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ÖNSÖZ
Muhasebenin

ürettiği

mali

tabloların,

uluslararası

muhasebe standartlarına ve denetim standartlarına uygun
olarak

inceleyerek,

hazırlanan

muhasebe

bilgilerinin

güvenilirliğini arttıran, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki
finansal sistemin bir parçası olan bağımsız denetim ekonomik
sistemin temel bir parçasını oluşturmaktadır. Bağımsız
denetçilerin hazırladığı denetim raporları ilgi duyan bütün
kesimleri ilgilendirir. Türkiye’de bağımsız denetimin gelişimi
ekonomik gelişmelerle paralel bir şekilde ivme kazanmıştır.
Ülkemizde bağımsız denetimle ilgili ilk yasal düzenlemelere
1987 yılında olmuştur. Sonraki yıllarda bağımsız denetim ile
ilgili çalışmalar SPK, BDDK dışında gelişerek artmıştır.
2000’li yıllar itibariyle de başta Amerika olmak üzere
Avrupa da ve dünyanın birçok bölgesinde yaşanan muhasebe
skandalları bağımsız denetime olan güvenin sorgulanmasını
gerektirmiştir.

Denetim

ile

ilgili

çalışmaların

ve

düzenlemelerin tekrardan gözden geçirildiği ve denetimin
denetiminin

yapılmaya

başlandığı

günümüzde

denetim

konusuna geçmişten günümüze kadar geçirdiği süreç tekrardan
gündemdeki yerini almıştır.

Bu bağlamda bu çalışmada
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bağımsız denetim alanında yapılan çalışmalara geçmişten
günümüze kadar olan tarihsel süreçleri hakkında bilgi verilmesi
amaçlanmaktadır.
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GİRİŞ
Sanayi

devrimi

ile

birlikte

işletmelerin

gelişip

büyümeleri ve küresel dünya da kendilerini göstermeye
başlamışlardır. İşletmelerin uluslararası boyutta gelişmeleri ile
birlikte, onların hazırlamış olduğu finansal bilgilerine ve
faaliyet sonuçlarına ilgi duyan çıkar gruplarının da sayısı
artmıştır. İşletme faaliyetleri ile ilgili olan bu kişi ve kuruluşları
beklentileri açısından iki grup halinde ele almak mümkündür.
İşletme içi grup olarak işletmenin faaliyetleri ile ilgili kararları
veren yöneticiler ve işletme dışı grup olarak da yatırımcılar,
kredi

verenler,

çalışanlar,

müşteriler

ve

kamu

olarak

sıralanabilir. Hem işletme hem de işletme dışı çıkar gruplarının
en temel isteği işletmenin elindeki kıt kaynakları en verimli
şekilde

kullanmasını

istemektedir.

İşletmeler

kaynakları

verimli kullanırken ekonomik kararların alınmasında çeşitli
amaçlarla kullanmak üzere finansal tablolara gereksinim
duyarlar. İşletmeler bu finansal tablolar aracılığı ile alınacak
kararlarda isabetli olabilmek için, finansal tablolarda yer alan
bilgilerin

doğru

ve

güvenilir

olmasını

sağlamaları

gerekmektedir. Kamuya sunulacak olan bu bilgilerin doğruluk
ve güvenilirliğinin araştırılarak gerekli kanıtların toplanması ve
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incelenmesi kaçınılmazdır.

İşte bu noktada

“ bağımsız

denetim kavramı” ortaya çıkmaktadır.
Bağımsız denetim, bir işletmenin ekonomik faaliyetleri
sonucunda hazırlanmış olan finansal tablolarında açıklamış
olduğu bilgilerin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
(GKGMİ) ve önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğu ve
doğruluğunun makul güvence sağlamak amacıyla; bağımsız,
yeterli mesleki tecrübe ve bilgiye sahip kişilerce, bağımsız
denetim kanıtlarının tarafsızca toplanması ve kanıtların
uluslararası denetim standartlarında öngörülen tekniklerle
incelenmesi ve sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır.
Bağımsız

denetim

kavramının

uluslararası

boyut

kazanması bu mesleği icra edecek kişi ve kuruluşlara da büyük
sorumluluklar düşmektedir. Bağımsız denetim, bağımsız
denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından yerine
getirilmektedir. Bağımsız denetçiler, yeminli mali müşavirlik
ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış
meslek

mensupları

ve

düzenleyici

kurum

tarafından

yetkilendirilen kişilerdir. Bağımsız denetim kuruluşları ise
düzenleyici kurumdan bağımsız denetim alanında faaliyette
bulunma yetkisi alan şirkettir. Bağımsız denetçiler ve denetim
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şirketleri artan rekabet ortamında, müşteri kaybetmemek adına
bağımsızlıklarından ödün vermeyi tercih etmişlerdir. Müşteri
işletmeler hazırlanan raporlarda sundukları görüşün olumlu
olması yönündeki istekleri, denetçiler ve denetim şirketlerinin
zaman zaman bu istekleri kabul etmelerine, tarafsızlıklarını ve
bağımsızlıklarını yitirmelerine yol açabilmektedir.
2000’li yılların başında önce Amerika da, daha sonra ise
diğer gelişmiş ülke ekonomilerinde ortaya çıkan Enron,
Worldcom, Adelphia ve Parmalat gibi muhasebe ve bağımsız
denetim skandalları ile beraber, denetim şirketlerinin, bağımsız
denetim sürecini tam olarak yerine getirmedikleri ortaya
çıkmıştır. Bu skandallar incelendiğinde, denetçilerin denetim
standartlarını tam olarak uygulamadığı ve yorumlamadığı,
hazırladıkları denetim raporlarının gerçeği yansıtmadığı,
danışmanlık hizmeti verdiği müşteri işletmeye aradaki ilişkiden
dolayı hatalı davranıldığı tespit edilmiştir. Yaşanan bu
skandallar

sonucunda

bir

takım

köklü

düzenlemelere

gidilmiştir. Söz konusu düzenlemelerin odağı ise bağımsız
denetim alanı olmuştur. Bağımsız denetimde faaliyetlerin etkin
işleyişini gerçekleştirmek, denetimin denetimini yapmak ve
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denetçi bağımsızlığını sağlamak amacıyla bağımsız denetimin
kamu gözetimi ve denetimi fikri ortaya çıkmıştır.
Tüm bu gelişmeler sonucunda hazırlanan finansal
raporların güvenilirliğini sağlayacak, kamu yararını gözetecek
ve bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim şirketlerinin
tümünü kapsayacak olan sistem başta ABD olmak üzere bir
çok ülkede denetimin gözetimi oluşturulmuştur. Ülkemizde
bağımsız denetime ilişkin olarak SPK, BDDK, TÜRMOB,
EPDK gibi düzenleyici otoritenin çokluğu, muhasebe denetim
mesleğinin vergi yasaları çerçevesinde şekillenmesine sebep
olmuştur. Bu çok başlı ve karışık sistemi düzenlemek amacıyla
2008 yılının Haziran ayında, kamu gözetim kurulunun
ülkemizde de oluşturulması amacıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisine “Bağımsız Denetim Standartları ve Kamu gözetim
kurulu” adlı yasa tasarısı sunulmuştur. Avrupa Birliğinin 8.
Direktifinden sonra da Türkiye’de bağımsız denetimle ilgili
çalışmalar ivme kazanmıştır. Bu alanda yapılan en önemli
çalışma 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunudur. Yeni Türk Ticaret
Kanunu

uyarınca

öngörülen

bağımsız

denetim

alanını

düzenlemek üzere 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
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(KHK) ile 2 kasım 2011 tarihinde kamu gözetimi ve muhasebe
standartları kurumu (KGK) kurulmuştur.
KGK ile birlikte denetim başata olmak üzere bir çok
konuda söz sahibi tek yetkili kurum olmuştur. Bu kitap
bölümünde denetim, denetim ve denetçi türleri ile birlikte
bağımsız denetim hakkında bilgi verilecektir.
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1.DENETİM
Denetim eskiden “ murakabe” olarak tanımlanan
sözcüğün bugünkü karşılığıdır. İnsanların topluluk halinde
yaşamasıyla birlikte doğan bir zorunluluk sonucu gelişmiştir.
Ekonomik yaşamın hızla gelişmesi ve faaliyetlerin denetimi
geliştirilmiştir (Güçlü, 2008:1).
Denetim kavramı, batı dillerinde kullanılan “Revision,
Control, Inspection, Expertise, Auditing” kavramlarını ve
Türkçede kullanılan “incelemek, murakabe etmek, teftis etmek,
kontrol etmek” anlamlarını ihtiva eder(Yazıcı, 1987:5).
Denetim kavramı; kontrol, teftiş ve revizyon gibi kavramlarla
karıştırılmaktadır.

Kontrol,

denetimin

başlangıcı

veya

denetimden önce gelen faaliyettir. Teftiş, bir şeyin aslını,
doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak
için yapılan incelemedir. (Selimoğlu ve Uzay, 2011: 5).
Revizyon, gözden geçirmek tekrar incelemektir. Uygulamada
revizyon kavramı daha çok muhasebe ile ilgili incelemelerde
kullanılmakta, işletme faaliyet ve hesaplarının incelenmesini ve
denetlenmesini kapsamaktadır(Atasoy, 1984:32). Bu kavramlar
denetim ile örtüşmeyen tam anlamıyla denetim olgusunu
açıklamayan kavramlardır(Selimoğlu ve Uzay, 2011: 5). Dar
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anlamda denetim, işletmenin mali tabloları ve muhasebe
kayıtlarının incelenmesidir( Haftacı, 2011:2).
Genel anlamda denetim; iktisadi faaliyet ve olaylara
ilişkin iddiaların, önceden saptanmış ölçütlere uygunluk
derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek
amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen
sistematik bir süreç olarak tanımlanmaktadır(Kaval,2008:3).
Denetim kavramının Türkçede kullanım anlamı ile ilgi olarak
Türk

Dil

Kurumunu

yaptığı

tanıma

da

yer

vermek

gerekmektedir. Bu tanıma göre; denetleme, “Bir görevin
yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan
araştırma,

denetim,

bakı,

teftiş,

murakabe,

kontrol

etmektir(TDK,2015).
Denetim inceleme ya da tetkik gibi bir süreç ya da kalite
sistemini yerinde doğrulama faaliyetidir. http://asq.org/learnabout-quality/auditing/05.12.2015
Amerikan Kamu Muhasebecileri Birliği (American
Association of Public Accountants-AAPA) ise denetimi şöyle
tanımlamaktadır: “Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylar
hakkındaki beyanlar ile önceden oluşturulmuş kriterler
arasındaki uygunluk derecesini belirlemek için bu ekonomik
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faaliyetler ve olaylar hakkındaki beyanlarla ilgili kanaatlerin
tarafsız olarak elde edilmesi, değerlenmesi ve sonuçların ilgili
kişilere iletilmesinden oluşan sistematik bir süreçtir” (Kell vd.,
1989, s.4).
Denetim, olması gerekenle fiili durum arasındaki
karşılaştırma

anlamına

gelen

murakabe;

defterlerin

ve

kayıtların gözden geçirilmesi anlamına gelen revizyon; zaman
zaman yapılan bir gözden geçirme ile işlerin yasalara, emir ve
yönergelere göre yürütülüp yürütülmediğini tespit etmek
anlamına gelen teftiş; uygulama sonuçları ile ulaşılmak istenin
amaçların karşılaştırılması anlamına gelen kontrol gibi
kavramların

tümünü

içine

alan

bir

üst

kavramdır.

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/074/muhasebe%20dene
timi.pdf05.12.2015
Denetimin yapılmış olan bu tanımlarında ortaya çıkan ve
dikkati çeken özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz
(https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid
=MTA5MjcxMzY1ODcxOTQ3OTU4MTYBMDc2NjM5NDE
4NjcwNDYyMjkxMzEBZUF6MUlIUmJjRjRKATAuMQEBdj
I15.02.2016) :

10

TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ

 Denetim ekonomik birim veya döneme ait bilgilere
uygulanır.
 Denetimde işletmenin sunduğu ve doğru olduğunu iddia
ettiği bilgiler ile denetçinin doğru olarak kabul ettiği
önceden belirlenmiş ölçütler karşılaştırılır.
 Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için yeterli sayı ve
kalitede kanıt toplanır.
 Denetim faaliyeti uzman ve bağımsız olduğu kabul
edilen kişi veya kişiler tarafından yapılabilir.
 Denetim sürecinin son aşamasında bir rapor düzenlenir.
Denetimin temel amacı mali tabloların güvenirliğini
artırmakla birlikte, uzun vadede işletme yönetiminin mali
tablolarla ilgili olarak tahmin, tahlil, denetim ve rapor
hazırlama gibi konularda bilgi ve tecrübesini artırarak geleceğe
ait daha isabetli kararlar almasına yardımcı olmaktır(
W.Holmes ve S.Overmyer, 1975:3 ).
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Tablo 1:Muhasebe Ve Denetim İlişkisi

Kaynak: Erdoğan, 2002, s.55.
Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere,
denetim birtakım unsurları içerisinde barındırmaktadır. Bu
unsurlar altı ana başlık altında toplanılabilir.
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 Denetim, ekonomik bir birim ve döneme ait bilgileri
kapsar.
Denetimin konusu, ekonomik faaliyetlere ve olaylara
ilişkin bilgilerdir. Ekonomik faaliyetler ve olaylar ile bunlara
ilişkin bilgiler arasındaki bağlantıyı işletmenin bilgi sistemi ve
muhasebe süreci sağlar. Bu nedenle denetimin konusu; bilgi
sistemini ve muhasebe kayıt ortamı ile mali tablolarda, iç
raporlarda ve vergi beyannamelerinde yer alan bilgileri
kapsar(Bozkurt, 1999: 23).
 Denetimde işletmenin doğruluğunu iddia ettiği
finansal

bilgilerle

önceden

saptanmış

ölçütler

karşılaştırılır.
Denetçi, işletmenin iddiası niteliğindeki finansal tabloları
önceden saptanmış ölçütlerle karşılaştırarak, bu ölçüte göre
finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliği hakkında karar
verir(Kaval,2008:3).
 Denetimde kanıt toplanır ve kanıtlar değerlendirilir.
Denetimin amaçlarına ulaşılması için denetimde elde
edilen her türlü bilgi kanıt olarak kullanılabilir. Denetçi
işletmenin iddialarının doğruluğunu araştırmak için işletme ve
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işletmeyle ilgili kişi ve kuruluşlardan bağımsız olarak yeterli ve
uygun nitelikte kanıt toplar(Kaval,2008:4).
 Denetim uzman kişilerce bağımsız olarak yürütülür.
Denetimi yapacak kişi rakamlarla ifade edilen finansal
bilgilerin ve bunları karşılaştıracağı ölçütlerin ne anlama
geldiğini çok iyi bilmeli, denetim süreci içinde yeterli nicelik
ve nitelikte kanıt toplayabilmeli ve denetlenen işletme ile ilgili
olarak bir kanıt oluşturabilmelidir(Haftacı,2007:3).
 Denetim sonucunda rapor düzenlenir ve bilgi
kullanıcılarına iletilir.
İç denetim raporunun kullanıcıları işletme yönetimidir.
Dolayısı ile iç denetim raporları, hem işletmenin yönetsel ve
operasyonel süreçlerine ilişkin analizleri yalın bir düşünce ile
ifade etmeli, hem de iç denetçiler çözüm önerilerini yalın bir
biçimde ortaya koymalıdır. Bu bakış açısı ile hazırlanan iç
denetim

raporları

işletme

yönetimine

katma

değer

sağlamaktadır. Aksi takdirde klasik bir denetim raporundan öte
bir anlam ifade etmeyecektir. Bağımsız denetim raporlarının
kullanıcıları, iç denetim raporu kullanıcılarına göre daha
geniştir. Bunlar, işletme yönetimi, kredi kuruluşları, kamu
kurumları, yatırımcılar, tedarikçiler ve daha birçok kişi ve
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kurum olabilir. Bu nedenle bağımsız denetim raporlarında
kullanıcı sayısının fazlalığı göz önüne alındığında, bu raporlar
daha bir önem kazanmaktadır. Denetim raporu kullanıcıları
açısından sağlanabilecek en önemli katma değer, muhasebe
ilkelerine uygun açık ve şeffaf raporlar hazırlanmasıdır. Gerek
dünyada, gerekse ülkemizde yukarıda ifade edilen ilke ve
kavramlara aykırı olarak düzenlenen raporlar sonucunda hem
işletmeler hem de rapor kullanıcıları telafisi imkansız zararlara
ve güven kaybına uğramaktadırlar. Bu ilkelere uygun olarak
hazırlanan raporlar işletme yönetimi açısından itibar, kredi
kuruluşları ve tedarikçiler açısından daha az risk ve kamu
kurumlarına sunulan denetim raporları için ise, cezaları
önleyici ve itibar koruyucu etkiye sahip olacaktır(Kabataş,
2015:12-13).
 Denetim sistematik bir süreçtir.
Denetim faaliyeti çeşitli aşamalardan oluşur ve bu
aşamalar ile birlikte denetim süreci tamamlanır.
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1.2.DENETİMİN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ
Denetimin tarihsel süreç içinde insanların topluluk
halinde yaşamaya başlamasıyla birlikte oluşmaya başladığı
bilinmektedir. Devletlerin, derebeyliklerin oluşumu, ekonomik
çıkar kavramlarının ön plana çıkmaya başlaması denetim
sürecinin gelişimini hızlandırmıştır (Güçlü F., 2013, 2).
Denetimin tarihsel gelişimi kısmına genel hatları ile
değinildikten sonra, dünyada ve Türkiye’deki gelişimine
değinilmeye çalışılacaktır.
Tablo 2:Denetimin Tarihsel Gelişimi
Zaman Dilimi
Sanayi Devrimi
Öncesi
Sanayi Devrimi
- 1900’lü Yıllar
1900- 1930

1930’dan
Bugüne

Denetim
Yaklaşımı
% 100’lük
inceleme
% 100’lük
inceleme

bir
bir

% 100’lük bir
incelemeye veya
örneklemeye
başvurma
Finansal verilerin
örnekleme yoluyla
incelenmesi

Denetim Amacı

İlgili Taraflar

Yanıltmaların
bulunması
Yanıltmaların
bulunması

İşletme sahipleri

Bilançonun ve gelir
tablosunun
doğruluğunu
onaylama
Finansal tabloların
doğrulu ve
dürüstlüğü hakkında
görüş verme

(Güredin, 2000:52)
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Ortaklar
ve
işletmeye
borç
verenler
Ortaklar,
işletmeye
borç
verenler ve devlet
Ortaklar,
işletmeye borç
verenler, devlet,
sendikalar,
parlamento,
tüketiciler ve
diğer gruplar

Denetim sözcüğünün uygulanmaya başlanması eski
dönemlere dayanıyor olsa da şimdiki kullanımıyla denetim
süreci gelişimini Sanayi Devriminden sonra ortaya koymuştur.
Denetimin günümüzdeki gelişimi Sanayi Devriminden
sonra hızla gelişme göstermiş ve bugünlere kadar beş farklı
kademeden geçerek gelmiştir (Bozkurt, 2006:17-18):
Birinci

kademe

1900’lü

yıllara

kadar

Sanayi

Devriminden sonra ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerdeki artış,
şirketlerin yöneticilerinin uzman kişiler olmasını gerektirmiştir.
İşletmelerin

yönetimlerini

profesyonel

kişilerin

alması

durumda sermaye sahipleri işletmeler hakkında doğru ve
gerçek bilgi almaya başlamıştır. Bu nedenle denetim o yıllarda
hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu dönemlerde uzman yöneticiler
işlerinde belge kontrolünü ön plana çıkarmışlardır. Buradaki
amaç, belgelerde yapılan veya yapılabilecek hata ve hileleri
gün yüzüne çıkarmak ve önlemektir. Uzmanların yaptıkları bu
çalışmanın adına “Belge Denetimi Yaklaşımı” denmektedir.
İkinci kademede 1900-1930 yılları arasında ortaya çıkan
bazı gelişmeler nedeniyle işletme denetçileri, işletmelerin
finansal

tablolarının

bir

bütün

şeklinde

denetlemeye

başlamışlardır. Bu dönemlerde amaç, işletmenin belgelerindeki
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hata ve hileleri tek tek değil de finansal tablolar yoluyla bir
bütün olarak ele almaktır. Ortaya çıkan bu gelişmeyle
günümüzdeki modern denetim olgusunun temelleri atılmıştır.
Bu denetim anlayışına “Modern Tablo Denetimi Yaklaşımı”
adı verilmiştir. Üçüncü kademede denetim 1930’lu yıllardan
sonra da gelişimini hızla sürdürmüştür. 1930’dan sonra
örnekleme çalışmalarında önemli ilerleme kaydedilmiştir. Bu
dönemde iradi örnekleme çalışmalarından istatistiki örnekleme
çalışmalarına adım atılmıştır. Şimdilerde de önemli olan bu
çalışmaya

“Sistemlere

Dayalı

Denetim

Yaklaşımı”

denmektedir.
Dördüncü kademede ise denetim zamanla gelişimini
hızla sürdürmüş ve elektronik sistem kullanımının artmasıyla
denetim bilgisayar ortamında yapılmaya başlanmıştır. Farklı
istatistiki ve matematiksel süreçler denetimin önemli bir
noktası haline gelmiştir ve analitik inceleme sistemi denetimde
önemli bir yer edinmiştir. Denetim böylece daha da genişlemiş
ve denetçiler işletmelere denetim faaliyetleri dışında da hizmet
vermektedirler. Bu yapılan çalışmanın adına da “Yönetim
Denetimi Yaklaşımı” denmektedir.
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Denetim, 2000’li yıllardan sonra karşılaşılan büyük
ölçekli finansal skandallar sonucu, “Risk Odaklı Denetim
Yaklaşımı” ön plana çıkmıştır.
Denetim ile ilgili olarak anlatılan kademeleri kısaca
özetleyebiliriz (Uzay, Tanç ve Erciyes, 2009: 129):
 Sanayi devrimi öncesi ve sonrası 1900’lu yıllara kadar
belgelerin tamamının incelenmesine yönelik “Belge
Denetim Yaklaşımı”,
 1900 -1930 döneminde mali tabloların bir bütün olarak
denetimine yönelik “Mali Tablo Denetimi Yaklaşımı”,
 1930’lu yıllardan günümüze kadar gelen ve işletmelerin
iç

kontrol

yapısının

incelenmesini

de

esas

alan

“Sistemlere Dayalı Denetim Yaklaşımı”,
 Günümüzde bilgi teknolojisindeki ve denetim alanındaki
gelişmeler sonucu, faaliyet denetiminin yaygınlaşması
sonucu “Yönetim Denetimi Yaklaşımı”.
 2000’li yıllardan sonra karşılaşılan büyük ölçekli finansal
skandallar sonucu, “Risk Esaslı Denetim Yaklaşımı” ön
plana çıkmıştır.
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1.2.1.Denetimin Dünyadaki Tarihsel Gelişimi
Denetim

mesleğinin

günümüzde

artan

öneminde

geçmişte yaşanılan olayların etkileri ve bu süreçte yaşanılan
denetim teknik ve yöntemlerindeki farklılıklar denetimin
gelecekte de göstereceği değişimlere ışık tutabilecektir.
Tarihsel araştırmalar denetimin kökenlerinin, M.Ö. 3000
yıllarında Ninova kentine kadar uzandığı

saptanmıştır.

Arkeolojik bulgulardan elde edilen bilgilere göre ise, eski
Mezopotamya'da

hüküm

süren

kralların,

kraliyet

tahıl

ambarlarının sayımını yapmak ve buradaki görevlileri kontrol
etmek için kâtiplerine yetki verdiklerini göstermektedir (Haq
Khan, Teksir edilmiş seminer notları ). Bu bulgular, kamu
mallarına ait hesapların ve devlet yönetimindeki faaliyetlerin
denetiminin orijinini oluşturmaktadır (Bezirci ve Karasioğlu,
2011:3).
Antik Roma’da memurların kendi kayıtlarını diğerlerinin
kayıtları

ile

karşılaştırdığı

bir

hesap

sorgusu

sistemi

oluşturulmuştur. Audit teriminin oluşması da bu hesap
sorgusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Roma
İmparatorluğu’nun çöküşü ile birlikte, soruşturma da dâhil
birçok mali faaliyet ortadan kalkmıştır( Külte, 2013:6).
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İslam’ın 7. Yüzyıldan 13. Yüzyıla kadar olan gelişme
döneminde kamu denetimi kavramı daha da geliştirildi. İslam
halifelerinin ayrı ayrı muhasebe ve denetim birimleri
kurduklarına dair yazılı kanıtlar vardır. Devlet varlıklarından
sorumlu kamu görevlileri kaynakların uygun toplanmasından
ve kullanılmasından sorumlu tutulmakta idiler( Khan,1995:15).
Meslek ünvanı olarak “auditor” unvanının, ilk defa
İngiltere’de

1289

yılında

kullanıldığı

bilinmektedir.

Profesyonel denetçiliğin ilk örgütü ise, 1581’de Venedik’te
kurulmuştur( Demir,2006:8).
Yıllar itibariyle denetim mesleği ve faaliyetleri; amaç ve
kapsam açısından ve önemli teknolojik, ekonomik ve siyasal
değişimlere bağlı olarak gelişme sağlamıştır. Geçmiş yıllarda
devlete ait birimler ve kamu harcamalarının uygunluğunu
denetlemek için yapılırken, özellikle sanayi devrimi ile birlikte
ticari alanlarda yaygın şekilde uygulanmaya başlamıştır ve
işletme ile ilişkili kişilerin sayısındaki artış ile yaygınlaşmaya
başlamıştır.

Denetçi

kelimesi

ilk

olarak

1289

yılında

kullanılmıştır. Muhasebe denetçilerinin ilk örgütü ise 1581
yılında Venedik’te kurulmuştur (Yücel, 2016: 38).
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Sanayi Devriminin ortaya çıkması ile birlikte Avrupa’da
muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve belgelendirme dahil
günümüz denetimi ile benzer özellikler taşıyan bir denetim
sistemi

oluşmaya

başlamıştır.

Avrupalılar

zamanla

bu

uygulamaları Kuzey Amerika’ya taşımıştır. 1850’li yıllarda,
“İskoçya

Fermanlı

modern

muhasebe

Muhasebeciler
denetimi

Enstitüsü”

yazılı

hale

tarafından
getirilmiştir.

İngiltere’den Amerika’ya göç eden muhasebeciler, 1886
yılında, New York’ta ilk Diplomalı Kamu Muhasipleri
Kanunu’nun

çıkarılmasını

sağlamışlardır.

http://www.sayder.org.tr/d/file/guncel-malisorunlar.pdf05.12.15
ABD de ise mesleğin yasal dayanağına kavuşması 1896
yılında New York eyaletinde olmuş ve bunu bütün eyaletler
takip

etmiştir.

ABD

Muhasebecileri(Certified

Public

tarafından

ilk

denetlenmiş

Sertifikalı

de

Accountants

mali

tablo

Kamu
-CPA’ler)

1901

yılında

yayınlanmıştır(Ferman, Cumhur, (1974), “ABD’de Serbest
Hesap Mütehassıslığı”, Türkiye’de Muhasebe Uzmanlığı,
Muhasebe Uzmanları Derneği Yayın No:3, İstanbul.)

22

TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ

1930’lu yıllarda muhasebe mesleğini anlatan yayınlar da
ciddi bir artış olmuştur. Bu dönemde teori gelişmiş ancak
uygulama aynı hızda gelişememiştir. Dolayısıyla denetçiler
aralıksız

denetim

yerine

test

yöntemini

kullanmaya

başlamışlardır. Denetçilerin test yöntemine seçmelerindeki
amaç tabi ki iç kontrol yapısının değerlendirilmesi ile ilgili
değildir. Bu ilişki daha sonraki yıllarda kabul edilmiştir(
Güredin,2010: 15).
1950li yıllar denetim mesleğindeki köklü değişiklerin
yaşanmaya başladığı yıllar olmuştur. 20. Yüzyıl ise denetim
uygulamalarının arttığı ve dünya da kabul görmüş denetim
standartları ile birlikte olgunluk dönemini yaşamaya başladığı
yıllar olmaya başlamıştır.
1960-1990 dönemleri arasında teknolojik gelişmelerin
yanı sıra işletmelerin büyümesi ve zamanla anlaşılamaz hale
gelmesinin bir sonucu olarak denetçiler, finansal bilgilerin
güvenirliliğini

artırmada

ve

sunulan

finansal

bilgilerin

doğruluğunu ve dürüstlüğünü onaylamada önemli bir rol
oynamıştır. Risk odaklı denetim kavramının ortaya çıkışı ile
birlikte denetçilerin denetim anlayışına risk unsuru esas teşkil
etmiş ve farklı bir boyuta ulaşmıştır (Yücel, 2016: 40).
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Bu aşamada denetim, teorisi, teknikleri, standartları,
yöntem ve yaklaşımları ile evrensel bir boyut haline gelmiştir.
Denetim uygulamaları da birçok alan açısından ulusal sınırları
aşmıştır. Özellikle uluslararası çevre sorunlarının denetimi
büyük oranda ulusal boyutları aşmış ve çeşitli uluslararası
örgütlerin dışında, ulusal yüksek denetim kurumları da kendi
aralarında

işbirliği

olanaklarını

geliştirerek

uluslararası

özellikte denetimler ortaya koymuşlardır. Bunun yanı sıra
ekonomi ve ticaretin büyük ölçüde uluslararası olması ile dış
kredilerin

denetimi,

yabancı

yatırımların

denetimi

ve

uluslararası yolsuzlukların denetimi önemli sorun olarak ortaya
çıkmaktadır (Köse, 2007: 26).
1.2.2.Denetimin Türkiye’deki Gelişimi
Osmanlı devletinde muhasebe denetimi, mali işlemlerin
düzenlenmesi için bir araç olarak kullanılmıştır. Mali
işlemlerden kasıt ise devletin gelir ve giderlerinin izlenmesidir.
Türkiye’de ise muhasebe denetiminin gelişim süreci 1926-1934
yılları arasında mahkemelerde bilirkişilik faaliyetleri ile
başlamıştır. Bu kişilere daha çok vergi denetimi yapma yetkisi
verilmiştir. 1929 yılındaki kriz Türkiye’yi de derinden
sarsmıştır. Krizden sonra firmaların çoğunda muhasebe ve
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muhasebeciye ihtiyaç duyulmuştur. Ancak muhasebe denetim
adına ciddi bir adım atılmamıştır.( Avder, 2007:1).
Cumhuriyetin ilk yıllarında sermayenin yok denecek
kadar az olması özel teşebbüsü engellemiştir. Bu yüzden
ekonomi devlet eli ile yürütülmüştür. Muhasebe denetimi
kapsamında ilk olarak devlet hesaplarını denetlemek üzere ise
daha önce Osmanlı Dönemi’nde 1862 yılında Divanı
Muhasebat, devlet örgütünün denetlenmesi için ise 1879
yılında

da

Heyet-i

Teftişiye-i

Maliye

kurulmuştur(

Baklacıoğlu, 1992: 12).
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında (1920), Türkiye’nin
yeni

kurulmuş

koşullarının

olmasından

oldukça

kötü

dolayı

ülkenin

ekonomik

durumda

olması

denetimin

gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Diğer taraftan, devletin
ekonomik alanda tek başına söz sahibi olması, özel sektörlerin
o yıllarda gelişim göstermesini olumsuz açıdan etkilemiştir. O
dönemlerdeki devletin yapısı, yapılan yatırımlar ile ilgili halka
bilgi

vermemektedir.

Devlet

yatırımlarında,

muhasebe

bilgilerine, yalnızca yönetim kararlarının sınırlandırılması ve
ekonomik planların oluşmasında ihtiyaç duyulmuştur. Bunun
yanı sıra muhasebe denetimine Cumhuriyet döneminin ilk
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yıllarında ihtiyaç duyulmayıp, bu dönemde sadece işletme içi
bilgi üretmede kullanılan sınırlandırılmış muhasebe sistemleri
etkin olmuştur. Dolayısıyla bu yıllarda devletçilik sistemi
hâkim olduğu için muhasebe denetimi ile ilgili kayda değer bir
gelişme görülmemiştir (Köroğlu, 2015:35).
1923 ile 1950 yılları arasında muhasebe denetiminde
meydana gelen değişiklikler (Köroğlu, 2015:36-37):
 Bu yıllar arasında muhasebe denetimi vergi denetimi
içerisinde değerlendirilmiştir.
 Muhasebe denetçilerinin denetim alanı, mahkemelerde
bilirkişilik faaliyetleri ile başlamış, 1926-1930 tarihleri
arasında iyi tanınan muhasebe meslek mensuplarına,
vergi

kanunlarında vergi

denetimi

yapma

yetkisi

verilmiştir.
 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu (TTK) yürürlüğe
girmesiyle, muhasebe kitaplarında ve çeşitli kayıtlarda bu
kanundan bahsedilmiştir.
 1924-1930 yılları arasında Türkiye’de ekonominin
gelişmeye başlaması, yabancı sermaye ihtiyacını ve
dolasıyla muhasebe mesleğinin denetim kısmını öne
çıkarmıştır. Muhasebedeki denetimin önem kazanmasıyla

26

TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ

1942 tarihinde Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
kurulmuştur.
Genel hatları ile Türkiye’de muhasebe denetiminin
gelişimi(Bezirci ve Karasioğlu, 2011:4):
 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve Standartlarının
Oluşturulmasına,
 Tek Düzen Hesap Çerçevesi finansal tablo düzenleme ve
yayımlama ilkelerinin geliştirilmesine,
 Genel

Kabul

Görmüş

Denetim

Standartlarının

belirlenmesine,
 Mesleğin yerleşmesi ve gelişebilmesi için, mesleğe giriş
sınavının uygulanması, meslek mensupları ve mesleğin
geliştirilmesi ile ilgili düzenlemeleri yapacak mesleki bir
örgütün kurulmasına,
 Meslek içi eğitimin yanı sıra, üniversitelerin gerek lisans,
gerekse lisansüstü düzeylerde uzmanlaşmaya yönelik
eğitim birimlerinin kurulmasına veya mevcutlarının
geliştirilmesine
 Muhasebe denetimine vergi denetim olarak bakmamaya,
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 Finansal tabloların kamuya açıklanması ve açıklanan
tabloların

bağımsız

denetçilerce

onaylanması

zorunluluğunun getirilmesine bağlı olmuştur.
Ülkemizde bağımsız denetim kavramının başlaması ve
gelişmesinde en önemli etken bankaların ve diğer mali
kuruluşların talepleridir. 1960'lı yılların ortalarından itibaren
mali piyasalarda faaliyetini sürdüren bankalarla yurtdışından
fon sağlayan kuruluşlar, mali tabloların bağımsız denetimini
yapmaya başlamışlardır. 1970'lerden itibaren uluslararası
bağımsız denetim şirketlerinin Türkiye' de yerleşik üye
firmaları

bağımsız

denetim

faaliyetlerine

başlamıştır

(Selimoğlu vd., 2014:30).
Ülkemiz muhasebe uygulamaları ile ilgili büyük birikime
sahiptir. Bu birikimin sonucu olarak muhasebe meslek yasaları
ile ilgili çalışmalar 1932 yılında ortaya çıkmıştır. 13 Haziran
1989 tarihinde 20194 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 3568
sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası ile gündeme
gelmiştir. Bundan dolayı yasa ile muhasebe mesleği yapacaklar
üç gruba ayrılmıştır. Denetim görevi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanı
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olan kişiler tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde piyasalarda
rekabeti düzenleyen Rekabet Kurulu, bankacılık sistemini
düzenleme ve denetleme amacıyla Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK), enerji piyasasını düzenleme ve
denetleme amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) oluşmuştur. Sigorta şirketlerinin düzenlenmesi ve
denetlemesi Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır
(Selimoğlu vd., 2014:31).
2 Kasım 2011 tarihinde kamu gözetimi muhasebe ve
denetimi

kurumu

(KGK)

kurulduktan

sonra

ise

tüm

faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesinde tek yetkili
kuruluş olmuştur.
1.3. Denetimin Türleri
Denetim

faaliyetlerini

sınıflandırmak mümkündür.
sınıflandırma

değişik

ölçütlere

göre

Günümüzde en çok yapılan

“ Amaçlara Göre Denetim” ve “Denetçinin

Niteliğine ve Statüsüne Göre Denetim Türleri” şeklindedir.
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1.3.1. Amaçlarına Göre Denetim Türleri
Amaçlarına göre denetim faaliyetleri, finansal tabloların
denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olarak
sınıflandırılmaktadır. Aşağıda her biri ayrı ayrı olarak
değerlendirilecektir.
1.3.1.1. Mali Tablolar Denetimi (Finansal Tablolar Denetimi,
Muhasebe Denetimi)
Finansal

tabloların

denetimi,

işletmenin

finansal

tablolarının Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine
uygunluğu konusunda bir görüşe varmak için yapılan denetim
faaliyetidir (Selimoğlu ve Uzay, 2014: 8). Finansal tablo
denetimi muhasebe denetiminin başlangıç noktasıdır (Güçlü F,
2013, 5).
Finansal Tablolar, işletme sahipleri ve yöneticilerinden
ayrı olarak yatırımcılar, kredi verenler için ihtiyaç duyulan
bilgileri

sağlamak,

değerlendirmeyi

gelecekteki

sağlamaktadır.

nakit

Finansal

akımlarını

Tablolar

aynı

zamanda varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişmelerle ilgili
işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla
düzenlenen "bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu,
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kâr dağıtım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosu" dur
(Çırtlak vd., 2004:11).
Finansal tabloların denetiminden esas olarak bilançonun,
gelir tablosunun, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine ve
yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının
denetlenmesidir (Güçlü F., 2013, 4).
Finansal tabloların denetiminde amaç, finansal tabloların
bir bütün şeklinde olmasını sağlamak ve bu bütüne uygun olup
olmadığının incelenmesidir. Denetimi yapan kişi finansal
tabloları denetlerken bu tabloların farklı kişilerce ve farklı
amaçlarla kullanılacağının farkında olur. Denetçi tablolarla
ilgili bu denetimini bu doğrultuda yapar. Her işletme için ya da
her grup için denetim yapılamamaktadır (Güredin, 2010: 16).
Finansal tabloların denetiminin amacı, finansal tabloların
güvenilirliğini sağlamak ve finansal tabloları değerlendirenlere
makul bir güvence sağlamaktır. Bu güvencenin sağlanması
için, denetimin bağımsız ve tarafsız işletme dışı kişiler
tarafından yapılması gerekir. Bu da finansal tabloların
denetimini, bağımsız denetim kapsamına sokar (Kaval, 2008:
10).
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Finansal tablolar ve içerdiği genel özellikler aşağıda
sıralanmıştır (Bozkurt, 2012: 28):
 Bu tür denetimin amacı işletmenin finansal tablolarına
güvenilirlik kazandırmaktır.
 Finansal tabloları denetleyen denetçi, işletmeden veya
herhangi bir gruptan ayrı olarak bağımsız bir kişiliğe
sahiptir.
 Amaç, finansal tablolardaki yanlış beyanların ortaya
çıkarılmalıdır.
 Denetçi tarafından finansal tablo hakkında bir bütün
olarak tek bir görüş oluşturulmaktadır. Tek tek var olan
hatalar üzerinde durulmamaktadır.
 Denetçi finansal tabloların güvenirliliği hakkındaki
görüşünü mantıklı bir temeli oturtmaktadır. Bu, finansal
tablonun

yüzde

yüz

güvenilir

olduğu

anlamına

gelmemektedir.
Bunun yanında finansal tablolar denetiminin alt amaçları
aşağıdaki gibi ise sıralanabilir; (Çaldağ, 2002:25);
 Finansal

tabloların

varlık-kaynak,

gelir-gider

kalemlerinin gerçeğe uygun gösterilmesini sağlamak.
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 Finansal tabloların tutarlılık kavramına uygun olarak
düzenlenmesini sağlamak.
 Finansal tabloların tam açıklama kavramına uygun olarak
düzenlenmesini sağlamak.
 Finansal tabloların güvenilirliğini arttırmak,
 Finansal tabloların karşılaştırıla bilirliğini sağlamak,
 Hata ve hilelerin önlenmesini sağlamak.
 Yönetime önerilerde bulunmaktır.
Denetçi finansal tabloları denetlerken, bu tabloların
değişik gruplarca değişik amaçlar için kullanılacağı hususunu
göz önünde tutar. Denetim tüm grupların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere gerçekleştirilen genel amaçlı bir çalışmadır.
Her grup için ayrı denetimler yapılmaz. Genel amaçlı tek bir
denetim yapılarak tüm grupların bilgisine sunulur. Şayet bu
gruplardan herhangi biri bu genel denetimin kendisi için yeterli
bilgi sağlamadığı görüşüne varırsa, bu grup için gerekli diğer
bilgileri toplama olanağı her zaman için vardır (Çalgan, 2008:
36).
Finansal tabloların denetiminin amacı, finansal tabloların
güvenilirliğini sağlamak ve finansal tabloları değerlendirenlere
makul bir güvence sağlamaktır. Bu güvencenin sağlanması
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için, denetimin bağımsız ve tarafsız işletme dışı kişiler
tarafından yapılması gerekir. Bu da finansal tabloların
denetimini, bağımsız denetim kapsamına sokar (Kaval, 2008:
10).
1.3.1.2. Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi)
Faaliyet denetimi, bir örgütün işletme fonksiyonları, mali
kontroller ve destekleme sistemleri dahil bütün yönlerini
kapsayan bağımsız bir incelemedir. Faaliyet denetimi bir
örgütün bütün veya belirli faaliyetlerinin özellikli hedeflere
göre sistematik incelenmesidir. Faaliyet denetçisinin genel
amacı; kanun ve kurallara uygunluğun, mali raporlamanın
güvenilirliğinin ve faaliyetlerin etkenliği ve etkinliğine ilişkin
iç kontrollerin kalitesini değerlemektir(Uzay,2007: 2).
Faaliyet denetimi, işletmenin ya da denetlenen kuruluşun
faaliyetlerinin verimlilik, karlılık, etkinlik ve etkililik açısından
ya da işletmenin kuruluş amaçlarına uygunluğu açısından
denetimini içerir(Güçlü,2007: 5). Faaliyet denetçisinin genel
amacı; kanun ve kurallara uygunluğun, mali raporlamanın
güvenilirliğinin ve faaliyetlerin etkenliği ve etkinliğine ilişkin
iç kontrollerin kalitesini değerlendirmektir. Bu kapsamda iç
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denetçi, çok geniş bir alanda analiz yeteneklerine sahip bir
faaliyet denetçisidir (Uzay,2007: 2).
Faaliyet denetimi işletmenin belirli bir faaliyeti veya
faaliyetleri ile sınırlı olarak gerçekleştirilebileceği gibi daha
kapsamlı da yapılabilir. Kapsamlı bir faaliyet denetiminin
amacı; işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini tarafsız bir gözle
değerlendirerek, yöneticilere ve işletme sahiplerine işletme
hakkında güvenilir bilgi vermektir. Başka bir ifade ile
işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için kaynakların yüksek
etkinlikte kullanılması ve bu sürecin işleyişinin garanti altına
alınmasıdır. Faaliyet denetimine performans denetimi de
denilmektedir (Kaval, 2003:10).
Faaliyet denetiminin temelini ekonomiklik, verimlilik ve
etkililik kavramları oluşturduğuna göre, bu noktada bu
kavramları açıklamak yararlı olacaktır(Akbulut, 2007: 23-24):
 Ekonomiklik (Economy), organizasyonun amaçlarının
göz önünde bulundurularak kaynakların en düşük
maliyetle elde edilmesidir. Bu, kaynakların doğru
maliyetle, doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda
ve doğru kalitede elde edinilmesini ifade eder.
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 Verimlilik (Efficiency), organizasyonun amaçları göz
önünde

bulundurularak

kaynakların

optimum

kullanılmasını ifade eder. Bu, veri kaynakla en yüksek
çıktının elde edilmesi veya veri çıktının en az girdi ile
elde edilmesi anlamını taşır.
 Etkililik (Effectiveness), amaçların başarılması ile ilgili
olup,

program

ve

projelerin

sonuçlarının

değerlendirilmesini içerir. Bu değerlendirme genellikle
organizasyon bakımından dışarıdandır.
Faaliyet

denetimi,

mühendislik,

pazarlama,

ofis

hizmetleri, teslim alma, yükleme, satın alma, veri işleme gibi
çok çeşitli faaliyetler ile ilgili sistemleri ve yönetim faaliyet
kontrollerini değerler. Faaliyet denetimleri başlıca üç başlıkta
gruplanmaktadır. Bunlar:
 Fonksiyonel
kastedilen,

denetimler:
işletme

Burada

faaliyetlerinin

fonksiyondan
gruplandırılması

anlamındadır. Örneğin; üretim fonksiyonu, satın alma
fonksiyonu gibi. Çok çeşitli şekillerde oluşturulmuş
fonksiyonların

etkenlik

ve

kontrollerinin

değerlemesine

etkinlik

anlamında

fonksiyonel

iç

denetim

diyoruz. Fonksiyonel denetimlerin, iç denetçilerin belirli
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alanlarda

uzmanlaşmasına

olanak

üstünlüklerine

karşılık,

karşılıklı

fonksiyonların

değerlenmesinde

sağlaması
ilişki

gibi

halindeki

yeterince

başarılı

olunamaması ise zayıf yönünü oluşturmaktadır.
 Örgütsel denetimler: Bir örgütün faaliyet denetiminin
şubeler,

departmanlar

gibi

örgütün

bütününü

ilgilenmesidir. Örgütsel denetim, örgütte fonksiyonların
karşılıklı etkileşiminin ne ölçüde etken ve etkin olduğunu
değerlemeye çalışır. Dolayısıyla, organizasyon planı ve
koordinasyon faaliyetleri bu tür denetimde önem
kazanmaktadır.
 Özel görevler: Faaliyet denetimi kapsamında, yönetim
özel

görevler

verebilir.

Örneğin

işletmede

bilgi

sisteminin daha etkin hale getirilmesi, belirli bir
departmanda hile olasılığının araştırılması gibi
Faaliyet denetimi ayrıca, bir işletmede aşağıdaki belli
başlı soruları yanıtlamayı amaçlar. Bunlar (Gücenme,2007:
145);
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 Faaliyetler ne kadar iyi yapılıyor?
 Beklenen sonuçlara hangi düzeyde ulaşılmıştır?
 Gerçekleştirilen faaliyetlerin amaçlara katkısı olmuş
mudur?
 Bu faaliyetlerin örgüt performansına etkisi nedir?
 Hedef ve stratejilere uygunluk sağlanmış mıdır?
 Temel ilkelerden/politikalardan sapma var mıdır?
 Doğru yönde iyiye doğru mu gidiliyor?
1.3.1.3. Uygunluk Denetimi
“Uygunluk denetimi; işletmelerin faaliyetlerinin ya da
işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun
olup olmadığını belirlemesi amacıyla yapılır. Uygunluk
denetiminde

bir

otoritenin

belirlediği

kurallara

uyulup

uyulmadığı denetlenir”. Söz konusu otorite, kamu kurumları
olabileceği gibi, işletme üst yönetimi de olabilir. (Selimoğlu ve
Uzay, 2014: 8).
Uygunluk

denetimi,

yetkili

bir

otorite

tarafından

konulmuş olan kurallara, yöntemlere, mevzuata uyulup
uyulmadığının saptandığı denetim türüdür (Arens, Elder ve
Beasley, 2012: 10). Burada yetkili otorite, yasa koyucu kamu
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kurumları ya da işletme yönetimi olabilir (Selimoğlu ve Uzay,
2014: 8).
Uygunluk
tarafından

denetiminin

konulan

kurallara

amacı,

işletme

ve

benimsenen

yönetimi
işletme

politikalarına, işletme personelinin ne ölçüde uygun hareket
ettiklerinin araştırılmasıdır. Uygunluk denetimi, kullanıldığı
alan bakımından en geniş kapsamlı, özü açısından en dar
kapsamlı bir denetim türüdür. Burada bir ölçüt alınır ve işlerin
bu ölçüte uygun olarak yürütülüp yürütülmediğine bakılır.
Uygunluk denetimi işletme dışı kişiler tarafından da işletme
personeli tarafından da yapılabilir. Vergi idaresi yetkililerince
işletmelerde yapılan vergi incelemeleri işletme dışı uygunluk
denetimine, banka müfettişlerince bankalarda gerçekleştirilen
çeşitli incelemeler işletme içi uygunluk denetimine örnek
olarak verilebilir (Güredin, 2008:17).
Uygunluk denetimi hem işletme içi kişiler tarafından hem
de işletme dışı kişiler tarafından yapılabilir. Örneğin işletme
yönetimi tarafından belirlenen kredili satışlarla ilgili iç kontrol
prosedürlerine ne ölçüde uyulup uyulmadığının iç denetçiler
tarafından araştırılması işletme içi kişiler tarafından yapılan
uygunluk denetimidir. Vergi inceleme elemanları tarafından
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yapılan vergi denetimleri, kamu kurum ve kuruluşlarının
finansal işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını
Sayıştay tarafından araştırması, kamu ya da özel kişi ve
kurumlara

ait

işyerlerinde

istihdam

edilenlerin

ücret

durumlarını gösteren bordroların, sigorta bildirimlerinin,
çalışma yaşamıyla ilgili düzenlenmesi gereken diğer belgelerin
ilgili mevzuatlara uygunluğunun SGK ve İş Müfettişleri
tarafından araştırılması işletmede dışı tarafından yapılan
uygunluk denetimine örnektir (Karacan ve Uygun, 2012: 32).
Uygunluk denetiminde kullanılan ölçütler: Her türlü
kanun, yönetmelik, şirket ana sözleşmesi, yönetim kurulu
kararları, işletme içine dönük yönetmelik ve sirkülerler, işletme
yönetiminin belirlediği her türlü politika ve uygulamalar
(Durmuş ve Taş, 2008: 14).
Yapılan işlemlerin öngörülen ölçütlere uygunluğunun
araştırılmasında

sürdürülecek

bir

denetim

etkinliğinin

arttırılması için (Güredin, 2014: 17);
 Denetimi yürütecek denetçinin bu konularda yetenekli
olması,
 İşletme içinde iyi bir belge dosyalama sisteminin var
olması ve
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 Uygunluk denetimi sonuçlarının raporlanmasının bir
sisteme bağlanmış olması koşulları gereklidir.

Muhasebe,

Faaliyet

ve

Uygunluk

denetimlerinin

inceleme konulan ve ölçütleri itibari ile karşılaştırılması Tablo
3’de sunulmuştur:
Tablo 3:Denetim Türleri Karşılaştırması

Kaynak: Güredin, 2008:18
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1.3.2. Denetçilerin Statüsüne Göre Denetim Türleri
Bu sınıflandırma şeklinde önemli olan denetçinin işletme
personeli olup olmamasıdır. Eğer denetçi işletme personeli
değilse, sınıflandırma denetçi ile işletmenin denetim faaliyeti
için

bir

araya

gelme

bağlantısına

göre

şekillenmektedir(Yardımcıoğlu, 2007: 76).
1.3.2.1. İç Denetim
“İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve
onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve tarafsız bir
güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim kurumun risk
yönetimi,

kontrol

ve

yönetişim

süreçlerinin

etkililiğini

değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistematik ve
disiplinli

bir

yaklaşım

gerçekleştirmesine

getirerek

yardımcı

olur”(

kurum
The

hedeflerinin

Internal

Audit

Function,”Guidance for audit Committees, 2004: 2-3).
İç denetim, işletmelerin faaliyetlerinin etkinliğini ve
örgütsel amaçlarına ulaşmada ne derece başarılı olduğunu
tespit etmeye ve bu konudaki aksaklıkları gidermeye yardımcı
olan bir süreçtir (Kavut, Taş ve Şavlı, 2009: 37).
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“Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün(The Institute of
Internal AuditorsIIA) Haziran 1999’ da kabul etmiş olduğu
tanıma göre, iç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek
ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir
güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk
yönetim,

kontrol

ve

yönetişim

süreçlerinin

etkinliğini

değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve
disiplinli

bir

yaklaşım

getirerek

kurumun

amaçlarına

ulaşmasına yardımcı olur”(Doğan,2009:81-82)
İç denetim işletmenin belirlediği hedeflerine ulaşmadaki
etkinliğini ölçmekle ve değerlendirmekle birlikte, etkin bir risk
yönetimi ve kurumsal yönetimin uygulanıp uygulanmadığı
konusunda da tarafsız ve bağımsız bir görüşü sunmaya
çalışmaktadır. İç denetim fonksiyonları arasında, işletme için
hazırlanan

muhasebe

bilgilerinin

doğruluğunun

ve

güvenilirliğinin araştırılması, işletme için hazırlanan politika ve
yönetimlerin uygulanması, hataların giderilmesi için gerekli
kontrollerin yapılarak çözüm bulunması, iç denetimin işlevleri
arasında yer almaktadır(Doğan,2009: 81-82).
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İç denetim faaliyetlerinin şirkete sağlayacağı yararlar
aşağıdaki gibi sıralanabilir(Uzun ve Yurtseven, 2011: 25-26):
 Şirket ve kurumların risk yönetimi, kontrol ve kurumsal
yönetim süreçleri ile ilgilenen, bağımsız ve tarafsız
güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olan iç
denetim, yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine katkı
sağlayacaktır. İç denetim, işletmenin kurumsal yönetim
uygulamalarına yönelik yaptığı etkinlik ve verimlilik
değerlendirmeleri ile yönetimin bilinçlendirilmesine,
eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk
ilkelerine

uygun

yönetim

uygulamalarının

geliştirilmesine ve bu şekilde işletmenin devamlılığının
sağlanmasına ve işletme itibarının arttırılarak işletmenin
amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.
 İş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama
sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk
konularında makul bir güvence sağlamak için şirket
yöneticilerince

tasarlanan

iç

kontrol

sisteminin

geliştirilmesinde iç denetimin önemli bir rolü vardır.
Böylece hata ve hilelerin, gelir ve varlık kayıplarının
önlenmesi mümkün olacaktır.
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 İç denetim, risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici
bir niteliği de sahiptir. İç denetimin, işletmedeki risk
yönetim

sistemine

ilişkin

denetim

çalışmaları

ve

değerlendirmeleri ile bu sistemi etkinleştirmede çok
önemli bir rolü bulunmaktadır. Böylece şirketlerin karşı
karşıya

kaldıkları

riskleri

bilmesi,

ölçmesi,

değerlendirmesi ve yönetebilmesi mümkün olacaktır.
 İç denetçiler tarafından yapılan çalışmalar şirketin
bağımsız denetime hazır olması açısından büyük önem
taşımaktadır. İç denetçilerin gerçekleştirdikleri çalışmalar
bağımsız denetçiler için önemli bir kanıt kaynağıdır ve
denetçilerin

işlerini

kolaylaştırır.

Ayrıca

bağımsız

denetçiler, iç denetçilerin çalışmalarından faydalanırlarsa
denetim maliyetleri de azalacaktır.
1.3.2.2. Kamu Denetimi
Kamu kurumlarına bağımlı çalışan ve kamu yararını
gözeterek yapılan denetimlere kamu denetimi adı verilir. Kamu
denetimi, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sermayeli
işletmelerin kamu tarafından

görevlendirilmiş elemanlar

tarafından incelenmesidir (Kavut, Taş ve Şavlı, 2009: 38).
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Kamu denetiminin amacı, kamu kaynaklarının hukuka ve
belirlenmiş amaçlara uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde
kullanılıp kullanılmadığı konusunda kamuoyuna güvence
vermektir (“Sayıştay: Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Standartları (ISSAI) I”, 2014: 11).
Çeşitli kamu kurumlarının denetim biriminde görev
yapan, devlet adına denetim yapan ve denetim raporunu bağlı
olduğu kamu birimine sunan denetçilerdir (Selimoğlu ve Uzay,
2014: 10).
Kamusal denetim, kamu düzenini sağlanması ve kamu
haklarının korunması amacıyla kamusal kuruluşların kendi
denetim elemanlarına yaptırmış oldukları denetimler bu gruba
girer (Gürbüz H., 1995, 16).
Kamu

birimleri

tarafından

kamu

kuruluşlarının

denetlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşların kendi kuruluş
kanunu ya da diğer ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterip
göstermediklerinin tespitine yönelik bir çalışmadır. Kamuya
yönelik denetim organları aşağıdaki gibidir (Gücenme, 2004,
1):

46

TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ

 Devlet Denetleme Kurumu
 Sayıştay
 Maliye Bakanlığı
 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
 Halka açık kamu şirketleri için Sermaye Piyasası Kurulu
Şekil 1: Denetim Çeşitleri

Denetim
Bağımsız
Denetim

İç Denetim

Kamu
Denetimi

Bağımsız uzman denetçiler
( yeminli mali müşavirler)
tarafından yürütülür

İşletmelerin uzman iç
denetçileri tarafından
yürütülür

Uzman kamu denetçileri
tarafından yürütülür

Çoğunluğu finansal tablo
denetimleri olmak üzere
çeşitli denetim türlerini
içerir

Uygunluk denetimleri ve
faaliyet denetimlerini
içerir

Finansal tablo denetimleri,
uygunluk denetimleri ve
faaliyet denetimlerini
içerir

(Kaynak : Güredin, 2014:20)
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1.3.2.3. Bağımsız Denetim
Mali tabloların güvenilir (doğru) olup olmadıklarını
objektif olarak belirleyen ve bunu rapor eden faaliyet Bağımsız
Denetim (İndependent Audit) olarak adlandırılır. Ancak bu
denetimin amacı, ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarına
ait hesapların vergi kanunları yönünden incelenmesi değildir.
Bağımsız denetim şirketlerince yapılan denetimlerde, kamuya
açıklanacak ya da SPK'na gönderilecek olan mali tabloların
uluslararası muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak
hazırlanıp hazırlanmadığı incelenir. Diğer bir deyişle, söz
konusu tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğu ve gerçeğe
dürüstçe yansıtıp yansıtmadığı araştırılır. Bağımsız denetimin
geçerli olması için, denetim ilke ve kurallarına uyulması
zorunludur ( Erdoğan, 2002;59).
13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında

Kanun

Hükmünde

Kararname

çerçevesinde Bağımsız denetim: Finansal tablo ve diğer
finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu
ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve
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uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla,
denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim
tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden
denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade
eder. http://www.kgk.gov.tr/content_detail-191-542-26-aralik2012-tarihli-resmi-gazete-de-bagimsiz-denetim-yonetmeligiyayimlanmistir.html15.02.2016
Bağımsız denetim konusu denetçi türleri anlatıldıktan
sonra ayrı bir başlıkta tekrardan ele alınacaktır.
1.3.3. Uygulama Zamanına Göre Denetim
Uygulama zamanına göre denetim çalışmaları, sürekli
denetim, ara denetim ve son denetim olmak üzere üçe
ayrılır(Haftacı, 2014:8).
1.3.3.1. Sürekli Denetim (Yıllık Denetim – Yılsonu Denetimi)
Muhasebe çalışmalarının yıl boyunca incelenmesine
sürekli denetim adı verilir(Haftacı, 2014:8).
Bu denetim türünün özelliği tam denetim olması, yani
mali yıl sona ermeden denetim sözleşmesinin yapılmış olması
nedeniyle denetçinin, yeterli kanıt toplayabilmesi ve denetim
standartlarının yapılmasını öngördüğü denetim çalışmalarının
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tamamını uygulama imkanı bulması dolayısıyla denetim
alanında ve kapsamında bir sınırlama olmamasıdır (Karacan ve
Uygun, 2012: 38).
Sürekli denetim, fiziki belge olmaksızın gerçek zamanlı
muhasebe bilgi sisteminde üretilmiş olan finansal tablolarda
yer alan finansal karakterli bilgilerin doğruluğuna ve
güvenilirliğine ilişkin bir görüş oluşturmak amacıyla bilgisayar
destekli denetim tekniklerini ve analitik prosedürleri kullanarak
elektronik

denetim

kanıtlarını

toplamaya

ve

toplanan

kanıtlardan ulaşılan görüşü bir denetim raporu ile bilgi
kullanıcılarına

sunmaya

yönelik

sistematik

bir

süreçtir(Selimoğlu,2005: 9).
1.3.3.2. Ara Denetim (Sınırlı Denetim)
Hesap

dönemi

içinde

belli

tarihlerde

yapılan

denetimlerdir. Üç aylık, altı aylık gibi kısa hesap dönemlerine
ait sonuçların denetimidir (Gürbüz, 1995: 16).
Bu denetim türünün özelliği ara dönemlerde yapılması
denetçinin uygun ve yeterli kanıt toplayabilmek için yeterli
zamanının olmaması ve diğer yapısal etkenlerle denetim
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kapsamının sınırlandırılmış olmasıdır (Karacan ve Uygun,
2012: 39).
Aşağıda
yayımlanan

adı

geçen

finansal

işletmelerin,

raporlama

SPK

tarafından

standartlarına

ilişkin

düzenlemelerdeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, altı
aylık ara dönem finansal tabloları sınırlı bağımsız denetim
kapsamındadır(SPK Tebliğ, Seri X, No:22):
 Yatırım kuruluşları,
 Yatırım fonları hariç kolektif yatırım kuruluşları,
 İpotek finansmanı kuruluşları,
 Sermaye

piyasası

araçları

bir

borsada

ve/veya

teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören anonim
ortaklıklar.
Bu denetimi sürekli denetimden ayıran husus, denetim
kanıtı toplamada sınırlama olmasıdır. Bu kurumlarda mali
tablolar bazı sınırlamalar altında düzenlenir ki, bu sınırlamalar
mali

tabloların

güvenilirliği

konusunda

kuşku

yaratır.

Gerçekten de bu denetim ara bir döneme aittir ve bu dönemde
mali

tablolar

işletmenin

ekonomik

durumu,

karlılıkta

gelişmeler ve nakit akımlarında gelişmeler hakkında bir fikir
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verir. Ancak geçici rakamlardır ve değişikliğe uğrama
olasılıkları yüksektir(Kaval,2008: 14).
1.3.3.3. Son Denetim
Muhasebe

çalışmalarının

dönem

sonlarında

incelenmesine son denetim denir. Son denetim genellikle hesap
dönemleri sonuna kısa bir süre kala başlar ve asıl denetim
hesap dönemi kapandıktan sonra yapılır( Haftacı,2014: 8-9).
1.3.4. Kapsamına Göre Denetim Türleri
Kapsamı açısından denetimi iki başlık halinde incelenir.
Bunlar, genel amaçlı denetim ve özel amaçlı denetimdir.
1.3.4.1. Genel Amaçlı Denetim
Genel amaçlı denetim; bir işletmenin sahip olduğu her
türlü belge, bilgi, kayıt ve işlemlerle ilgili muhasebe
işlemlerinin tamamını içeren denetim çalışmalarıdır (Tüm,
2010: 21).
Genel amaçlı denetimde amaç, işletmelerin finansal
durumunu ve muhasebe işlemlerinin doğru ve eksiksiz
yapılmasını sağlamaktır (Kaymak, 1996: 43).
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1.3.4.2. Özel Amaçlı Denetim
Özel amaçlı denetim; işletme yönetimine herhangi bir
konuda

bilgi

sağlanması

amacıyla

yapılan

denetim

çalışmalarıdır. Özel amaçlı denetimlerle ilgili sorun veya
denetimle ilgili bir konu önceden belirlenmiştir. Özel amaçlı
denetimde hipotezler açık şekilde belirlenir, bu hipotezlere
göre sonuçlar çıkarılarak geliştirilir (Dalak, 2000: 67).
Belli başlı özel amaçlı denetim türleri(Haftacı, 2014: 78):
 Mahkemelere yaptırılan özel incelemeler,
 Satın alma, devir ve işletme birleşmelerinde yapılan
incelemeler,
 Bir işletmeye ortak olmadan önce yaptırılan incelemeler,
 Kredi açmadan önce yapılan incelemeler,
 Hisse senedi ve tahvillere yatırım yapmadan önce yapılan
incelemeler,
 Ortaya çıkarılan bir yolsuzluk ve ihmalin araştırılması,
 Vergi incelemeleri,
 Devlet

kuruluşları

tarafından

yapılan

teftiş

incelemeler.
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ve

1.4. Denetçi Ve Denetçi Türleri
Denetim faaliyetlerini yerine getiren kişilere denetçi
denilmektedir. Denetçi türleri, kamu denetçileri, iç denetçiler
ve bağımsız denetçiler olarak ayrıma tabi tutabiliriz.
1.4.1. Denetçinin Tanımı
Denetçi, denetim faaliyetlerini meslek edinmiş, mesleki
bilgi ve deneyime sahip bağımsız davranabilen, yüksek etik
değerler taşıyan kişidir (Güçlü, 2013: 8).
Denetçiler önemli sayılabilecek özelliklere sahip olmak
zorundadır. Bunlar (Bozkurt, 2012, 31):
 Denetçi, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip
olmalıdır.
 Denetçi, bağımsız davranma özelliğine sahip olmalıdır.
 Denetçi, çalışmalarında gerekli özeni göstermelidir.
 Denetçi, kişilikli ve ahlaklı olmalıdır.
Denetçi hem özde, hem de görünürde bağımsız olmalı,
tarafsız davranabilmeli, kararlarını hiçbir etki altında kalmadan
verebilmeli, karar birimleri ile diğer ilgilileri, tarafsızlığı
konusunda

kuşkulandıracak

tutum

ve

davranışlardan

sakınmalıdır. Denetim mesleğinin gelişmiş olduğu ülkelerde,
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denetçinin bu özelliği üzerinde titizlikle durulur (Haftacı, 2014:
14).
1.4.2. Kamu Denetçisi
Kamu denetçileri kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan
denetçilerdir (Güredin,2014: 20). Kamu denetçileri, kendi
kurumlarında yaptıkları çalışmalarda iç denetim, özel sektör
kuruluşlarında yaptıkları çalışmalarda kamu denetimi görevini
yerine getirirler (Bozkurt, 2012: 34).
Kamu

denetçileri,

Bakanlıklar

ve

benzeri

kamu

kuruluşlarına bağlı olarak çalışan meslek mensuplarıdır. Kamu
denetçileri Türkiye’de(Haftacı,2014: 16):
 Kamu kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek,
 Özel işletmelerin faaliyetlerini denetlemek,
Olmak üzere başlıca iki ayrı görevi yerine getirirler.
Bu denetçilerin amaçları, bağlı oldukları örgütleri
ilgilendiren konularda özel işletmelerin faaliyetlerini, finansal
kayıt ve tablolarını incelemektir (Gürbüz, 1995: 24). Örneğin
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri kamu adına hem
sermaye şirketlerini denetlerken; hem de kendi teşkilatı içinde
denetim çalışması yapabilir. Kamusal denetçilere örnek olarak;
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vergi müfettişlerini, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve
Sayıştay denetçileri verilebilir (Usul, 2013: 32).
Türkiye’de özel işletmeleri denetlemeye yetkili kamu
denetçilerinin başlıcaları olarak sayılabilir. (Haftacı,2014:1617):
 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları,
 Maliye Bakanlığı Müfettişleri,
 Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri,
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri,
 Sosyal güvenlik kurumu müfettişleri,
1.4.3. İç Denetçi
İç denetçi, işletme yönetimi tarafından işletme içinde
denetim yapmakla görevlendirilen konulmuş ölçütlere işletme
yönetimi tarafından uyulup uyulmadığını düzenli olarak
gözden geçiren, kişilere iç denetçi adı verilir (Haftacı, 2014:
81).
İç denetim biriminde çalışan iç denetçilerin etkin bir
biçimde çalışması, finansal tablolarda önemli hata ve hilelerin
bulunma ihtimalini azaltacağı için, bağımsız denetçinin
karşılaşacağı riskleri da azaltacaktır. Bağımsız denetçi, iç

56

TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ

denetim birimini değerlendirirken iç denetçinin tarafsızlığını,
mesleki yeterliliğini ve çalışmalarının kalitesini incelemelidir
(Ulusoy, 2006: 151).
İç

denetçiler

aşağıda

belirtilen

görevleri

yerine

getirirler.(Haftacı, 2014: 15);
 İşletme faaliyetlerini incelemek,
 Çalışanlarca yapılabilecek hata ve yolsuzlukları önlemek,
 Yapılmış olan hata ve yolsuzlukları belirlemek,
 Kanıt toplamak ve kanıtları dayanaklarla karşılaştırarak
değerlemek,
 Sonuç ve önerileri bir raporla üst yönetime sunmak
1.4.4. Bağımsız Denetçi
Bağımsız denetçiler müşterilerine bir denetim şirketine
bağlı olarak veya kendi başlarına profesyonel denetim hizmeti
sunan uzman kişilerdir (Karacan ve Uygun, 2012: 46).
Bağımsız denetçiler, müşterilerine profesyonel denetim
hizmeti sunan ve tek başına çalışan uzman kişiler ile bir
denetim işletmesinde görevli kişilerdir. Bağımsız denetçiler
eğitimleri, deneyimleri ve/veya bağımsız olma nitelikleri ile
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çeşitli denetim işlevlerini en iyi şekilde sürdürebilecek
yetenekteki kişilerdir (Güredin, 2014: 19).
Bağımsız

denetçilerin

asıl

faaliyet

alanı

finansal

tabloların denetimidir (Selimoğlu ve diğerleri, 2014: 10).
Bunun yanında yaptıkları çeşitli hizmetlerde vardır (Bozkurt,
2012: 32):
 İşletmelere vergi konularında danışmanlık yapmak,
 Çeşitli konularda yönetim danışmanlığı yapmak,
 Muhasebe sistemleri kurmak veya mevcut durumu
incelemek ve önerilerde bulunmak,
 İç kontrol yapısını oluşturmak,
 İşletmede iç denetim işlevinin oluşumuna yardımcı
olmak,
 İşletmeler adına çeşitli kurumlarda temsil görevini
yürütmek,
 Kamu kurumlarının işletmelerden istediği belge ve
bilgilerin onaylanması işlevini yerine getirmek,
İşletmelere iş gören bulunmasında yardımcı olmak

58

TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ

1.4.5. SPK Açısından Denetçiler
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre sermaye piyasasında
bağımsız denetim, bağımsız denetim kuruluşları tarafından
gerçekleştirilir. Bu kuruluşlarda çalışan denetçiler aşağıda
belirtilen sanlar gibi sanları kullanmak zorundadır. (Haftacı,
2014 :17),
 Sorumlu Ortak Baş denetçi,
 Baş denetçi,
 Kıdemli Denetçi,
 Denetçi,
 Denetçi Yardımcısı
 Sorumlu

Ortak

Baş

Denetçi,

bağımsız

denetim

kuruluşunda pay sahibi olup denetim çalışmasını kuruluş
adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş
adına denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek
kişidir. Diğer tüm kademedeki denetçilerin görev, yetki
ve sorumluluklarına ek olarak, finansal tabloların
mevzuat ve finansal raporlama standartlarına uygunluğu
konusunda karar vermekle yükümlüdür. Kendisi denetim
programının uygulanmasından ve denetim çalışmalarının
yeterli ve etkin bir biçimde gözetim ve koordinasyonun-
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dan sorumludur (Güredin,2014:39). Sorumlu ortak baş
denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer
alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası
kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız
denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş
denetçi unvanı ile çalışmış olmaları veya Kurul üyesi
olarak 2 yıl veya Kurul meslek personeli olarak 5 yıl
çalışmış olmaları gerekir(Resmi Gazete)
 Baş Denetçi, Denetçi ve kıdemli denetçilere nezaret eder,
onları

yönlendirir, tamamlanan çalışmaları gözden

geçirerek

inceler,

ortaya

çıkan

sorunların

çözümlenmesini sağlar, müşteri ilişkileri düzenler. Baş
denetçi aynı anda birkaç farklı denetim sözleşmesinin
sorumluluğunu

üstlenebilir(Güredin,2014:

39).

Baş

Denetçi sanının kazanılabilmesi için fiilen ve en az 10
yıllık deneyim gerekir(Haftacı,2014:18).
 Kıdemli Denetçi, denetimin planlanması, yürütülmesi,
çalışma kâğıtlarının incelenmesi, gerekli revizyonların
yapılması ve müşteri yetkilileri ile görüşülmesi gibi
konularda

denetçilerin

sorumluklarını

paylaşır

(Güredin,2014: 39). Kıdemli denetçi sanı için fiilen ve
en az 6 yıllık deneyim gerekir(Haftacı,2014: 18).
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 Denetçi, denetim programının hazırlanmasından, denetçi
yardımcılarının işler ve denetim sahaları arasında
görevlendirilmesinden, onların çalışmalarına nezaret
etmek ve hazırladıkları çalışma kağıtlarını incelemekten,
işin

zor

bölümlerini

bizzat

yürütmekten

sorumludur(Güredin,2014: 39). Denetçi sanı için fiilen
ve en az 3 yıllık deneyim gerekir(Haftacı,2014: 18).
 Denetçi yardımcısı, birden çok denetim görevinde,
birden

çok

denetçi

çalışmalarının

refakatinde

büyük

getirirler(Güredin,2014:

bir
39).

ayrıntılı

denetim

kısmını

yerine

Bağımsız

denetim

kuruluşları belli bir mesleki yeterlilikte olan denetim
yardımcılarını kendileri seçip alırlar. Mesleki deneyimi
olmayan denetçi yardımcıları stajyer denetçi yardımcısı
sanı ile 200 saatten az olmamak üzere denetime ilişkin
konularda 4 aylık bir eğitimden geçirilerek fiilen ve en az
2 yıllık bir staja tabi tutulurlar. Bilgi, deneyim ve
yetenekleri bir üst sana yükselecek nitelikte olmayanlar
belirtilen

süreleri

tamamlamış

olsalar

dahi

ettirilemezler(Haftacı,2014: 18).
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terfi

2. BAĞIMSIZ DENETİM
Sermaye piyasası kurulunca yayımlanan X/22 Seri
No’lu “ Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları
Hakkında Tebliğin” 4. Maddesinde, Bağımsız denetimi şu
şekilde tanımlamıştır; “İşletmelerin kamuya açıklanacak veya
Kurulca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal
bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve
doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve
uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla
bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm
bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve
belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora
bağlanmasını ifade eder.”
(http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pa
geid=590&fn15.02.2016)
Bağımsız denetim, bir denetim şirketinin ortağı ya da
serbest meslek sahibi olarak kendi adına çalışan kişiler
tarafından işletmelerin finansal tablolarının genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine uygunluk derecesinin belirlenmesi için
yapılan denetim çalışmasıdır (Kepekçi, 1996: 7).
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Bağımsız denetim yerine “dış denetim”, “bağımsız dış
denetim”,

“mali

tablolar

denetimi”

kavramları

da

kullanılmaktadır. Bağımsız denetim, farklı kaynaklarda farklı
şekillerde ifade edilmektedir. Ancak bir bütün olarak
bakıldığında hepsi aynı anlamı taşımaktadır. Bağımsız denetim,
bir işletmenin finansal tablolarında yönetim savı olarak yer
alan finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığı
konusunda GKGMİ, TMS/TFRS doğrultusunda uygun bir
kanıya ulaşabilmek ve ilgili tarafları aydınlatabilmek amacıyla
denetçi yada denetçilerce yürütülen çalışmalardır (Haftacı,
2011:8-9).
Bağımsız denetim, bir işletmenin ekonomik faaliyetleri
sonucunda hazırlanan finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin
önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğu ve doğruluğunun
makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim
kanıtları ile bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli
tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt
ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuçlarının rapora
bağlanmasıdır (Selimoğlu ve Uzay, 2014: 5).
Küreselleşme ile birlikte firmaların yerellikten çıkarak
uluslararası boyutlara ulaşması, işletmelerin faaliyet alanları ve
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finansal yapılarını daha güçlü hale getirmelerini gerektirmiştir.
Dünya piyasalarına açılan işletmeler hazırladıkları tabloların
şeffaflık, güvenilirlik, gerçek ve doğru bilgi paylaşımı gibi
hususlarda ise hazırladıkları tabloların bağımsız bir kurul
tarafından denetlenmeleri gerekmektedir. Bağımsız denetim
şirketleri ile birlikte firmalar sektörel bazda daha güçlü hale
gelmek ve dünya da kabul görmüş uluslararası standartlar
neticesinde bir adım öne geçebilmek adına bağımsız denetimi
kendi şirketleri için de yaptırmaları gerekmektedir. Bu sayede
bağımsız denetim ile birlikte gelecekte atacakları adımlar da
firmalara daha doğru yol gösterici rolünü üstlenecektir.
Bağımsız denetim, diğer meslekler gibi, toplumun
tanımlanmış ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmıştır.
Bağımsız denetimin zorunlu hale gelmesi, 1844 yılında
İngiltere’de

başlamıştır.

O

tarihten

günümüze

Batı

dünyasındaki sosyo-ekonomik değişikliklere bağlı olarak
bağımsız denetim amaçlarında ve tekniklerinde değişiklikler
meydana gelmiştir (Porter, 2009: 24). Bağımsız denetim ve
hizmet verdiği sosyo-ekonomik çevre arasındaki yakın ilişki
görülmektedir.
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Aşağıdaki hususları vurgulamaktadır.
 Toplumun ihtiyaçları ve taleplerinin zaman içinde
gösterdiği

değişimler

doğrultusunda,

bağımsız

denetimin amaçları da değişmiştir. (özellikle, ticari
işletmelerin

niteliklerinde

ve

hesap

verme

yükümlülüğündeki değişiklikler)
 Ekonomik gelişmelerin Atlantik’in öbür kıyısına
kaymasıyla, bağımsız denetim ile ilgili gelişmeler
İngiltere’den, Amerika Birleşik Devletlerine, oradan
da bütün dünyaya yayılmaktadır.
 Bağımsız denetçiler, kullandıkları yöntemler ile,
bağımsız

denetim

amaçları

arasında,

uygunluk

sağlamaya çalışmaktadır(Esendemir, 2011:22).
2.1. Bağımsız Denetimin Amaçları
Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal
tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir
işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm
önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip
göstermediği

konusunda

bağımsız

denetçinin

görüş

bildirmesini sağlamaktır
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(http://www.denetim24.com/bagimsiz-denetimin-amacinedir/21.02.2016).
Bağımsız denetimin diğer önemli amaçları aşağıdaki gibi
sayılabilir
 İşletme kayıt ve belgelerine dayalı olarak düzenlenen
mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının, başka
bir

deyişle

işletmenin

şeffaf

olup

olmadığının

saptanması.
 Kamunun aydınlatılması yoluyla sermaye piyasasının
açıklık ve tutarlılık içinde çalışması, işletme ortaklarının
hak ve yararlarının korunması.
 İşletme

faaliyetlerinin

yasal

düzenlemelere

uygunluğunun araştırılması ve varsa uygunsuzlukların
düzeltilmesi.
 Mali analizler yaparak, işletmenin mali ve ekonomik
durumunun yetkili mercilere aktarılması.
 İşletme sahiplerinin, ortak veya hissedarlarının, işletme
çalışanlarının

ve

işletmenin

yararlarının korunması.
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kendisinin

hak

ve

 Ülke ekonomisindeki sermaye piyasasının gelişmesini ve
tasarruf sahipleri tarafından bu piyasaya arz edilen
kaynakların verimli kullanımını sağlamak.
 Uygulanmakta olan tekdüzen muhasebe sisteminin
uluslararası muhasebe uygulamaları ve standartları ile
uyumlaştırılması (Sönmez,2008: 6-7).
2.2. Bağımsız Denetimin İlkeleri
Bağımsız denetim aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır
(Taylor, 1994, s. 9-10):
 Bağımsız denetim kapsamındaki finansal tablolar ve
finansal veriler, kanıtlanabilir bilgilerdir. Bilginin
kanıtlanabilirliği, denetlenen hesabın, departmanın, veya
programın özelliklerine göre değişmektedir. Örneğin,
nakit paranın varlığının kanıtlanması, satın alma ve
dağıtım

departmanlarındaki

tüm

faturaların

doğruluğunun kanıtlanmasından daha kolaydır.
 Bağımsız denetçilerle, denetlenen şirketlerin yöneticileri
arasında, zaman zaman kısa vadeli ihtilaflar olabilir
ancak, uzun vadeli anlaşmazlıklar yoktur. Hem bağımsız
denetçiler, hem de yöneticiler, finansal tabloların doğru
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olarak

sunulmasıyla ilgilenmelidirler,

vadede,

yatırım

kullanmasıyla

kararları

ilgili

ve

çünkü,

kaynakların

bilgiler,

toplumun

uzun
verimli

yararınadır.

Bağımsız denetimler, finansal tabloların doğruluğuyla
ilgili

makul

düzeyde

yapılmaktadırlar.

Ancak,

güvence
bazı

vermek

sebeplerden

için
dolayı

bağımsız denetçiler ile yöneticiler arasında kısa vadeli
anlaşmazlıklar

yaşanabilmektedir.

Yöneticiler,

bağlı

oldukları ücret sistemi yüzünden, kazanç veya başka
hesapları

yüksek

göstermek

isteyebilmektedirler.

Bağımsız denetçiler, yöneticiler tarafından öne sürülen
iddiaları inceler ve değerlendirirler. Yöneticiler kendileri
hakkındaki

olumsuz

bazı

bulguları

değiştirmek

isteyebilmektedirler. Denetçiler, yöneticilerin iddiaları
hakkında kanıt toplarken, profesyonel şüpheci bir
yaklaşım sergilemelidirler.
 Etkin iç kontrol mekanizması, bir organizasyon içindeki
hata ve hileleri önlemektedir. Etkin olmayan iç kontrol
sistemine sahip olan bir organizasyonda, finansal
tablolarda hataların olması ve varlıkların zimmete
geçirilmesi daha kolay; kanıtlanabilir finansal tablolar ve
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mali bilginin üretilmesi daha zordur. Bu yüzden,
bağımsız

denetimde,

denetçiler,

işletmenin

iç

kontrollerinde ortaya çıkmayan hata ve hilelerin riskini
hesaplamaktadırlar.
 Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin uygulanması,
finansal

tabloların

doğru

olarak

hazırlanmasıyla

sonuçlanmaktadır. Buna göre, genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri, finansal tabloların doğruluğunun tespit
edilmesinde kullanılan standartlardır. Bu muhasebe
ilkeleri uygun bir standart olarak kabul edilmektedir. Bu
standartlar

olmadan,

denetçilerin

finansal

tablolar

hakkında bir yargı oluşturması zorlaşacak ve bu zorluk
da bağımsız denetimin faydasını azaltacaktır.
 Aksine bir kanıt olmadıkça, geçmişte doğru olan
gelecekte de doğru olacaktır. Örnek olarak, geçmiş
denetçiler finansal tablolarda yönetimin aleyhte etkisi
veya zayıf iç kontrol sisteminin varlığı ile karşılaşmış
olabilirler.

Denetçiler

aksine

kanıt

bulmadıkça,

genellikle, mevcut bağımsız denetim için aynı şartların
geçerliliğini kabul etmekte ve bu şartlara göre planlama
yapmaktadırlar.
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 Finansal tablolarda, hile ve olağandışı usulsüzlükler
yoktur. Bu ilkeden, bağımsız denetçinin usulsüzlükleri
bulmada bir sorumluluğu olmadığı, anlaşılmaktadır ki,
böyle bir çıkarım doğru değildir. Bağımsız denetçi,
genellikle,
olmadığına

böyle

usulsüzlüklerin

hükmetmektedir.

(özellikle

Denetim

hile)

sırasında,

bağımsız denetçi, olabilecek hata ve hilelerin finansal
tablolarda yol açabileceği önemli, yanlış beyan riskini
hesaplamaktadır. Bağımsız denetçi, bu risk hesabına
dayanarak,

önemli

hataların

ve

usulsüzlüklerin

bulunmasına yönelik, yeterli güvence sağlamak için,
uygun adımları ve süreçleri planlamaktadır.
 Denetçi, bağımsız görüşünü bildirmek amacıyla, mali
verileri incelerken sadece bir denetçinin yeterliliğini
göstermektedir. Bu ilke, bağımsız denetçilerin, muhasebe
bilgilerini

müşterileriyle

diğer

hizmet

ve

yardım

seçenekleriyle paylaşmasını engellememektedir. Örnek
olarak, denetçiler, müşterilerine kayıtların daha doğru
tutulması

veya

varlıklar

üzerindeki

kontrolün

arttırılmasına yönelik yolları sıkça önermektedirler. Bu
ilke, bağımsız denetim sürecinde, denetçilerin verdiği
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diğer hizmetlerin ikinci planda olduğunu ve bu eğer bu
hizmetler bağımsız denetçinin asıl görevlerine engel
oluyorsa

zarar

verebileceğini

belirtmektedir.

Aynı

zamanda, denetçilerin, denetim esnasında, müşterilerine
karşı bağımsız olmalarına engel olabilecek çelişen
konularla ilgilenmemeleri gerektiğini belirtilmektedir.
 Bağımsız denetçinin mesleki statüsü, bu statüyle orantılı
mesleki yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir.
Her mesleğin cazip olan statüsü, bu statüye uygun
davranmayı zorunluluk haline getirmektedir.
Amerikan Muhasebe Birliği tarafından, 1961 yılında,
“Denetim Felsefesi” başlığı altında yayınlanan yukarıdaki
ilkeler, bir bütün olarak ele alındığında, bağımsız denetimin,
teorik

kapsamını

söylemektedirler:

tanımlamaktadır.

Temel

olarak

şunu

Finansal tablolar denetlenebilir veriler

içermektedir. Toplumun bağımsız denetim ihtiyacı açısından,
bağımsız denetçiler ile beyanları denetlenenler arasında uzun
vadeli çatışmalar olmamalıdır. Etkin iç kontrol ve genel kabul
görmüş

muhasebe

ilkelerinin

uygulanması,

müşterilerin

finansal tablolarının doğruluğu hakkında yararlı bilgiler
sağlamaktadır.

Aksine

bir

kanıt

olmadıkça,

geçmişte
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gerçekleşen olayların, gelecekte de olacağı beklenmektedir.
Bağımsız

denetçiler,

denetim

sözleşmesi

imzaladıkları

müşterilerinin finansal tablolarında önemli usulsüzlüklerin yer
aldığı yönünde önyargılı bir tavır sergilememekte, ancak,
mesleki, şüpheci bir yaklaşım içerisinde hareket etmektedirler.
Denetçiler

bağımsız

olmalıdırlar

ve

profesyonel

davranmalıdırlar.
Bağımsız denetim ilkelerini iki başlık halinde de şöyle
özetleyebiliriz
(http://www.denetimnet.net/Pages/ttk_bagimsiz_denetim_nedir
.aspx21.02.16) :
 Mesleki şüphecilik; bağımsız denetçinin, sorgulayıcı bir
yaklaşımla,

kanıtların

geçerliliğini

incelemesi

ve

kanıtların, işletme yönetiminin açıklamaları ve diğer bilgi
ve

belgeler

ile

çelişki

içinde

olup

olmadığını

değerlendirmesidir.
 Makul güvence; bağımsız denetim, finansal tabloların
önemli bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir
güvenceyi sağlayacak şekilde tasarlanır. Makul güvence,
bir bütün olarak finansal tabloların nitelik ve nicelik
bakımından önemli bir yanlışlık içermediğine dair bir
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sonuca varmada yeterli ve uygun bağımsız denetim
kanıtının toplanmasıdır.
2.3. Bağımsız Denetimin Tarihsel Gelişimi
Sanayi devrimine kadar denetim olgusu devlet tarafından
mali sorumluluk üstlenmiş kişilerin muhasebe kayıtlarını
kontrol ederek gerçekleştirilmekteydi. Sanayi devrimi ile
birlikte muhasebe sistemlerinin yanında bağımsız denetim de
hızlı bir gelişme ivmesi kazanarak günümüze kadar gelmiştir.
Günümüzde bağımsız denetim uzmanlık ve yüksek düzeyde
bilgi gerektiren bir meslek dalı olmuştur.
20. yy.’a kadar geçen sürece bakıldığında; işletmelerde
yapılan denetimler muhasebe kayıtlarındaki hata ve hileleri
bulmaya yönelik iken, 20yy ile birlikte hata ve hilelerin
yanında mali tabloların da doğruluğu sorgulanmaya ve
denetlenmeye başlandı. Hızla gelişen bu süreçte mali tablo
kullanıcılarının yani menfaat gruplarındaki artışında etkisi
olmuştur.

Bağımsız

Türkiye’deki

gelişimi

denetim
alt

sürecine
başlıklar

Dünyadaki
olarak

ve

aşağıda

irdelenecektir.
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2.3.1. Bağımsız Denetimin Dünyadaki Tarihsel Gelişimi
Bağımsız denetimin tarihsel gelişimini 5 farklı dönemde
ele almak mümkündür. Bu dönemler kronolojik olarak aşağıda
açıklanmaktadır.
 1844 Öncesi Dönem: Denetimin tarih öncesi dönemdeki
varlığı ve gelişimi hakkında pek fazla bilgi ve doküman
olmamasına karşın, denetim kavramı antikçağda Çin,
Mısır ve Yunan uygarlıklarında kontrol aktiviteleri
şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Lee,1986). Benzer
denetleme aktiviteleri Birinci Henry döneminde (11001135) Birleşik Krallık‟ta da görülmektedir. Bu dönemde
kurulan Maliye Bakanlığı‟nın asıl amacı devletin gelir ve
gider işlemlerinin

düzgün

biçimde hesaplanmasını

sağlamak ve dolandırıcılıklara engel olmaktır. Bunun
altında yatan asıl sebep, sanayi devriminden önce
endüstriyel faaliyetlerin genel anlamda küçük kır evi ve
değirmenler ile sınırlı olmasıdır. Kamuda görevli
şahısların gelir ve giderleri gösteren iki liste tutmaları
zorunlu iken dönem sonundaki tutar bakiyeyi ifade
etmektedir. Ayrıca işletme sahipleri fonlarının yetki
dâhilinde kullanımını denetletmek amacı ile bağımsız
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denetim yaptırmaktadır. Özetle ifade etmek gerekirse,
1840 öncesi dönemde mali denetim tüm işlemlerin
detaylı olarak doğrulanması ile sınırlıdır. Sadece bilanço
denetimi

yapılmaktadır.

Sınama

ve

örneklendirme

kavramları denetim sürecine dâhil değildir. Bu dönemde
mali denetimin amacı, mali sorumlukları olan kişilerin
dürüstlüğünü belirlemek üzere tasarlanmıştır (Şeker,
2015: 11).
 1844- 1920 Dönemi: Bu dönemde, Birleşik Krallık‟ta
mali denetim mesleği ile ilgili önemli gelişmeler
yaşanmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte geniş ölçekli
işletmelerde kurumsal yapıların önemi daha da artmıştır.
Bu dönemde büyük fabrikalar ve makineye dayalı üretim
tesisleri

kurulmuştur.

Bu

büyük

çaplı

sermaye

harcamalarını finanse edebilmek için büyük miktarlarda
sermayeye ihtiyaç duyulmuştur. Ancak, bu dönemde
hisse senedi piyasasının (borsa) kontrolsüz ve büyük
oranda spekülatif oluşu, finansal başarısızlık oranı çok
yükseltmiş ve mali yükümlülükler sınırlanmamasına
sebep olmuştur. Piyasa katılımcılarının talepleri ve
piyasada güvenin tesisi amacıyla denetim mesleğinin
ortaya çıkmasının zamanı gelmiştir (Brown, 1962).
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Bu süreçte Birleşik Krallık‟ta meydana gelen sosyal
gelişimlerin sonucunda 1844‟te Anonim Şirketler Yasası
kabul edilmiştir. Anonim Şirketler Yasası, “idarecilerin
şirketlerin hesap defterlerini dengede tutarak eksiksiz ve
dürüst bir bilanço hazırlamaktan sorumlu olduklarını”
ortaya koymuştur. Birleşik Krallık‟ta demiryolu denetimi
için 1845‟te ilk bağımsız denetim şirketi kurulmuştur.
Ancak bilançonun hissedarlara yıllık olarak sunulması ve
yasal denetim ancak 1990 yılında 1862‟de çıkartılan
Şirketler Yasası altında mecburi kılınmıştır (Şeker, 2015:
12). 1840-1920 arası dönem de mali denetçilerin işleri
hilelerin belirlenmesi ve şirketlerin borç ödeme gücünü
düzgün bir şekilde ortaya çıkarmak olmasıdır. Hazırlanan
tabloların da kontrolü yapılmakta, maddi tutarlılıkları
araştırılmakta, fiziksel gözlemler de dikkate alınmaya
başlanmaktadır.
 1920- 1960 Dönemi: 1920- 1960 periyodunda Amerikan
ekonomisinin büyümesi, mali denetimin gelişiminin
Birleşik Krallıktan Amerika Birleşik Devletleri‟ne
kaymasına sebep olmuştur. 1929‟daki Wall Street‟in
Çöküşü ve ardından gelen ekonomik kriz sonrasındaki

76

TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ

toparlanma yıllarında ticari kuruluşlara olan yatırımlar
hızla artmış, şirketler büyüdükçe mülkiyet ve yönetim
fonksiyonları arasındaki ayrım daha da belirgin hale
gelmiştir. Piyasa katılımcılarının şirketlerin mali durum
ve performanslarının
yansıtıldığına

doğru ve adil bir biçimde

ikna

Montgomery‟nin

edilebilmesi

amacıyla

Denetim

metinleri

Mali

yayımlanmıştır. Bu metine göre, “Mali denetimin
tesadüfî ancak yine de önemsiz olmayan hilelerin
belirlenmesi” şeklinde ifade edilmektedir. Dolayısı ile
denetim fonksiyonlarının odak noktasının hile ve hataları
bulmak

ve

önlemekten

şirketlerin

dürüstlük

ve

adilliklerini belirlemeye kaymasının bu döneme denk
geldiğine şahitlik edilmiştir. Maddesellik kavramı ve
örnekleme teknikleri bu dönemde mali denetimlerde
kullanılmaya başlamıştır. Yönetim tarafından hazırlanan
finansal tablolara kredi verme güvenilirliği, denetimin
amacı olarak hile ile hata belirleme önemini kaybetmiş
ve vurgu giderek kar ve zarar tablosuna kaymıştır (Porter,
Simon, ve Hatherly, 2014:32).
 1960- 1990 Dönemi: Teknolojik ilerleme, şirketlerin
boyutu ve karmaşıklıkları bu döneme damga vurmuştur.
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Denetçiler 1970‟lerde, mali bilgilerin güvenilirliğini
arttırmada ve etkin sermaye piyasası operasyonlarını
daha ileri noktalara taşımada önemli rol oynamışlardır.
Benzer bir ifadeyle, denetçilerin görevleri arasında mali
bildirimlerin

doğruluğunu

bildirimlerin

dürüstçe

onaylamak

yapılmasını

ve

mali

sağlamak

da

bulunmaktadır. Bu dönemin başlarında “defterlerdeki
işlemleri kontrol”den “sisteme güvenme”ye doğru bir
perspektif kayması olduğu görülmektedir. 1980 yılı
başlarında denetçilerin yaklaşımlarında bir İç kontrol
sistemi değerlendirmesinin pahalı bir süreç olduğu ortaya
çıkınca

yeniden

düzenlemeye

gidilerek

analitik

prosedürlerden daha fazla yararlanılmaya başlanmıştır.
Risk

bazlı denetleme sürecine

geçiş

ile birlikte

denetçilerin, müşterileri şirketleri, bu şirketlerin kilit
personellerini, şirket ilkelerini ve sektörleri en ince
ayrıntısına kadar anlama

yeteneğini

kazanmalarını

gerektirmiştir (Porter, Simon, ve Hatherly, 2014:36).
 1990’dan Günümüze: Denetim süreci, 1990‟lardan
günümüze, dünya ekonomisindeki büyümenin bir sonucu
olarak hızlı değişikliklere tanıklık etmiştir. Günümüzde
denetim kavramı denetlenen şirketlerin iş riski perspektifi
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üzerine kurulmuş olan yeni bir yaklaşıma dönüşmüştür.
1990‟lı yılların başından itibaren denetim kavramı,
hilelerin

tespiti,

bildirilmesi, denetlenenin,

işletme

yönetimi konularında toplumun ve otoritelerin yükselen
endişesine göre hareket etmesi konusundaki şüphelerini
değerlendirip açıkça rapor etmede gitgide artan bir
sorumluluğu ifade etmeye başlamıştır (Porter, Simon,
ve Hatherly, 2014:39).
Günümüzde halen, denetimin temel amaçlarının başında,
yönetim tarafından yıllık raporda sunulan mali ve mali
olmayan

bilgilerin

güvenilirliğini

sağlamak

ile birlikte

işletmelere danışmanlık hizmeti sunmaktır. Şaşırtıcı şekilde,
2000‟li yılların başına kadar büyük denetim şirketlerinde
danışmanlık gelirleri denetim gelirlerinin üzerine çıkmıştır. Bu
durum sonucunda; düzenleyici kurumlar ve yatırımcılar,
danışmanlık gelirine bağımlı olan denetim firmalarının
bağımsızlığından şüphe duymaya başlamışlardır. Sunbeam,
Waste Management, Xerox, Adelphia, Enron ve WorldCom
gibi halka açık şirketlerdeki bir dizi mali skandal sonrası
denetimlerin kalitesi inceleme altına alınmıştır. Bu dev
şirketlerin batması denetimcilerin çalışmalarına duyulan güveni
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zedelemiş ve bir güven krizine yol açmıştır (Boynton ve
Johnson, 2006:42). Sonuç olarak, denetimin bağımsızlığı ve
kalitesini artırmak adına daha sıkı tedbirler ve kurallar
alınmaya başlanmıştır. Dünyadaki bir çok ülkede devletler,
muhasebe komiteleri, sermaye piyasası kurulları ve daha bir
çok

kurum

ve

akademisyenler

de

dâhil

denetim

uygulamalarının daha güçlü olması için gerekli reform
düzenlemeleri yapmışlardır ve yapmaya devam etmektedirler.
2.3.2. Bağımsız Denetim İle İlgili Türkiye’deki Tarihsel
Gelişmeler
Türkiye’de 1923-1950 tarihleri arasında muhasebe
denetimi ya da bir diğer adı ile bağımsız denetim konusunda
meydana

gelen

gelişmeleri

aşağıdaki

gibi

sıralayabiliriz(Köroğlu,2015: 36-37):
 Muhasebe

denetimi,

vergi

denetimi

kapsamında

değerlendirilmiştir.
 Muhasebe

denetçiliği

mesleğinin

denetim

boyutu,

mahkemelerde bilirkişilik faaliyetleri ile başlamış, 19261930 tarihleri arasında iyi tanınan muhasebe meslek
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mensuplarına, vergi kanunları gereği vergi denetimi
yapma yetkisi verilmiştir.
 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu (TTK) yürürlüğe
girerek, muhasebe kitaplarında ve çeşitli kayıtlarda bu
kanunun yöntemleri tanıtılmıştır.
 Dört önemli yasanın yürürlüğe girmesine rağmen,
muhasebe denetimi konusunda sadece Muamele Vergisi
yasasında, denetim konusunun kapsamı ve denetimden
sorumlu

kişilerin

görev

ve

sorumluluklarına

yer

verilmiştir.
 Birinci Meşrutiyetin ilanından sonra kurulan (1881) ve
Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını denetleyen kurum
olan Düyun-u Umumiye’nin vergi denetleme yetkisi,
Lozan Barış Antlaşması ile son bulmuştur.
 1924-1930 yılları arasında Türkiye’de ekonominin yavaş
yavaş

gelişmeye

başlaması,

yabancı

sermaye

gereksinimini ve bu gereksinim de muhasebe mesleğinin
denetim boyutunun geliştirilmesini gündeme getirmiştir.
Devlet kesiminde, Devlete ait ekonomik kuruluşları
destekleyen bir memur sınıfının oluşumu, Maliye
Bakanlığı adına denetim yapan Maliye Müfettişleri ve
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Kazanç ve Muamele Vergileri Hesap Mutahassıslığı’nın
Hesap Uzmanları şeklinde yeniden yapılandırılması ile
serbest çalışan muhasebe meslek mensuplarının mesleki
gelişimleri

sonucunda

denetim

amaçlı

mesleki

örgütlenme ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu amaçla
1942 tarihinde Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
kurulmuş olup, günümüzde halen faaliyette bulunan
dernek

muhasebe

mesleğinin

denetim

boyutunda

gelişmesi için faaliyetlerini sürdürmektedir.
 Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1954 tarihinde Düyun-u
Umumiye’ye olan son borcunu ödemiştir.
Çalışmanın

bundan

sonraki

kısmında,

muhasebe

denetimiyle yani, bağımsız denetimle ilgili yapılan yasal
düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler, muhasebe
denetimi konusunda Türkiye’de milat dönemi olarak da ifade
edebileceğimiz 1987 tarihinden sonra yürürlüğe girmiş
yasalardır. Muhasebe denetiminde bu yasal düzenlemeleri,
kronolojik olarak şu şekilde sıralayabiliriz(Köroğlu,2015: 38):
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 Bankalar Kanunu
 Sermaye Piyasası Kanunu
 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 Sigortacılık Kanunu
 Enerji Piyasa Kanunu
 Yeni Türk Ticaret Kanunu
Türkiye’ de Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim
kuruluşlarının denetimi 1987 yılından beri çeşitli kurumlar
tarafından yapılmaktaydı. Farklı kurumların uygulamalarındaki
eksiklikleri ortadan kaldırmak ve bağımsız denetçi ve denetim
kuruluşlarını tek elden belirleyip bunları denetlemek için, 660
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi,
Muhasebe

ve

Denetim

Standartları

Kurumu

(KGK)

kurulmuştur (Şahmaroğlu, 2016: 55).
Bağımsız denetimi ile ilgili olarak yukarıda kısaca
kronolojik sıra ile yasal düzenlemelerin neler olduğu
sıralanmıştır. 2011 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu’ nun kurulmasıyla, daha önceden
SPK, BDDK ve EPDK gibi kurullara verilen kamu gözetimi
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yapma yetkileri, tek

çatı altında toplanarak, bir bağımsız

kurumda toplanmıştır. Bu tarihten itibaren bağımsız denetim
alanında tek yetkili olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
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3. SONUÇ

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler dünyada yaşanan
muhasebe skandallarına karşı olarak, ürettikleri finansal
tabloların uluslararası muhasebe standartları ve uluslararası
denetim standartlarına göre inceleyerek, muhasebe bilgilerine
güvenilirliğini artırmak amacıyla denetim faaliyetlerine önem
vermişlerdir. Muhasebe denetimi ya da bir iğer adı ile bağımsız
denetim noktasında, denetçilerin ürettikleri denetim raporları
önemli hale gelmiştir.
Türkiye’de muhasebe denetiminin gelişimi, ekonomideki
gelişmeler ile paralel bir şekilde ilerlemiştir. 1980’li yılların
sonuna doğru muhasebe denetimi ile ilgili düzenleyici
otoriteler tarafından yasal düzenlemelerin yapılması, denetime
ilişkin eğitim programların da artmasına sebep olmuştur.
Bu kitapta denetim kavramı, denetim ve denetçi türleri
ile birlikte bağımsız denetim konusu hakkında bilgi verilmiştir.
Bağımsız denetim konusu küresel dünyada önemini
koruyarak, gelecek kuşaklar açısında da elen alınacaktır.
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