr).    

Raporlama aĢamasında ilk etapta denetim raporunun taslağı hazırlanır ve 

müĢteri iĢletmenin yetkili kurullarına sunulur. Eğer onların bir itirazları veya ek 

açıklama veya düzeltme Ģeklinde teklifleri varsa, durum değerlendirilir ve 

gereği yapılır. Böylece denetim faaliyetleri tamamlanmıĢ ve asıl raporu 

oluĢturma aĢamasına gelinmiĢtir. Asıl rapor denetim Ģirketinin yetkili 

kurullarında görüĢüldükten sonra sorumlu denetçi tarafından imzalanır ve 

müĢteri iĢletmeye istenilen sayıda sunulur (Kaval, 2008).  

Bağımsız denetim raporunun iĢletmeyle ilgisi olan ve iĢletmenin mali 

tablolarındaki verileri dikkate alarak karar veren kiĢi ve kurumlar üzerinde 

yönlendirici etkisi vardır. Dolayısıyla denetim raporunun mali tablo 

kullanıcılarının yanıltılmasını önleyecek Ģekilde, baĢka bir deyiĢle iĢletmenin 

içinde bulunduğu gerçek durumu yansıtacak Ģekilde düzenlenmesi büyük önem 

taĢır (Selimoğlu ve Diğ., 2013). Denetim raporlarının nasıl düzenlenmesi 

gerektiği konusundaki hususlar Kamu Gözetim Kurumu‟nun yayınladığı BDS -

700-799 arasındaki standartlarda yer almaktadır (Sekizsu, 2017). 

 

 

http://www.bagimsizdenetim.gen.tr/bagimsiz-denetim-rapor-turleri/
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3 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĠ ĠġLETMELERE GENEL BAKIġ  

Küçük ve orta büyüklükteki iĢletme (KOBĠ)‟ler geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde ekonominin lokomotifi durumundadırlar. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde farklı kriterlere göre KOBĠ tanımlanması yapılmaktadır. Genel KOBĠ 

tanımı ülkelerde farklı olsa bile, birbirine çok yakın tanımlardır. Genelde nicel 

ve nitel kriterlere göre KOBĠ tanımı yapılmaktadır. 

Ülkelerin iĢletmeler bağlamının da büyüklük ve küçüklük anlayıĢının farklı 

olabileceğinden ve zamanla değiĢime uğradığı gibi tanımda kul lanılan 

kriterlerde farklılık göstermektedir. Ġstihdam ve kalkınmada çok önemli 

olmalarına rağmen, henüz dünya literatüründe ortak bir tanımları 

bulunmamaktadır. KOBĠ‟lerin, ülke ekonomilerine ve kalkınmalarda önemli bir 

yere sahip olmasının nedeni, KOBĠ‟lerin esnek kolay Ģekil değiĢtirebilen yeni 

durumlara uyum sağlayabilen yapıları ile birlikte ekonomik krizlere karĢı büyük 

iĢletmelere karĢın daha sağlam yapısının olmasından kaynaklamaktadır. Yine bu 

yapı nedeniyle yüksek teknoloji kullanımı ve yüksek katma değer üretmeleri 

daha kolaydır. Dünya‟da, KOBĠ‟lerin ekonomiler içerisinde önemli olmasının 

sebebi, büyük Ģirketler kadar küçük iĢletmelerinde ekonomilerin içinde olması 

gerekli olduğunun anlaĢılmasıdır. Bu nedenle geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan pek 

çok ülkede KOBĠ‟leri korunmaya ve geliĢtirmeye yönelik pek çok destek 

mekanizması geliĢtirmiĢtir. Bununla birlikte bazı ülkelerde kurulmuĢ, kamu 

kuruluĢları KOBĠ‟lerin geliĢimini arttırmak amacıyla, üretim teknikleri, 

finansmanı, vb. gibi alanlarda bu iĢletmelere destek sağlamaktadır. Bunun 

sonucu olarak KOBĠ‟lerini ihtiyaçlarıyla entegre edilmiĢ KOBĠ yasası ile 

ekonomik kalkınma ve sosyal barıĢın sağlayabilmesi öngörülmektedir.  
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3.1 KOBĠ tanımlarında kullanılan ölçütler 

Farklı ülkelerdeki KOBĠ tanımları göreceli bir kavram olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. KOBĠ tanımı belirleyen iki unsurdan söz edebiliriz. Bunlar Çizelge  

3.1 de görüleceği gibi, nitel ve nicel kriterlerdir. 

Çizelge 3.1: KOBĠ‟lerin Tanımını Etkileyen Önemli Kriterler 

KOBĠ TANIMINI ETKĠLEYEN KRĠTERLER 

Nitel Kriterleri Etkileyen Unsurlar Nicel Kriterleri Etkileyen Unsurlar 

1-ĠĢletmenin Yönetim ġekli 
1-ÇalıĢtırılan ĠĢçi Sayısı 

2-ĠĢletmenin Sermaye Piyasasına Kayıtlı 

Olup Olmaması 

2-ĠĢletmenin Yıllık Toplam Cirosu 

3-ĠĢletmenin Finansman Durumu 
3-ĠĢletmenin Sermayesi (Makine ve 

Tezgâh Gücü) 

4-ĠĢletmenin Üretim ġekli  

5-ĠĢletmede ĠĢ Bölümü ve UzmanlaĢma  

Kaynak: Tamer Müftüoğlu, “Türkiye‟de KOBĠ‟lerin Sorunları ve Öneriler”, 1998, 

S.43-46. 

3.1.1 Nitel ölçütler 

KOBĠ‟ler tanımlanırken genellikle nicel ölçütlerin kullanımı tercih edilse de 

nitel ölçütlerin de kullanıldığı tanımlamalar daha sağlıklı olmaktadır. Nitel 

özellikler iki gruba ayrılmaktadır. Birincisi iĢletmenin sahibine iliĢkin 

özelliklerdir. Diğeri ise iĢletmenin kendisine ait özelliklerdir.   

ĠĢletmenin sahibine iliĢkin özelliklerin en belirgini iĢletme sahiplerinin mülk 

sahibi olmalarının yanı sıra giriĢimcilik yönlerinin de bulunmasıdır. Dolayısıyla 

bu kiĢiler iĢletmelerin kaderi üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler. ĠĢletmenin 

özelliklerine göre değerlendirdiğimizde; iĢletmenin yönetim, pazarlama, finans, 

tedarik, üretim ve personel iĢlerinin toplamının yer aldığı görmekteyiz  (TaĢçı, 

2017). 
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3.1.2 Nicel ölçütler 

Personel Sayısı: Kurumda çalıĢanların sayısı iĢletme büyüklüğünün 

belirlenmesi üzerinde önemli bir unsurdur. Çünkü iĢletmedeki çalıĢan sayısı ve 

iĢletmenin büyüklüğü firmanın üretim hacmini doğrudan etkilemektedir  (TaĢçı, 

2017).  

SatıĢ Tutarı: ĠĢletmenin büyüklüğünün bir diğer göstergesi yıllık yapılan satıĢ 

miktarıdır. ĠĢletmenin yıllık satıĢ tutarı  arttıkça üretimin ve dolayısıyla firmanın 

sahip olduğu kapasitenin artması gerçekleĢmektedir (TaĢçı, 2017).   

Makine Sayısı: ĠĢletmedeki makine sayısı iĢletmenin ölçek büyüklüğü hakkında 

eksik bilgi vermektedir, çünkü burada asıl önemli olan bu makinelerin kaç 

tanesinin üretim aĢamasında kullanıldığıdır (TaĢçı, 2017). 

3.2 Dünya’da KOBĠ Tanımı 

3.2.1 Amerika BirleĢik Devleti’nde KOBĠ tanımı 

Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)‟nde sahibi tarafından bağımsız yönetilen 

iĢletmeler, küçük ölçekli olarak kabul edilmektedir. ABD‟de KOBĠ‟lerin 

belirlenmesinde bazı sektörler için, çalıĢan sayısı ve satıĢ tutarı gibi ölçütlerin 

de dikkate alınması zorunlu hale getirilmiĢtir. Amerika BirleĢik Devletin de 

perakende sektöründe KOBĠ‟ler için yıllık satıĢ geliri 3–13 milyon dolar 

arasında, toptancılık sektöründe ise yıllık satıĢ gelirini ise 25 milyon dolar 

belirlerken, çalıĢan sayısını en fazla 500 olarak belirlenmiĢtir. ABD ülke 

ekonomisinin büyüklüğüne bağlı olarak da 500 iĢçiye kadar istihdamı 

sağlayanlar küçük, 500–1500 arası orta büyüklükte iĢletme olarak kabul 

edilmektedir (TaĢ, 2015). 

3.2.2 Japonya’da KOBĠ tanımı 

Japonya‟da çıkarılmıĢ birçok kanunda KOBĠ tanımını yer almaktadır. Bunlar 

arasında 1963 yılında çıkarılmıĢ olan “Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler 

Kanunu”nda yapılmıĢ olan tanıma göre Japonya‟da KOBĠ tanımlaması, iĢçi 

sayısına ve yatırılan sermaye tutarına göre belirlenmektedir (Ġbrahimi, 2006). 
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Çizelge 3.2: Japonya‟da KOBĠ Ölçeği (Yen) 

Sektör  Sermeye 

Büyüklüğü 

ÇalıĢan 

Sayısı 

Ġmalat Sanayi  ≤ 300 milyon Yen ≤ 300 

 

Ticaret 

Toptan SatıĢ Yapanlar ≤ 100 milyon Yen ≤ 100 

Perakende SatıĢ 

Yapanlar 

≤ 50 milyon Yen ≤ 50 

Hizmet 

Sektörü 

 ≤ 50 milyon Yen ≤ 100 

Kaynak: Ecomomist Intelligence Unit; 2010, S.7. 

Yukarıdaki bilgiler ıĢığında Japonya‟da sektör farklılıkları dikkate alındığında 

küçük ölçekli iĢletmelerin sadece çalıĢan sayısına göre, Orta ölçekli iĢletmelerin 

ise sermaye miktarı ve çalıĢan sayısı kriterlerine göre tanımlandığını 

söyleyebiliriz. 

3.2.3 Ġngiltere’de KOBĠ tanımı 

Ġngiltere‟de küçük ve orta boy iĢletmelerin üzerinde uzlaĢmaya varılamadığı 

için resmi bir tanımı yapılamamıĢtır. Ancak; inĢaat, madencilik ve imalat 

sektörlerinde, KOBĠ‟ler çalıĢan kiĢi sayısı ile geri kalan sektörler ise satıĢ 

cirosuna göre tanımlanmaktadır. Ölçü olarak iĢletmenin sermaye piyasasındaki 

varlığı baz alınmaktadır. 

3.2.4 Almanya’da KOBĠ tanımı 

Almanya‟da KOBĠ‟ler ekonomi içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu 

söyleyebiliriz. Almanya‟nın politikasında büyük iĢletmelere karĢın KOBĠ‟lerin 

korunmasına yöneliktir. Çizelge 3.3 de görüleceği üzere ülkedeki KOBĠ tanımı 

sektörler ve çalıĢtığı iĢçi sayısına göre farklılıklar göstermektedir.  
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Çizelge 3.3: Almanya‟da KOBĠ Ölçeği 

SEKTÖR ÇALIġAN SAYISI 

Ġmalat Sektörü 

-Küçük ĠĢletmeler 

-Ortak ĠĢletmeler 

 

1-49 iĢçi 

50-250 iĢçi 

Toptan Ticaret 

-Küçük ĠĢletmeler 

-Ortak ĠĢletmeler 

 

1-9 iĢçi 

10-99 iĢçi 

Perakende Ticaret 

-Küçük ĠĢletmeler 

-Ortak ĠĢletmeler 

 

1-2 iĢçi 

3-49 iĢçi 

UlaĢtırma, HaberleĢme Ve Hizmet 

-Küçük ĠĢletmeler 

-Ortak ĠĢletmeler 

 

1-2  iĢçi 

3-49 iĢçi 

Kaynak: Ekinci, Mehmet Behzat, S.14. 

3.2.5 Fransa’da KOBĠ tanımı 

Fransa‟da KOBĠ tanımı iĢçi sayısına göre tanımlanmaktadır.  

Çizelge 3.4: Fransa‟da KOBĠ Ölçeği 

El Sanatları 1-9 iĢçi 

Küçük Ölçekli ĠĢletme 10-50 iĢçi 

Ortak Ölçekli ĠĢletme 51-500 iĢçi 

Kaynak: Ekinci, Mehmet Behzat, S.14. 

Çizelge 3.4 de görüldüğü gibi Fransa‟da KOBĠ konfederasyonunun KOBĠ‟ler 

için yaptığı sınıflamada el sanatları da dikkate alınmıĢtır.  Ayrıca Fransa‟daki 

kıstaslar iĢletme sahibi arasındaki özdeĢlik ve iĢletme sahibinin her yönden 

sorumlu olmasıdır (Evin, 2012). 
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3.2.6 Hindistan’da KOBĠ tanımı 

Dünya‟nın en büyük coğrafi alanlarından ve en büyük nüfuslarından birine 

sahip olan Hindistan‟da KOBĠ‟ler sabit yatırım tutarlarına göre üretim sektörü 

ve hizmet sektörü olmak üzere ikiye ayrılır. Çizelge 3.5 deki bilgilere göre 

sınıflandırılmak mümkündür 

Çizelge 3.5: Hindistan‟da KOBĠ Ölçeği(Hindistan Rupisi) 

TÜRÜ SABĠT YATIRIM TUTARI 

Mikro ĠĢletme < 2,5 Milyon ≤ 1 Milyon 

Küçük ĠĢletme 2,5-50 Milyon 1-20 Milyon 

Orta Büyüklükteki ĠĢletme 50-100 Milyon 20-50 Milyon 

Kaynak: Demir, Volkan, S.34, http://www.dmr-tr.com, EriĢim Tarihi, 20.10.2017. 

3.2.7 Ġtalya’da KOBĠ tanımı 

Ġtalya‟da KOBĠ sınıflandırılması yapılırken hem nitel hem de nicel ölçütler esas 

alınmaktadır. Personel sayısı ve sabit sermaye tutarı göz önüne alınan n icel 

ölçütler; nitel ölçütler ise yönetim ve organizasyonla ilgilidir. Salt nicel 

ölçütlerin esas alındığı tanıma göre “en çok 500 iĢçinin istihdam edildiği ve 

sabit sermaye tutarının 3 milyon EURO geçmediği iĢletmeler KOBĠ‟dir”. 

Ġtalyan endüstrisinin yapısı, fevkalade varlıklarıyla, küçük teĢebbüsler ile 

karakterize edilir. Bu yapısıyla alman sanayini andırmakta, her iki ülkenin de 

yapısı piramide benzemekte, bu piramidin tabanını küçük ölçekli iĢletmeler 

oluĢturmakta orta kısmında orta ölçekli iĢletmeler,  tepesinde de büyük ölçekli 

iĢletmeler yer almaktadır. Ülkenin ekonomik sistemindeki küçük firmaların, 

merkezi durumuna rağmen, küçük iĢletmeler hakkında tek bir tanımlama 

bulunmamaktadır. Sadece, el sanatı ve endüstri arasında yasal fark vardır  (Evin, 

2012). 

3.2.8 Güney Kore ‘de KOBĠ tanımı 

Güney Kore‟de genel bir tanımlama ile 300 kiĢiye kadar çalıĢanı olan iĢletmeler 

KOBĠ tanımı içinde alınmıĢtır. Ancak yürürlükte bulunan “küçük ve orta ölçekli 

http://www.dmr-tr.com/
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giriĢimler çerçeve yasasında sektörler de dikkate alınarak KOBĠ‟ler 

tanımlanmıĢtır. 

Ülkede KOBĠ tanımı Çizelge 3.6 de görüleceği gibi sektörler; çalıĢan sayısı, 

sermaye veya satıĢlar gibi ölçütler esas alınmaktadır. Güney Kore‟de 

KOBĠ‟lerin geliĢimini artırmak için, SBC (küçük ve orta iĢletmeler kurumu) 

gibi idareler kurulmuĢtur. Bu kuruluĢun amacı; KOBĠ‟lerin rekabet ve bilgi 

seviyelerini artırmak ve sadece KOBĠ‟lere yönelik teĢvik sistemi geliĢtirmektir  

(Akdağoğlu, 2014). 

Çizelge 3.6: Güney Kore‟de KOBĠ Ölçeği (Won) 

 

 

Sektör 

KOBĠ’ler Küçük 

ĠĢletmeler 

Mikro 

ĠĢletmeler 

ÇalıĢan 

Sayısı 

Sermaye 

veya 

SatıĢlar 

 

ÇalıĢan Sayısı 

 

Üretim 

 

< 300 

Sermaye 

≤ 8 Milyar 

 

< 50 

 

< 10 

 

Madencilik. ĠnĢaat ve TaĢımacılık 

 

< 300 

Sermaye 

≤ 3 Milyar 

 

< 50 

 

< 10 

Yayıncılık, Bilgi ve ĠletiĢim, Yönetim 

ve Destek Servisleri, Sağlık ve Sosyal 

Hizmetleri, Bilimsel ve Teknik 

Hizmetler 

 

< 300 

SatıĢlar 

≤ 30 

Milyar 

 

< 10 

 

< 5 

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık, 

Elektrik Su ve Gaz ĠĢletmeleri, 

Toptan ve Perakende SatıĢ, 

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri, 

Finans ve Sigortacılık Hizmetleri, 

Sanat ve Eğlence Hizmetleri 

 

 

< 200 

 

SatıĢlar 

≤ 20 

Milyar 

 

 

 

 

 

< 10 

 

 

 

 

 

< 5 
Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve 

ĠyileĢtirme Hizmetleri, Eğitim, 

Tamir ve Diğer Hizmetler 

 

< 100 

SatıĢlar 

≤ 10 

Milyar 

Emlakçılık ,  Kiralama ve Leasing < 50 SatıĢlar 

≤ 5 Milyar 

Kaynak: Demir, Volkan, S.34, http://www.dmr-tr.com, EriĢim Tarihi, 20.10.2017. 

http://www.dmr-tr.com/
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3.3 KOBĠ’lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 

KüreselleĢme süreciyle ve öncesinde yaĢanan gerek uluslararası gerekse ulusal 

ekonomik yapılanmalardaki tüm geliĢmeler mikro ekonomik düzeyde 

iĢletmelerin yapılarını etkilemektedir. 1930‟lu yılların baĢından itibaren 

dünyada kitlesel üretimin ve ölçek ekonomisinin önem kazanması  ile birlikte, 

1970‟li yıllara kadar ekonomik kalkınma ve ekonomik büyüme faaliyetler i 

büyük iĢletmelere ağırlık verilerek yürütülmüĢtür.  Daha sonralarında 

KOBĠ‟lerin büyük iĢletmeler karĢısında, istihdam yaratma, rekabet ortamının 

sağlanması gibi stratejik üstünlükleri olduğu anlaĢılmaya baĢlanmıĢ ve 

KOBĠ‟lerin ekonomilerdeki varlığı giderek artmıĢtır.  

1970 ekonomik krizinden sonra ölçek ekonomisine olan inancın azalması ve 

öneminin yitirilmesi ile birlikte büyük iĢletmeler kan kaybetmiĢ, kaynakların 

ekonomik kullanılması, esnek, yenilikçi, rekabetçi yapıları, sosyal bütünlüğü 

güçlendirmedeki rolü, istihdam ve gelir dağılımına olan katkılarından dolayı 

KOBĠ‟lerin önemi artmıĢtır. 

AB‟de KOBĠ‟ler 1970‟lere kadar çok fazla önemsenmemiĢtir. 1973‟de yaĢanan 

petrol krizinden oldukça fazla etkilenen AB‟nin, kriz döneminde büyük 

iĢletmelere kıyasla KOBĠ‟lerin piyasa Ģartlarına daha kolay uyum sağladığını, 

istihdam sağlama ve ekonomik büyümede oynadıkları rolü fark etmesiyle 

KOBĠ‟ler önem kazanmıĢtır. Bu dönemde AB‟nin de ortaya çıkan iĢsizlik 

sorununa KOBĠ‟lerin geliĢtirilmesinin çare olacağı düĢünüldüğünden, 

KOBĠ‟lerin kurulması ve mevcut olanların yenilenmesi için teĢvikler artırılmıĢ, 

1987 yılından itibaren KOBĠ‟lere yönelik politikalar geliĢtirilmiĢtir. KOBĠ‟ler 

geliĢmiĢ ülkelerde ve geliĢmekte olan ülkelerde sosyo-ekonomik etkileri 

nedeniyle büyük önem taĢımaktadır (Odyakmaz, 2016). 
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Çizelge 3.7: Bazı Ülke Ekonomilerinde KOBĠ‟lerin Önemi 

 

 

Ülke Adı 

Tüm 

ĠĢletme 

Ġçinde 

Payı(%) 

Tüm 

Ġstihdam 

Ġçinde 

Payı(%) 

Toplam 

Yatırım 

Ġçinde 

Payı(%) 

Tüm Katma 

Değer  

Ġçinde 

Payı(%) 

Ġhracat 

Ġçindeki 

Payı Ġçinde 

Payı(%) 

A.B.D. 97.2 50.4 38.0 36.2 32.0 

Almanya 99.8 64.0 44.0 49.0 31.1 

Japonya 99.4 81.4 40.0 52.0 38.0 

Fransa 99.9 49.4 45.0 54.0 23.0 

Ġngiltere 96.0 36.0 29.5 25.1 22.2 

Hindistan 98.6 63.2 27.8 50.0 40.0 

Ġtalya 97.0 56.0 36.9 53.0 … 

Güney Kore 97.8 61.9 35.7 34.5 20.2 

Kaynak: www.kobi.org.tr/hizmetler/bilgibankası/ekonomi (güncelleme 07.02.2007), 

EriĢim Tarihi 13.11.2017 

3.3.1 KOBĠ’lerin avantajları 

Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin, büyük iĢletmelere göre ülke 

ekonomilerinde katkılarının birçok yönüyle büyük iĢletmelerden daha üstün 

olduğu söylemek mümkündür. KOBĠ‟lerin güçlü yanları hem sayıca  hem de 

ekonominin bütünü içindeki yerleri itibariyle, bulundukları yeri hak ettikler ini 

söyleyebiliriz. (Özdemir ve Diğ., 2006) Daha az yatırımla daha çok üretim ve 

ürün çeĢitliliği sağlamaktadırlar. Ayrıca sektörlere göre farklılıklar göstermekle 

birlikte, KOBĠ‟ler gerek kiĢi baĢına gerekse tesis baĢına daha az yatırımla 

kurulabilmektedir. KOBĠ‟lerin avantajlı olduğu durumları Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz (TaĢ, 2015): 

*Üretim ve Ürün ÇeĢitliliği Sağlar 

*Ġstihdam Ġmkânı Sağlar 

http://www.kobi.org.tr/hizmetler/bilgibankası/ekonomi
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*Kriz Dönemlerine Uyum Sağlamaktadır 

*Büyük ĠĢletmelerin Tamamlayıcısıdır 

*Rekabetin Korunmasına Katkı Sağlar 

*Verimlilik ArtıĢı Sağlarlar 

*Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlar 

*Gelir Dağılımındaki Dengesizliği Azaltır 

*GiriĢimcilik Ruhunu Artırır 

*Yeni ĠĢ Ġmkanları OluĢturur 

3.3.2 KOBĠ’lerin dezavantajları 

Yukarıda sıraladığımız KOBĠ‟lerin avantajlı yönlerine karĢılık, bu iĢletmelerin 

dezavantajlı yönleri de mevcuttur. Bunlar en önemli sebepleri; Küçük ölçekli 

olmaları ve dağınık yayıldığından dolayı verimliliği istenilen seviyede 

değillerdir. Bu dezavantajları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz  (TaĢ, 2015): 

*KOBĠ‟lerin sermaye ve finansal planlarından yetersiz olması,  

*Olumsuz Rekabet,  

*Mali DanıĢman ve Uzman Kadronun istihdam edilememesi, 

*Modern pazarlama tekniklerinde yetersizlik,  

*Bankaların ve finans kurumlarının yeterli desteklerini alamamaları, 

*Teknolojide yeteri kadar entegre olmamaları,  

*Batma ve iflas riskinin varlığı, 

  *Ġhracat yapmalarından birtakım güçlüklerle karĢılaĢılması,  

3.4 TÜRKĠYE KOBĠ’LER 

3.4.1 KOBĠ’lerin tarihsel geliĢimi ve kalkınma planlarında KOBĠ’ler 

Ülkemizde köklü bir geçmiĢe sahip olunan KOBĠ‟lerin tarihimizde Ah ilik ve 

daha sonraki adı ile lonca teĢkilatının adını almıĢ olmuĢlarsa da sanayi 

devriminden sonra siyası, sosyal ve en önemlisi ekonomik yapıda baĢlayan 

dönüĢüme ayak uydurmakta zorluk çektiklerinden önemini yitirmiĢlerdir. 
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Cumhuriyetimizin ilk döneminde ekonomini temel kaynağı tarım ve 

hayvancılığa dayalı olduğundan bu dönemde pek fazla geliĢmiĢ olduğunu 

söyleyemeyiz. Ancak 1923 yılından itibaren ülkemizde gerçekleĢen Ġzmir iktisat 

kongresi ile yeni Türkiye‟nin ekonomik sorunlarının tartıĢıldığı ve ülkenin 

kalkınmasında tarım, hayvancılığın yanında ticaretinde önemli olduğu 

vurgulanmıĢtır. Bu kongreden sonra KOBĠ‟lerin geliĢmekte ve ekonominin 

içinde yerine almaya baĢladığında söyleyebiliriz. Ġlk planlı kalkınma dönemine 

1961 yılında geçilmiĢtir.  

Ġlk beĢ yıllık kalkınma planımız olan (1962-67); KOBĠ‟lerin Sanayi 

Bakanlığının sorumluluğu altında olduğu ve karma bir ekonomik model 

oluĢturmaya baĢlanmıĢtır. Ġkinci beĢ yıllık kalkınma döneminde ise (1968 -72); 

KOBĠ‟lerin geliĢimini sağlamak amacıyla Gaziantep ilinde Küçük Sanayi 

GeliĢtirme Merkezi (KÜSGEM) tesis yapılmıĢtır. Üçüncü beĢ yıllık kalkınma 

döneminde (1973-78); KOBĠ‟lerin en önemli ihtiyaçların olan finansman, eğitim 

ve teknik danıĢmanlık hizmetlerinin yaygınlaĢtırılacağı düĢünülmüĢtür. 

Dördüncü beĢ yıllık kalkınma döneminde (1979-84); yine Gaziantep ilimizde 

Küçük Sanayi GeliĢtirme TeĢkilatı (KÜSGET) kurulmuĢ. BeĢinci beĢ yıllık 

kalkınma döneminde (1986-90); KOBĠ‟lerin önemli altyapı sorunlarını ortadan 

kaldıran amacıyla ülke genelinde organize sanayi  bölgeleri ve küçük sanayi 

sitelerinin kurulmasını teĢvik edecek düzenlemeler yer verilmiĢtir.  Altıncı beĢ 

yıllık kalkınma döneminde (1990-94); KOBĠ‟lere yönelik faaliyetler daha da 

geniĢletilerek ve KOBĠ‟leri her açıdan destekleyecek olan (eğitim,  finansman, 

teknoloji, altyapı, organizasyon vb.) ve sorunlarını çözecek birtakım tedbirlere 

alınmıĢ, ayrıca küçük ve orta ölçekli sanayi geliĢtirme ve destekleme idaresi 

baĢkanlığı (KOSGEB)‟nın oluĢturulmasına karar verilmiĢtir.  Yedinci beĢ yıllık 

kalkınma planında (1996-2000); KOBĠ‟lere verilen önemli belirtmek için,1996 

yılı “KOBĠ YILI” olarak ilan edilmiĢtir, KOBĠ‟lerin proje, finansman, 

organizasyon ve teknoloji alanlarında desteklenmesi,  giriĢimcilik eğitimi 

verilmesi bu planda yer almıĢtır. Sekizinci beĢ yıllık kalkınma planında (2001-

2005); KOBĠ‟lere yönelik destek, teĢvikler ve bu amaçla gerçekleĢtirilen 

düzenlemeler daha da geniĢletilerek, KOBĠ‟ler kredi garanti fonu, risk 

sermayesi; finansman yatırım ortalığı, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi 

modern finansman araçları ve kuruluĢlarla desteklenmek istenmiĢtir.  Dokuzuncu 
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kalkınma planında (2007-13) ise, özellikle KOBĠ‟lerin rekabet güçlerini artırıcı 

ve ihracat olanaklarını geniĢletici Ģekilde düzenlemelere yer verilmiĢtir. Ancak 

planda KOBĠ‟lere müstakil bir bölüm ayrılmamıĢtır (Aykaç ve Diğ. 2008). 

Onuncu kalkınma planında (2015-18) Küçük iĢletme ihtiyaçlarına duyarlı iĢ 

ortamında, KOBĠ‟lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması ve 

ülkemizin ekonomik büyümesinde KOBĠ‟lerin katkısının yükseltilmesi 

öngörülmüĢtür. 

Ülkemizde KOBĠ tanımı, destek sağlayıcı kuruluĢların KOBĠ tanımını farklı 

Ģekilde uygulamalarının yarattığı farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla, 8 

Ocak 1995 tarihli, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun'un ek 1. maddesi gereğince, Avrupa Birliğindeki 

KOBĠ tanımıyla uyumlu bir mevzuat düzenlemesi yapılarak, “KOBĠ‟lerin 

Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında 

2005 yılında yayımlanmıĢ ve 2006 yılından bu yana KOBĠ‟lere destek veren 

kurum ve kuruluĢlar tarafından kullanılmaktadır.  Ülkemizde KOBĠ tanımı 

Çizelge 3.8 de yer verilmiĢtir (http://www.kosgeb.gov.tr). 

Çizelge 3.8: Ulusal KOBĠ Tanımı 

Ölçek ÇalıĢan 

Sayısı 

ve Yıllık 

Ciro(TL) 

veya Yıllık 

Bilanço(TL) 

Mikro ĠĢletme < 10 ≤ 1 Milyon ≤ 1 Milyon 

Küçük ĠĢletme 10-49 ≤ 8 Milyon ≤ 8 Milyon 

Orta Büyüklükteki 

ĠĢletme 

50-249  

≤ 40 Milyon 

 

≤ 40 Milyon 

Kaynak: 4 Kasım 2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmî Gazete. 

3.4.2 KOBĠ’lerin ülkemizde önemi, ekonomideki yeri ve yapısı 

KOBĠ‟ler dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin en önemli unsurları 

olmuĢtur. Ülkemizde KOBĠ‟ler; Toplam iĢletmelerin %99‟ unu, toplam 

yatırımların %50‟sini, toplam istihdamın %78‟ini, toplam satıĢların %65‟ini, 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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toplam ihracatın %59‟unu, toplam katma değerin %55‟ini  oluĢturarak reel 

sektörün en önemli aktörü rolünü üstlenmiĢtir (Akdağoğlu,  2014). 

3.5 KOBĠ’lerde Denetimin Önemi 

KOBĠ‟ler açısından bakıldığında bağımsız denetim bir zorunluluk mudur, yoksa 

ihtiyaç mıdır sorusunu sorabiliriz. ĠĢletme iliĢkisi içerisinde olan taraf için 

finansal bilgi önemlidir. Son yıllarda KOBĠ‟lerin ekonomik faaliyetlerin artması 

sonucu olarak finansal tablolardaki iĢlemlerin daha karmaĢık hale gelmesi, 

verilerin çokluğu ve bilgi sağlayanların yanlı tutumları nedeniyle mali 

tablolarındaki bilgilerin güvenilirliği daha fazla sorgulanmakta ve bilgi 

kullanıcılarının güvenilir bilgiye olan ihtiyaçları artmaktadır  (ġentürk,2017). 

ġirket ile paydaĢlar arasındaki etkileĢimin büyüklüğü kamunun yatırımcıyı yani 

taraf olanı korumasına sebep olmuĢtur ve bu nedenle bağımsız denetim 

KOBĠ‟lerde ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Bu nedenle 

iĢletmelerin mali tablolarındaki bilgilerin yayınlanmadan önce; Bağımsız 

denetim kurumu veya KGK‟ nın yetkilendirilmiĢ kiĢiler tarafından onaylanması 

gerekmektedir.  

Bağımsız Denetim, KOBĠ‟lerin bağımsız denetim sayesinde uzmanların 

danıĢmanlığından yararlanmalarını, yönetimin ihtiyacı olan bilgi eksikliklerinin 

gidermesini sağlayacağı düĢünülmektedir. Bağımsız denetçilerin KOBĠ‟lerin iç 

prosedürlerine ve süreçlerine yapacağı yenilikler, tavsiyeler ve bu 

prosedürlerdeki eksikliklerin ve zayıflıklarını geri bildirimleri KOBĠ‟lerin 

rekabetçi iĢ ortamında yanında kurumsal bir alt yapıya yardımcı olacaktır ve 

ileride karĢılaĢabilecekleri büyük problemler için Ģimdiden önlem almalarını 

sağlayacaktır.  

KOBĠ‟nin büyümesi için her türlü organizasyonda, güvenilir ve doğru finansal 

bilginin önemi oldukça fazladır. Bağımsız denetim, Yönetim kurulu veya 

ekonomik karar alıcılar için güven sağlamakla beraber Ģirket hissedarları ve 

paydaĢlarının menfaatlerinin korunmasına da yardımcı olur.  

Yönetim kurulu veya ekonomik karar alıcılar kullandıkları finansal bilgilerin 

güvenilir ve ilgili muhasebe çerçevesine her açıdan doğru olması iĢletme dıĢı 

paydaĢlara da güven verecektir. Bir Ģirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi 
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hakkında uzman profesyoneller tarafından yapılacak objektif bir denetim, 

gelecekte öngörülemeyen sorunları önleyecektir.  

Yönetici pozisyonlarının, özellikle KOBĠ‟lerde aile Ģirketlerinin sayısının 

yüksek olması dikkate alındığında, aile üyeleri tarafından yürütülmesi doğal 

karĢılanmaktadır. Yönetim ve kontrol zayıflıkları olduğu düĢünüldüğünde, aile 

tarafından yönetilen Ģirketlerde çıkar çatıĢması ve kardeĢ rekabeti oldukça 

yaygındır. Bağımsız bir denetim finansal tablolardaki bilgilerin güvenilir olup 

olmadığını ortaya çıkarmak için bir denetçi tarafından görülebilmesi için 

görevlendirilebilir. Bu da ailenin hata veya hileyi ortaya çıkarmakta 

engellemede caydırıcı olarak rol üslenebilmektedir. DıĢ denetçiler tarafından 

verilen öneriler yönetici durumunda olanlar tarafından düzgün uygulanırsa 

iĢletme içi iç kontrol yapısını geliĢtirebilmektedir. Hile yapma fırsatlarını 

azaltan güçlü ve kontrollü bir finansal yapıya kavuĢturabilir. Bağımsız Denetim 

iĢ büyüdükçe baĢarılı bir planlamaya olan ihtiyacı tamamlar.  

Sonuç olarak baktığımızda denetim KOBĠ‟lere gelecekteki zorlukları karĢılamak 

için hem mali hem de mali olmayan bir düzeni hazırlar. Bir KOBĠ için finansal 

tablolarının denetlenmesi, KOBĠ‟ler büyüdükçe karmaĢık bir örgüt yapısına 

kavuĢtuğu için, özellikle KOBĠ geniĢlemek veya halka açılmak için potansiyel 

bir aday ise, ileride karĢılaĢabileceği daha büyük zorluklar için KOBĠ‟yi 

hazırlar. Türk Ticaret Kanunu‟nun bağımsız denetim ile ilgili hükümleri 

incelendiğinde, KOBĠ‟lere özel herhangi bir denetim standardının 

tanımlanmadığı veya tavsiyede bulunulmadığı anlaĢılmaktadır.  

ĠĢletmeler aracılığıyla ortaya koyulan ekonomik bilgiler sadece iĢletme içi 

kullanıcılar tarafından kullanılmamaktadır. ĠĢletme dıĢındaki kullanıcılar da 

finansal tablolar aracılığıyla elde edilmiĢ bilgilere ihtiyaç duymaktadır . 

Çizelge 3.9: ĠĢletme Ġçi ve ĠĢletme DıĢı Bilgi Kullanıcıları 

ĠĢletme DıĢı Bilgi Kullanıcıları ĠĢletme Ġçi Bilgi Kullanıcıları 

 Yatırımcılar  ĠĢletme Ortakları 

 Kredi Verenler  Yöneticiler 

 Devlet  ÇalıĢanlar 

 Toplum 
 

Kaynak: Muhasebe Denetimi (Selimoğlu ve diğerleri, 2014, S.2) 
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Çizelge 3.9‟ da belirtilen taraflar kendi menfaatleri doğrultusunda iĢletmeler ile 

ilgili güvenilir ve kanıtlanmıĢ bilgiye sahip olmak ister. ĠĢletmelerden alınan 

hatalı olan ve net olmayan bilgiler kiĢi ve kurumların yanlıĢ kararlar almasına 

neden olup hem toplumu hem ülke ekonomisini ciddi Ģekilde etkileyen olumsuz 

durumlar oluĢturur. 
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4 KOBĠ’LER ÜZERĠNDE KOSGEB’ĠN BAĞIMSIZ DENETĠM 

DESTEĞĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ: ĠSTANBUL ĠLĠNDE BĠR ARAġTIRMA 

Ülkemizin en geliĢmiĢ Ģehir olan Ġstanbul; istihdam, ticaret ve sanayinin  

geliĢimin ile sadece ülkemiz için değil dünyanın sayılı Ģehirlerinden birisidir. 

Ġstanbul ilimizde 429.329 KOBĠ olarak faaliyet göstermesi sebebi ile  ülkemizin 

özeti durumundadır. Ġstanbul ilimiz ülkemizin ve hatta dünyanın en büyük iki 

ticaret ve sanayi kuruluĢları olan (ĠSO, ĠTO) yine bu Ģehrimizde KOBĠ‟lerin 

temsilcisi durumunda faaliyet göstermektedir. Bu kadar büyük sayıda Ģirketin 

olması nedeni ile ilimizde faaliyet gösteren Ģirketlerin ekonomimiz açısından 

oldukça önemlidir. Yine bağımsız denetim en çok bu ilimizde faaliyet gösteren 

Ģirketlerin ihtiyacı olması hem ilimiz için hem de ülkemizin ekonomisi için 

önemlidir. 

4.1 Ġstanbul Sanayi Odası Hakkında Genel Bilgiler 

Ġstanbul Sanayi Odası yaklaĢık 750 sanayicinin talebi ile kurulmuĢ ve 30 Mayıs 

1952 tarihinde ilk Meclis toplantısını gerçekleĢtirerek faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 

1963 yılının sonunda üye sayısı 2.365 olan Ġstanbul Sanayi Odası, bugün 18.620 

üyesi ile Ülkemizin en köklü ve en büyük sanayi odasıdır.  

4.1.1 Ġstanbul sanayi odası’nın türk ekonomisindeki yeri 

Ġstanbul Sanayi Odası (ĠSO), kuruluĢu ile birlikte odaya kayıtlı  üyelerinin, 

ülkemiz ekonomisine katkıları neticesinde elde ettiği güçle faaliyetlerini 

sürdürerek, ülkemizin sanayisinin de en güçlü temsilcilerinden biri  olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (http://www.iso.org.tr). 

 ĠSO üyeleri tarafından faktör maliyetiyle yaratılan katma değerin Türkiye 

sanayi sektörü içindeki payı yüzde 40‟ın üzerindedir. 

 ĠSO üyeleri Türkiye sanayi sektörü üretiminin yaklaĢık yüzde 35‟ini 

gerçekleĢtirmektedir. 

http://www.iso.org.tr/
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 ĠSO üyesi kuruluĢlarda istihdam edilenlerin Türkiye sanayi sektörü istihdamı 

(kayıtlı ve kayıtsız iĢgücü toplamı) içindeki payı yaklaĢık yüzde 17‟dir. 

Ġstihdam büyüklüklerine göre ĠSO üyelerinin Ģekil 4.1‟ de görüleceği gibi yüzde 

79,1‟i küçük ölçekli (çalıĢan sayısı 50‟den az), yüzde 18,3‟ü orta ölçekli 

(çalıĢan sayısı 50 ile 249 arası) iĢletmelerden oluĢurken, yüzde 2,6‟sı ise büyük 

ölçekli (çalıĢan sayısı 250 ve üzeri) iĢletme niteliğindedir  

(http://www.iso.org.tr). 

 

 

ġekil 4.1: ĠSO „ya Kayıtlı Kobilerin Ġstihdam Büyüklüklerine Göre Dağılımı 

Kaynak: http://www.iso.org.tr, EriĢim tarihi: 30.11.2017. 

 ĠSO üyelerinin en yoğunluklu olduğu sektör yüzde 22,8 ile giyim eĢyaları 

sanayi olurken, bu sektörü yüzde 16,9‟luk payla makine, aksam ve metal eĢya 

sanayi, yüzde 12,7‟lik payla kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri 

sanayi, yüzde 10,6‟lık payla tekstil ürünleri sanayi takip etmektedir 

(http://www.iso.org.tr). 

79,1 % 

18,3 % 

2,6% 

ĠSO Üyelerinin Ġstihdam Büyüklüklerine Göre Dağılımı (%) 

Küçük ÖlçekliĠĢletmeler

50'den az

Orta ÖlçekliĠĢletmeler 50-

249 Arası

Büyük Ölçekli ĠĢletmeler 250

ve üzeri

http://www.iso.org.tr/
http://www.iso.org.tr/
http://www.iso.org.tr/
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ġekil 4.2: ĠSO „ya Kayıtlı Kobilerin Sektörel Dağılımı (%) 

Kaynak: http://www.iso.org.tr, EriĢim tarihi: 30.11.2017. 

 2016 yılında Türkiye‟nin 500 Büyük Sanayi KuruluĢu kapsamında 180 ĠSO 

üyesi kuruluĢ bulunmaktadır. Ġkinci 500 Büyük Sanayi KuruluĢu 

kapsamındaki ĠSO üyesi kuruluĢ sayısı ise 166‟dır. Böylece 2016 yılında 

1000 Büyük Sanayi KuruluĢu içindeki ĠSO üyelerinin sayısı 346 olmaktadır. 

 1000 Büyük Sanayi KuruluĢu içindeki ĠSO üyelerinin üretici fiyatlarıyla 

yarattığı brüt katma değerin Türkiye GSYH içindeki payı 2016 yılında yüzde 

3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 Bu kuruluĢların 2016 yılında yapmıĢ olduğu ihracat, Türkiye toplam 

ihracatının yüzde 21,2‟sini oluĢturmaktadır (http://www.iso.org.tr). 

3,6 % 4,5% 

6,7% 

10,6% 

22,8% 

10,1% 

12,7% 

4,4% 

16,9% 

7,7% 

Kara, Deniz TaĢıtları ve

yan Sanayi

Maden,TaĢ ve Toprak

Ürünleri Sanayi

Gıda Ürünleri Sanayi

Tekstil Ürünleri Sanayi

Giyim EĢyaları Sanayi

Orman,Kağıt

Ürünleri,Mobilya ve

Basım Sanayi

Kimyasal Ürünler,Plastik

ve Kauçuk Ürünleri

Sanayi

Ana Metaller Sanayi

Makine,Aksam ve Metal

EĢya Sanayi

Elektrikli Teçhizat ve

Elektronik Ürünleri

Sanayi

http://www.iso.org.tr/
http://www.iso.org.tr/
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Çizelge.4.1: ĠSO Kayıtlı KOBĠ‟lerin Hukuki Statüsüne Göre Dağılımı 

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 

ADĠ ORTAKLIK TĠCARĠ ĠġLETMESĠ 1 

ANONĠM ġĠRKET 5.387 

DERNEK ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ 2 

GERÇEK KĠġĠ TĠCARĠ ĠġLETMESĠ 988 

GĠRĠġĠM ORTAKLIĞI 1 

KAMU ĠKTĠSADĠ KURULUġU (KĠK) 1 

KOLLEKTĠF ġĠRKET 76 

KOMANDĠT ġĠRKET 13 

LĠMĠTED ġĠRKET 12.149 

VAKIF ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ 1 

YABANCI ġĠRKETĠN TÜRKĠYE MERKEZ ġUBESĠ 1 

TOPLAM 18.620 

 

4.2 Ġstanbul ticaret odası hakkında genel bilgiler 

Ġstanbul Ticaret Odası (ĠTO) 1882 yılında 24 üye ile kurulmuĢtur ve bugün 

410.000 fazla aktif üyesi ile dünyanın en büyük Ticaret Odalarından biridir. 

Görev ve yetkileri 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ile belirlenmiĢ olup tüzel kiĢiliğe sahip kamu kurumu 

niteliğinde bir meslek kuruluĢudur. ĠTO‟nun görevleri kısaca;  

- Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarını çözümlemek,   

- Uluslararası rekabet gücünü geliĢtirmek,  

- Ekonomide güvenli ve istikrarlı bir geliĢim ortamını sağlamak ve  

vizyonunu sürekli geniĢleterek ülke için gerekli her alanda çalıĢmalar 

yapmaktır. 

ĠTO‟nun organizasyon yapısı incelendiğinde seçimle oluĢan meslek komiteleri, 

meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulunun yanı sıra genel sekreterlik gibi 
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atama ile oluĢturulan idari organlardan meydana geldiği görülmektedir. ĠTO‟ya 

kayıtlı üyeler faaliyet konularına göre 81 Meslek Grubu‟na kayıtlıdırlar. Dört 

yılda bir yapılan seçimler sonucunda, her meslek  grubu kendi temsilcilerini 

seçmekte ve bu temsilciler de Meslek Komitelerini oluĢturmaktadırlar. 

Komiteler temsil ettikleri meslek grubunun üye sayısına göre 5, 7, 9 veya 11 

üyeden meydana gelmektedir. 

Çizelge 4.2: ĠTO Kayıtlı KOBĠ‟lerin veya Üyelerin Hukuki Statüsüne Göre 

Dağılımı 

KOBĠ ve Üyelerin Hukuki Statülerine Göre Dağılım 

Firma Türleri Oda Kayıtlı Firma Sayısı 

ADĠ KOMANDĠT ġĠRKET 44 

ANONĠM ġĠRKET 60.603 

BANKA MERKEZLERĠ 51 

BANKA ġUBELERĠ 3.193 

DĠĞER 0 

DĠĞER BĠRLĠKLER 5 

DĠĞER KOOPERATĠFLER 354 

FERT FĠRMA 129.563 

HĠSSELĠ KOMANDĠT ġĠRKET 0 

HOLDĠNG 544 

ĠKTĠSADĠ ĠġLETME 1.413 

KOLLEKTĠF ġĠRKET 489 

KREDĠ KOOPERATĠFĠ 45 

LĠMĠTED ġĠRKET 213.623 

TÜKETĠM KOOPERATĠFĠ 20 

YAPI KOOPERATĠFĠ 762 

TOPLAM 410.709 

Kaynak: http://www.ito.org.tr (EriĢim tarihi 30.11.2017). 

 

  

http://www.ito.org.tr/
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Çizelge 4.3: ĠTO Kayıtlı KOBĠ‟lerin Meslek Gruplarına Göre Dağılım  

Meslek 

Grubu 

Kodu 

Meslek Grubunun Adı Oda'mıza Kayıtlı 

Firma Sayısı 

27 AKARYAKIT 2525 

44 ALTYAPI ĠNġAATI 3285 

51 AYAKKABI VE AYAKKABI YAN SANAYĠ 3406 

65 AYDINLATMA 1635 

72 BAKLAVA, PASTA VE ġEKERLĠ MAMÜLLER 2631 

32 BASIM-YAYIN 5623 

3 BĠJUTERĠ, OYUNCAK VE HEDĠYELĠK EġYA 3509 

5 BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ 10581 

30 BĠLGĠ, ĠLETĠġĠM VE MEDYA 13413 

10 CAM VE CAM ÜRÜNLERĠ 553 

55 DEMĠR ÇELĠK 2148 

56 DEMĠR DIġI METALLER 1239 

34 DERĠ, KÜRK VE SARACĠYE 2543 

81 DOĞAL VE ĠġLENMĠġ KATI YAKIT 531 

77 DOKUMA 876 

57 DÖKÜM VE METAL ĠġLEME 3542 

15 EĞĠTĠM 5347 

12 EKMEK, UN VE UNLU MAMÜLLER 2648 

64 ELEKTRĠK EKĠPMANLARI 6266 

66 ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ 3665 

21 EMLAK MÜġAVĠRLERĠ 8380 

63 ENERJĠ 3000 

74 ET VE ET ÜRÜNLERĠ 2167 

40 EV TEKSTĠLĠ 4138 

18 FĠNANS KURULUġLARI 5624 

79 FOTOĞRAFÇILIK 993 

73 GÖZLÜKÇÜLÜK VE SAATÇĠLĠK 1468 
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Çizelge 4.3: (Devamı) ĠTO Kayıtlı KOBĠ‟lerin Meslek Gruplarına Göre Dağılım 

25 GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ 1956 

41 HALI-KĠLĠM VE YER KAPLAMALARI 1246 

14 HAYVANSAL GIDA ÜRÜNLERĠ 2084 

38 HAZIR GĠYĠM VE KONFEKSĠYON 17701 

78 HUBUBAT, BAKLĠYAT, KURUYEMĠġ VE KURU MEYVE 1403 

39 ĠÇ GĠYĠM VE AKSESUARLARI 3370 

8 ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ 5522 

48 ĠNġAAT MALZEMELERĠ 3996 

46 ĠNġAAT TAAHHÜT 6542 

35 ĠPLĠK VE ELYAF ÜRÜNLERĠ 1272 

28 ĠġLETME DESTEK HĠZMETLERĠ 13139 

6 KAĞIT VE KIRTASĠYE 3625 

52 KARA TAġITLARI, YEDEK PARÇALARI VE EKĠPMANLARI 5640 

75 KARGO, POSTA VE DEPOLAMA 1916 

69 KĠMYEVĠ MADDE 4668 

45 KONUT ĠNġAATI 36646 

7 KOZMETĠK 4076 

37 KUMAġ 3038 

4 KUYUMCULUK 4578 

31 KÜLTÜR VE SPOR 3508 

76 LPG, SIVILAġTIRILMIġ VE SIKIġTIRILMIġ GAZLAR 562 

59 MAKĠNA VE EKĠPMANLARI 6503 

19 MALĠ MÜġAVĠRLĠK 1523 

50 MEKANĠK TESĠSAT VE DOĞALGAZ TESĠSATI 3938 

62 MERMERCĠLĠK VE MADENCĠLĠK 2157 

58 METAL ÜRÜNLER VE MUTFAK EKĠPMANLARI 2852 
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Çizelge 4.3: (Devamı) ĠTO Kayıtlı KOBĠ‟lerin Meslek Gruplarına Göre Dağılım 

13 MEYVE VE SEBZE 2414 

29 MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK 12020 

71 MOBĠLYA 6263 

54 MOTORLU ARAÇLAR TAMĠR, BAKIM VE ĠMALATI 4382 

53 MOTORLU TAġIT SATIġ VE SERVĠSĠ 3686 

70 ORMAN ÜRÜNLERĠ 1710 

16 OTELLER 3542 

36 ÖRME KUMAġ, ÇORAP VE TRĠKOTAJ 2122 

1 PERAKENDE TĠCARET 14002 

11 PEYZAJ VE ÇĠÇEKÇĠLĠK 1289 

68 PLASTĠK VE KAUÇUK 6722 

17 RESTORAN VE YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ 15983 

47 RESTORASYON VE ĠZOLASYON 3601 

33 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 5648 

20 SĠGORTACILIK 4857 

22 ġEHĠRĠÇĠ YOLCU TAġIMACILIĞI 16193 

60 TAKIM TEZGAHLARI VE OTOMASYON 2338 

24 TAġIMACILIK VE LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠ 9145 

61 TEKNĠK HIRDAVAT 7589 

43 TEKSTĠL TERBĠYE 2333 

42 TEKSTĠL YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ 4263 

67 TELEKOMÜNĠKASYON 6826 

49 TOPRAK ÜRÜNLERĠ 1395 

9 TOPTAN GIDA VE TEMĠZLĠK ÜRÜNLERĠ 7355 

2 TOPTAN VE DIġ TĠCARET 9404 

26 TRAFĠK MÜġAVĠRLĠĞĠ 2896 

23 YOLCU TAġIMACILIĞI VE SEYAHAT ACENTELERĠ 6120 

80 ZÜCCACĠYE 1414 

TOPLAM 410709 

Kaynak; http://www.ito.org.tr, EriĢim tarihi 30.11.2017. 

4.2.1 Son üç yılda ĠTO’ya açılıĢ yaptıran ve kapanan KOBĠ Sayısı 

Ġstanbul ilinde KOBĠ‟lerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır, Aynı zamanda 

KOBĠ‟lerimizin sayısı hiç azımsanmayacak kadar da her yıl faaliyetlerine son 

vermektedirler.  
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Çizelge4.4: Yeni GiriĢ(AçılıĢ) Yaptıran KOBĠ Sayısı 

Yeni GiriĢ(AçılıĢ) Yaptıran Kobi Sayısı 

Yıl ġahıs Adına Açılan KOBĠ ġirket Adı Altında Açılan KOBĠ TOPLAM 

2015 21.546 35.462 57.008 

2016 20.118 34.188 54.306 

2017 22.330 37.974 60.304 

 

Çizelge 4.5: 2015-2016-2017 ĠTO Verilerine Göre AçılıĢ Yapılan Kobi Sayısı 

ve Meslek Grupları 

2015-2016-2017 ĠTO VERĠLERĠNE GÖRE AÇLIġ YAPILAN KOBĠ SAYISI VE 

MESLEK GRUPLARI 

    2015 2016 2017 

M.

G.

K. 

Meslek Grubunun Adı FER

T 

ġĠRKE

T 

FER

T 

ġĠRKE

T 
FERT ġĠRKE

T 

0 Diğer 0 6 2 1 1  

1 PERAKENDE TĠCARET 121

1 

915 128

6 

1076 1649 1137 

2 TOPTAN VE DIġ TĠCARET 250 894 236 1062 251 1484 

3 BĠJUTERĠ, OYUNCAK VE 

HEDĠYELĠK EġYA 

266 184 235 180 274 213 

4 KUYUMCULUK 203 342 233 361 229 404 

5 BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ 356 1142 364 1258 394 1427 

6 KAĞIT VE KIRTASĠYE 149 288 163 269 187 314 

7 KOZMETĠK 139 415 144 413 175 500 

8 ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ 221 508 198 480 184 603 

9 TOPTAN GIDA VE TEMĠZLĠK 

ÜRÜNLERĠ 

349 756 342 774 350 867 

10 CAM VE CAM ÜRÜNLERĠ 28 41 22 32 21 40 

11 PEYZAJ VE ÇĠÇEKÇĠLĠK 69 95 60 111 89 111 

12 EKMEK, UN VE UNLU MAMÜLLER 125 211 118 239 115 233 

13 MEYVE VE SEBZE 141 176 151 179 126 235 

14 HAYVANSAL GIDA ÜRÜNLERĠ 117 200 98 188 106 250 

15 EĞĠTĠM 232 596 265 799 233 773 

16 OTELLER 80 408 72 340 71 354 

17 RESTORAN VE YĠYECEK ĠÇECEK 

HĠZMETLERĠ 

112

0 

1783 118

0 

1738 1250 2054 

18 FĠNANS KURULUġLARI 20 398 17 213 18 216 
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Çizelge 4.5: (devam) 2015-2016-2017 ĠTO Verilerine Göre AçılıĢ Yapılan 

Kobi Sayısı ve Meslek Grupları 

19 MALĠ MÜġAVĠRLĠK 5 120 4 127 10 134 

20 SĠGORTACILIK 129 268 155 245 146 293 

21 EMLAK MÜġAVĠRLERĠ 418 894 443 828 394 885 

22 ġEHĠRĠÇĠ YOLCU TAġIMACILIĞI 207

2 

205 984 191 1409 265 

23 YOLCU TAġIMACILIĞI VE 

SEYAHAT ACENTELERĠ 

136 690 112 585 147 652 

24 TAġIMACILIK VE LOJĠSTĠK 

HĠZMETLERĠ 

489 650 509 606 824 678 

25 GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ 9 131 10 143 7 154 

26 TRAFĠK MÜġAVĠRLĠĞĠ 157 266 147 261 220 327 

27 AKARYAKIT 36 328 22 257 37 300 

28 ĠġLETME DESTEK HĠZMETLERĠ 446 1519 410 148

5 

478 1780 

29 MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK 364 1288 386 115

6 

412 1153 

30 BĠLGĠ, ĠLETĠġĠM VE MEDYA 579 1349 542 130

7 

542 1368 

31 KÜLTÜR VE SPOR 275 285 232 257 234 300 

32 BASIM-YAYIN 254 392 268 388 299 379 

33 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 55 622 51 631 62 911 

34 DERĠ, KÜRK VE SARACĠYE 129 170 119 152 148 153 

35 ĠPLĠK VE ELYAF ÜRÜNLERĠ 40 77 45 89 51 81 

36 ÖRME KUMAġ, ÇORAP VE 

TRĠKOTAJ 

60 101 72 121 96 130 

37 KUMAġ 142 208 105 202 140 251 

38 HAZIR GĠYĠM VE KONFEKSĠYON 115

9 

1445 1266 143

3 

1354 1525 

39 ĠÇ GĠYĠM VE AKSESUARLARI 204 293 275 241 238 324 

40 EV TEKSTĠLĠ 212 279 179 297 242 308 

41 HALI-KĠLĠM VE YER 

KAPLAMALARI 

53 80 73 56 80 94 

42 TEKSTĠL YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ 235 326 238 343 266 320 

43 TEKSTĠL TERBĠYE 190 147 195 166 228 189 

44 ALTYAPI ĠNġAATI 127 314 153 293 205 299 

45 KONUT ĠNġAATI 320

5 

2903 2842 285

2 

2271 2635 

46 ĠNġAAT TAAHHÜT 228 791 252 680 254 655 

47 RESTORASYON VE ĠZOLASYON 218 246 180 251 244 274 

48 ĠNġAAT MALZEMELERĠ 120 540 97 518 125 620 

49 TOPRAK ÜRÜNLERĠ 32 137 32 127 40 133 

50 MEKANĠK TESĠSAT VE DOĞALGAZ 

TESĠSATI 

179 296 191 304 201 314 

51 AYAKKABI VE AYAKKABI YAN 

SANAYĠ 

204 281 193 278 211 302 

52 KARA TAġITLARI, YEDEK 

PARÇALARI VE EKĠPMANLARI 

219 417 211 388 243 407 

53 MOTORLU TAġIT SATIġ VE SERVĠSĠ 271 327 296 298 322 322 

54 MOTORLU ARAÇLAR TAMĠR, 

BAKIM VE ĠMALATI 

225 293 273 269 328 348 

55 DEMĠR ÇELĠK 34 234 42 214 39 268 

56 DEMĠR DIġI METALLER 34 116 32 104 26 125 

57 DÖKÜM VE METAL ĠġLEME 231 267 180 252 220 246 

58 METAL ÜRÜNLER VE MUTFAK 

EKĠPMANLARI 

143 186 161 203 188 215 

59 MAKĠNA VE EKĠPMANLARI 244 552 225 494 281 571 
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Çizelge 4.5: (devam) 2015-2016-2017 ĠTO Verilerine Göre AçılıĢ Yapılan 

Kobi Sayısı ve Meslek Grupları 

60 TAKIM TEZGAHLARI VE 

OTOMASYON 

84 150 70 165 93 180 

61 TEKNĠK HIRDAVAT 346 489 296 535 340 607 

62 MERMERCĠLĠK VE MADENCĠLĠK 78 189 43 204 64 229 

63 ENERJĠ 17 1015 16 435 43 241 

64 ELEKTRĠK EKĠPMANLARI 221 587 209 533 251 626 

65 AYDINLATMA 75 150 64 121 119 156 

66 ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ 124 277 157 225 145 265 

67 TELEKOMÜNĠKASYON 377 598 349 588 430 749 

68 PLASTĠK VE KAUÇUK 229 515 254 474 271 549 

69 KĠMYEVĠ MADDE 129 387 99 433 122 475 

70 ORMAN ÜRÜNLERĠ 84 120 79 117 114 104 

71 MOBĠLYA 363 457 338 422 409 532 

72 BAKLAVA, PASTA VE ġEKERLĠ 

MAMÜLLER 

168 288 163 250 177 284 

73 GÖZLÜKÇÜLÜK VE SAATÇĠLĠK 64 117 57 108 92 241 

74 ET VE ET ÜRÜNLERĠ 149 217 147 199 164 222 

75 KARGO, POSTA VE DEPOLAMA 90 174 100 198 111 201 

76 LPG, SIVILAġTIRILMIġ VE 

SIKIġTIRILMIġ GAZLAR 

11 15 16 26 19 29 

77 DOKUMA 17 46 21 64 36 55 

78 HUBUBAT, BAKLĠYAT, 

KURUYEMĠġ VE KURU MEYVE 

97 92 91 110 112 132 

79 FOTOĞRAFÇILIK 79 57 68 52 82 48 

80 ZÜCCACĠYE 90 93 83 90 85 94 

81 DOĞAL VE ĠġLENMĠġ KATI YAKIT 16 38 10 34 66 52 
TOPLAM 21.54

6 

35.462 20.118 34.18

8 

22.330 37.974 

Yıllar Ġtibariyle Toplam 57.008 54.306 60.304 

 

Çizelge4.6: Üyeliği iptal edilen(Kapanan) Kobi Sayısı 

Üyeliği Ġptal Edilen (Kapanan Kobi Sayısı) 

Yıl ġahıs Adına Kapanan 

KOBĠ 

ġirket Adı Altında Kapanan KOBĠ TOPLA

M 

2015 5.464 9.443 14.907 

2016 5.752 10.224 15.976 

2017 6.067 10.359 16.426 
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Çizelge 4.7: 2015-2016-2017 ĠTO Verilerine Göre (Üyeliği Ġptal Edilen) 

Kapanan Kobi Sayısı ve Meslek Grupları 

2015-2016-2017 ĠTO VERĠLERĠNE GÖRE (ÜYELĠĞĠ ĠPTAL EDĠLEN) KAPANAN 

KOBĠ SAYISI VE MESLEK GRUPLARI 

    2015 2016 2017 

M.G

.K. 

Meslek Grubunun Adı FER

T 

ġĠRKE

T 

FER

T 

ġĠRKE

T 

FERT ġĠRKET 

0 Diğer 3 240 4 85 2 51 

1 PERAKENDE TĠCARET 454 329 453 328 442 341 

2 TOPTAN VE DIġ TĠCARET 63 246 91 284 81 303 

3 BĠJUTERĠ, OYUNCAK VE 

HEDĠYELĠK EġYA 

69 51 93 60 71 66 

4 KUYUMCULUK 67 88 70 126 78 111 

5 BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ 91 268 96 312 104 333 

6 KAĞIT VE KIRTASĠYE 50 82 49 80 42 105 

7 KOZMETĠK 66 101 60 97 50 130 

8 ĠLAÇ VE TIBBĠ CĠHAZ 49 120 64 138 70 179 

9 TOPTAN GIDA VE TEMĠZLĠK 

ÜRÜNLERĠ 

83 226 95 220 95 207 

10 CAM VE CAM ÜRÜNLERĠ 8 11 4 7 5 16 

11 PEYZAJ VE ÇĠÇEKÇĠLĠK 13 31 14 22 9 32 

12 EKMEK, UN VE UNLU 

MAMÜLLER 

42 64 35 59 33 59 

13 MEYVE VE SEBZE 41 38 37 65 30 53 

14 HAYVANSAL GIDA ÜRÜNLERĠ 31 52 23 51 24 64 

15 EĞĠTĠM 54 150 81 247 70 179 

16 OTELLER 22 90 26 135 24 121 

17 RESTORAN VE YĠYECEK 

ĠÇECEK HĠZMETLERĠ 

362 409 374 466 356 510 

18 FĠNANS KURULUġLARI 10 213 12 320 3 205 

19 MALĠ MÜġAVĠRLĠK 8 26 10 34 7 37 

20 SĠGORTACILIK 83 208 61 126 39 110 

21 EMLAK MÜġAVĠRLERĠ 128 136 156 156 150 168 

22 ġEHĠRĠÇĠ YOLCU 

TAġIMACILIĞI 

420 36 369 27 665 43 

23 YOLCU TAġIMACILIĞI VE 

SEYAHAT ACENTELERĠ 

37 168 39 173 49 177 

24 TAġIMACILIK VE LOJĠSTĠK 

HĠZMETLERĠ 

100 205 92 172 134 188 

25 GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ 2 53 6 47 5 49 

26 TRAFĠK MÜġAVĠRLĠĞĠ 28 58 33 60 32 66 

27 AKARYAKIT 19 108 13 107 6 100 

28 ĠġLETME DESTEK 

HĠZMETLERĠ 

106 305 131 352 156 396 

29 MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK 85 262 94 316 94 327 

30 BĠLGĠ, ĠLETĠġĠM VE MEDYA 137 313 166 386 141 334 

31 KÜLTÜR VE SPOR 93 66 89 88 76 102 

32 BASIM-YAYIN 60 112 72 150 77 112 

33 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 9 180 15 168 13 207 

34 DERĠ, KÜRK VE SARACĠYE 52 63 44 70 53 84 

35 ĠPLĠK VE ELYAF ÜRÜNLERĠ 13 30 7 37 17 44 

36 ÖRME KUMAġ, ÇORAP VE 

TRĠKOTAJ 

24 42 15 43 23 23 

37 KUMAġ 40 84 33 67 37 65 
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Çizelge 4.7: (devam) 2015-2016-2017 ĠTO Verilerine Göre (Üyeliği Ġptal Edilen) 

Kapanan Kobi Sayısı ve Meslek Grupları 

3

8 

HAZIR GĠYĠM VE KONFEKSĠYON 2

9

6 

4

4

9 

3

2

7 

5

1

0 

3

3

7 

490 

3

9 

ĠÇ GĠYĠM VE AKSESUARLARI 6

8 

1

0

0 

9

5 

1

1

2 

5

9 

94 

4

0 

EV TEKSTĠLĠ 5

9 

1

1

9 

5

6 

1

0

0 

5

7 

86 

4

1 

HALI-KĠLĠM VE YER KAPLAMALARI 1

8 

2

9 

1

9 

2

5 

1

7 

49 

4

2 

TEKSTĠL YAN SANAYĠ ÜRÜNLERĠ 7

0 

7

9 

6

8 

8

6 

7

1 

90 

4

3 

TEKSTĠL TERBĠYE 4

5 

4

7 

5

1 

4

2 

4

8 

43 

4

4 

ALTYAPI ĠNġAATI 9 8

0 

1

7 

6

1 

3

0 

84 

4

5 

KONUT ĠNġAATI 6

0

8 

4

3

9 

6

9

2 

4

5

3 

7

5

2 

572 

4

6 

ĠNġAAT TAAHHÜT 6

5 

1

7

6 

5

2 

1

6

2 

4

8 

172 

4

7 

RESTORASYON VE ĠZOLASYON 6

2 

7

8 

4

4 

6

7 

3

8 

55 

4

8 

ĠNġAAT MALZEMELERĠ 1

9 

1

0

1 

1

7 

9

1 

2

0 

132 

4

9 

TOPRAK ÜRÜNLERĠ 1

3 

4

4 

9 4

8 

8 47 

5

0 

MEKANĠK TESĠSAT VE DOĞALGAZ TESĠSATI 3

6 

5

4 

3

6 

6

8 

3

9 

74 

5

1 

AYAKKABI VE AYAKKABI YAN SANAYĠ 6

8 

8

2 

5

6 

1

0

9 

5

4 

98 

5

2 

KARA TAġITLARI, YEDEK PARÇALARI VE 

EKĠPMANLARI 

3

5 

1

1

2 

5

5 

1

2

7 

4

9 

133 

5

3 

MOTORLU TAġIT SATIġ VE SERVĠSĠ 3

9 

6

0 

5

4 

7

6 

4

5 

66 

5

4 

MOTORLU ARAÇLAR TAMĠR, BAKIM VE ĠMALATI 5

0 

7

4 

4

7 

8

1 

5

4 

81 

5

5 

DEMĠR ÇELĠK 7 5

2 

6 8

9 

1

7 

81 

5

7 

DÖKÜM VE METAL ĠġLEME 5

0 

9

7 

4

2 

8

5 

4

5 

68 

5

8 

METAL ÜRÜNLER VE MUTFAK EKĠPMANLARI 2

3 

5

6 

3

2 

5

7 

3

7 

46 

5

9 

MAKĠNA VE EKĠPMANLARI 4

8 

1

4

5 

5

4 

1

4

2 

6

6 

136 

6

0 

TAKIM TEZGAHLARI VE OTOMASYON 2

4 

6

2 

2

1 

4

9 

2

1 

61 

6

1 

TEKNĠK HIRDAVAT 9

9 

1

3

9 

7

3 

1

4

6 

8

8 

149 

6

2 

MERMERCĠLĠK VE MADENCĠLĠK 1

4 

5

8 

1

2 

6

6 

1

3 

61 

6

3 

ENERJĠ  1

1

1 

1 2

9

0 

6 276 

6

4 

ELEKTRĠK EKĠPMANLARI 7

1 

1

3

7 

8

1 

1

5

3 

7

9 

137 

6

5 

AYDINLATMA 1

4 

2

4 

1

8 

2

3 

6 35 

6

6 

ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ 3

4 

1

0

9 

4

6 

9

7 

3

6 

87 

6

7 

TELEKOMÜNĠKASYON 1

0

6 

1

9

3 

1

0

7 

1

7

5 

9

9 

232 

6

8 

PLASTĠK VE KAUÇUK 6

1 

1

6

3 

5

7 

1

8

5 

7

3 

177 

6

9 

KĠMYEVĠ MADDE 3

0 

1

4

4 

3

6 

1

6

8 

2

7 

131 

7

0 

ORMAN ÜRÜNLERĠ 1

3 

4

2 

2

9 

3

6 

1

6 

32 

7

1 

MOBĠLYA 6

7 

1

3

5 

7

7 

1

4

2 

9

4 

147 

7

2 

BAKLAVA, PASTA VE ġEKERLĠ MAMÜLLER 3

7 

6

2 

5

8 

6

7 

5

9 

84 

7

3 

GÖZLÜKÇÜLÜK VE SAATÇĠLĠK 2

0 

4

4 

1

3 

5

0 

1

6 

49 

7

4 

ET VE ET ÜRÜNLERĠ 3

6 

5

4 

3

5 

5

3 

3

7 

70 
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Çizelge 4.7: (devam) 2015-2016-2017 ĠTO Verilerine Göre (Üyeliği Ġptal Edilen) 

Kapanan Kobi Sayısı ve Meslek Grupları 

75 KARGO, POSTA VE DEPOLAMA 19 62 13 67 30 63 

76 LPG, SIVILAġTIRILMIġ VE 

SIKIġTIRILMIġ GAZLAR 

5 18 6 15 2 21 

77 DOKUMA 4 34 7 25 7 24 

78 HUBUBAT, BAKLĠYAT, 

KURUYEMĠġ VE KURU MEYVE 

43 21 45 29 43 19 

79 FOTOĞRAFÇILIK 28 11 22 22 21 14 

80 ZÜCCACĠYE 19 36 21 33 28 38 

81 DOĞAL VE ĠġLENMĠġ KATI 

YAKIT 

8 10 5 16 5 16 

  TOPLAM 5.467 9.443 5.752 10.224 6.067 10.359 

  YILLAR ĠTĠBARĠ ĠLE TOPLAM 14.910 15.976 16.426 

 

4.3 Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi 

BaĢkanlığı (KOSGEB) 

Ülkemizde küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin sosyal ve iktisadi açıdan 

ihtiyaçlarını gidermek ve etkinliklerini artırarak rekabet gücü ve düzeylerini 

yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geliĢmelere uygun biçimde  

gerçekleĢtirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli iĢletmeleri GeliĢtirme ve  

Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) kurulmuĢtur. KOSGEB, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir Kamu KuruluĢu olup, tüzel kiĢiliği 

haiz ve bütün iĢlemlerinde özel hukuk hükümlerine  tabidir 

(www.kosgeb.gov.tr). 

KOSGEB, 12.04.1990 tarihli ve 3624 Sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi  

GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresinin Kurulması Hakkında Kanun ile 

kurulmuĢtur (www.kosgeb.gov.tr). 

 

 

 

 

 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
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4.3.1 KOSGEB destek programları yönetmeliği kapsamında verilen destekler 

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında oluĢturulan 15 destek 

programı ve Teminat Giderleri Desteği ile KOBĠ‟ler ve giriĢimciler 

desteklenmektedir. KOSGEB tarafından verilen destekler aĢağıdaki çizelge 4.8. 

de gösterilmiĢtir. Ayrıca KOSGEB‟in KOBĠ‟lere sunmuĢ olduğu desteklerden 

yararlanmak isteyen KOBĠ‟lerin KOSGEB‟in veri tabanına kayıt olması 

gerekmektedir. 

Çizelge 4.8: KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen 

Destekler 

GiriĢimcilik Destek Programı 

Genel Destekler Programı 

ĠĢ birliği Güç Birliği Destek Programı 

KOBĠ Proje Destek Programı 

KOBĠGEL-KOBĠ GeliĢim Destek Programı 

AR-GE, Ġnovasyon Destek Programı 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

KOBĠ TEKNOYATIRIM-KOBĠ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

Tematik Proje Destek Programı 

GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası KOBĠ Destek Programı 

Uluslararası Kuluçka Merkezi Ve Hızlandırıcı Destek Programı 

TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı 

Stratejik Ürün Destek Programı 

Kredi Faiz Desteği 

Laboratuvar Hizmetleri 

Kaynak: (www.kosgeb.gov.tr). EriĢim tarihi,30.11.2017. 

4.3.1.1 Genel destek programı 

Bu program ile ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasında, 

küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet 

güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik 

geliĢmelere uygun biçimde gerçekleĢtirmek amacı ile hazırlanmıĢtır. Eğitim, 

danıĢmanlık, yurt içi fuarlara katılım, yurt dıĢı iĢ gezisi, tanıtım, eĢleĢtirme, 

nitelikli eleman istihdam, enerji verimliliği, tasarım, sınai mülkiyet hakları, 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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belgelendirme, bağımsız denetim, test, analiz ve kalibrasyon, lojistik ve gönüllü 

uzmanlık olmak üzere 15 farklı destek unsurunu içermektedir  

(http://www.kosgeb.gov.tr). 

Bu program aracılığıyla, KOBĠ‟lere yönelik genel iĢletme geliĢtirme ve rekabet 

gücünü artırmaya yönelik sağlanan desteklerin tamamı geri ödemesiz olup, 

desteklere iliĢkin üst limit bilgilerine Çizelge 4.9 da gösterilmiĢtir.  

Çizelge 4.9: Genel Destek Programı Destekleri 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERĠ 

Sıra Genel Destek Programı Destekleri Üst limit (TL) 

1 Yurt Ġçi Fuar Desteği 45.000 

2 Yurt DıĢı ĠĢ Gezisi Desteği 20.000 

3 Tanıtım Desteği 25.000 

4 EĢleĢtirme Desteği 30.000 

5 Nitelikli Eleman Ġstihdam Desteği 50.000 

6 DanıĢmanlık Desteği 22.500 

7 Eğitim Desteği 20.000 

8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000 

9 Tasarım Desteği 22.500 

10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000 

11 Belgelendirme Desteği 30.000 

12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000 

13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000 

14 Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000 

15 Lojistik Desteği 40.000 

TOPLAM 470.000 

Kaynak: (www.kosgeb.gov.tr), KOSGEB 2016 faaliyet raporu EriĢim tarihi 

03.12.2017. 

Destekleme oranı birinci bölgede %50, ikinci, üçüncü,  dördüncü bölgelerde 

%60, beĢinci ve altıncı bölgelerde %70‟tır (http://www.kosgeb.gov.tr). EriĢim 

tarihi 30.11.2017. 

http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
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4.3.1.2 Bağımsız denetim desteği 

ĠĢletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından yetkilendirilmiĢ bağımsız denetim kuruluĢları ve bağımsız denetim 

yapan Yeminli Mali MüĢavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine 

destek verilir. 16/03/2016 tarih ve 2016/06 No‟lu Ġcra Komitesi Kararı ve 

20/05/2016 tarih ve 6759 sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir. DeğiĢiklik 

öncesi: (1) ĠĢletmelerin; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetimle 

yetkilendirilen kuruluĢlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine 

destek verilir (http://www.kosgeb.gov.tr), EriĢim tarihi 30.11.2017. 

4.3.1.3 Ġstanbul ilinde bağımsız denetim desteğinden yararlanan KOBĠ’ler 

Ġstanbul ilinde KOSGEB veri tabanına kayıtlı 271.999 adet KOBĠ kayıtlı olup, 

Bağımsız denetim desteğinden yararlanan KOBĠ sayısı ‟da 49‟dur.Denetim 

desteğinden yararlanan KOBĠ‟lerin bilgileri aĢağıdaki çizelgede sunulmaktadır.  

Çizelge 4.10: KOBĠ‟lerin Yıllık Net SatıĢ Hasılatlarına Göre Dağılımı  

ĠĢletmelerin Yıllık Net SatıĢ Hasılatı 

Mikro KOBĠ 1.000.000 TL 6 

Küçük Ölçekli KOBĠ 1.000.000 TL(Dahil değil)-8.000.000 TL arasında 10 

Orta Ölçekli KOBĠ 8.000.000 TL(Dahil değil)-40.000.000 TL arasında 23 

KOBĠ 40.000.000 TL 'nın Üstü 10 

TOPLAM 49 

 

Çizelge 4.11: KOBĠ‟lerin Yıllık Mali Bilanço Toplamları Göre Dağılımı  

ĠĢletmelerin Yıllık Mali Bilanço Toplamı 

Mikro KOBĠ 1.000.000 TL 6 

Küçük Ölçekli KOBĠ 1.000.000 TL(Dahil değil)-8.000.000 TL arasında 11 

Orta Ölçekli KOBĠ 8.000.000 TL(Dahil değil)-40.000.000 TL arasında 25 

KOBĠ 40.000.000 TL 'nın Üstü 7 

TOPLAM 49 

  

http://www.kosgeb.gov.tr/
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Çizelge 4.12: KOBĠ‟lerin Faaliyet Gösterdiği Sektörlere Göre Dağılım 

Faaliyet Gösterilen Sektör 

C-Ġmalat 17 

D-Elektrik, Gaz, Buhar Ve Ġklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 4 

F-ĠnĢaat 2 

G- Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara TaĢıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 10 

H- UlaĢtırma ve Depolama 3 

J- Bilgi ve ĠletiĢim 2 

M- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 6 

N- Ġdari ve Destek Hizmetleri Faaliyeti 5 

TOPLAM 49 

 

Çizelge 4.13: KOBĠ‟lerin Hukuki Statüsüne Göre Dağılım 

Hukuki Statülerine Göre Dağılımı 

ANONĠM ġĠRKET 36 

LĠMĠTED ġĠRKET 12 

ġAHIS ĠġLETMESĠ 1 

TOPLAM 49 

 

Çizelge 4.14: KOBĠ‟lerin Bağımsız Denetim Hizmetini Aldıkları KiĢi veya 

KuruluĢa Göre Dağılım 

Bağımsız Denetim Hizmetini Veren (KiĢi/Kurum) 

KURULUġ TARAFINDAN YAPILAN DENETĠMLER 41 

ġAHIS TARAFINDAN YAPILAN DENETĠM 8 

TOPLAM 49 
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5 SONUÇ 

KüreselleĢen dünya ekonomisiyle birlikte iĢletmelerde finansal bilgilerinin 

doğruluğu ve tutarlılığı hem devlet hem yatırımcı  hem de ekonomi açısından 

önem arz etmektedir. Dünyada yaĢanan skandallar ve Avrupa Birliğine uyum 

süreciyle birlikte ülkemizde bağımsız denetim alanında reform yapılması 

gereken bir konu haline geliĢmiĢtir. Bağımsız denetim  kısaca; finansal ve 

finansal olmayan tüm unsurları inceleyerek iĢletme hakkında finansal bilgilerin 

güvenilir ve gerçeğe uygun olup olmadığı hususunda hizmet vermektedir . 

Finansal tabloları bağımsız denetimden geçen iĢletmelerin, hata veya hileye 

bağlı önemli yanlıĢlıkların önemli derecede azaldığını söyleyebiliriz. Ayrıca 

bağımsız denetimin caydırıcı bir özelliği bulunmaktadır. Bununla beraber 

iĢletmeyi gelecekte karĢılaĢacağı birtakım olumsuzluklara karĢı korumaktan söz 

edilebilir.  

Günümüzde Gelir idaresi baĢkanlığının baĢlattığı yeni sayılabilecek bir 

uygulama olan “izaha davet” iĢletmelerin finansal olayları  incelemeye alındığını 

göz önünde bulundurulduğunda, bağımsız denetim artık isteğe bağlı olmaktan 

öte, KOBĠ‟ler için zorunlu olarak yaptırılması gereken bir durum olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu sebeple iĢletmelerin bağımsız denetim yaptırması 

oldukça önemli bir hal almaya baĢlamıĢtır. 

KOBĠ‟ler geliĢmekte olan ülkeler ve aynı zamanda ülkemiz için ekonominin 

vazgeçilmez unsurlarındandır. KOBĠ‟ler bölgemizdeki siyasi ve ekonomik 

sorunları nedeniyle, kurumsal ve ekonomik Ģoklara karĢı dirençsiz  olduğu 

görülmektedir. KOBĠ‟lerin bu siyasi ve ekonomik Ģoklara karĢı daha dirençli ve 

istikrarlı olması için özellikle finansal tablolarını bağımsız denetime tabi 

tutmaları, süreklilikleri adına çok önemli bir ihtiyaç olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

KOSGEB, KOBĠ‟ler için sunduğu teĢvik ve destekler arasında bağımsız denetim 

desteği de yer almaktadır. Elbette Kobi‟lerin de bu destekten  haberdar olmaları 

ve bu teĢvik ve desteklerden yararlanmaları önem arz etmektedir.  
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Ülkemizde en son yayımlanmıĢ olduğu kalkınma planında da belirttiği gibi 

KOBĠ‟lerin ihracat yapmaları için her konuda teĢvik ve destek mekanizması 

geliĢtirilmiĢtir. KOBĠ‟ler gelecekte zorunlu hale gelecek olan bağımsız denetim, 

KOBĠ‟lere kendi durumları hakkında bilgi vermekle beraber, ileride 

oluĢabilecek olumsuz durumlara karĢı önlem almalarında daha etkili ve iĢlevli 

olacaktır. 

Buradan yola çıkarak, söz konusu desteğin KOBĠ‟lerin bağımsız denetim 

yaptırmasında etkisini, ülkemizin ekonomik açıdan en önemli Ģehri olan 

Ġstanbul baz alınarak araĢtırılmıĢtır. Ġstanbul‟da KOBĠ olarak tanımlanan ve 

Ġstanbul‟un Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı 429.329 KOBĠ bulunmaktadır. 

Ġstanbul‟da faaliyet gösteren odalardan (ĠTO, ĠSO) alınan bilgilere göre son üç 

yılda kapanan veya iflas eden KOBĠ sayısı azımsanmayacak kadar fazla  

olduğunu söylenebilmektedir. Son üç yılın verilerine bakarsak ortalama 15.000 

KOBĠ farklı nedenlerle faaliyetlerine son vermiĢtir.  KOBĠ‟lerde özellikle 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte denetim eksikliği doğdu düĢünüldüğünde, 

eksikliğin bu sonuca etkisi olduğu görüĢü ağırlık kazanmaktadır.  

KOBĠ‟lerin finansal tablolarını hata, hileden ve yönetimsel denetimlerden 

(bağımsız denetimden) geçmiĢ olmaları neticesinde, finansal durumlarının 

analiz ve kontrolleri yapılıp aynı zamanda bir danıĢmanlık olarak güvence 

hizmeti sayılan bağımsız denetim sayesinde daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir 

yapıda olmaları beklenecektir.        

Ülkemizin en Ģeffaf kurumlarından biri olan KOSGEB bugüne kadar 

KOBĠ‟lerin geliĢmesi için birçok konuda KOBĠ‟lere desteğini sunmaktadır. 

KOBĠ‟lerin bu desteklerden yararlanabilmesi için KOSGEB‟in desteklediği 

sektörlerden olmaları yeterlidir. Ancak KOSGEB‟in sunmuĢ olduğu 

desteklerden, KOBĠ‟lerin büyük çoğunluğunun bilgisi olmadığı da 

görülmektedir. KOSGEB‟in bunun için KOBĠ‟lere yönelik daha fazla 

bilgilendirme yapması yerinde olacaktır. Ayrıca ticaret ve sanayi odaları 

tarafından iĢ birliği yaparak seminerler ve toplantılar ile KOBĠ‟lerin haberdar 

etmek ve bilinçlendirmek faydalı olacağını düĢünmekteyiz. 
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Ayrıca KOBĠ‟ler ile KOSGEB arasında bulunan Mali MüĢavirlere yönelik de 

seminerler verilerek daha aktif olmaları sağlanabilir. Mali MüĢavirler bu destek 

ve teĢviklerin uygulanmasında en önemli aktörler olabilirler.  

Ayrıca KOSGEB‟in desteklediği sektörler arasına hizmet sektörünün de dahil 

edilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca KOSGEB‟in faaliyet raporlarını 

incelediğimizde Genel Destekler baĢvurusunda bulunan KOBĠ‟lerin hemen 

hemen hepsine destek sağladığını görmekteyiz. 
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